
Colégio Estadual Murilo Braga
O Grupo Escolar “Murilo Braga” foi fundado em 02 de dezembro de 1952, não há documento que 

date desta época, pois houve um incêndio na escola e todos os arquivos foram perdidos. A escola 
recebeu esse nome em homenagem ao Dr. Murilo Braga, que na época de sua fundação era 
diretor do INEP (Instituto Nacional do Ensino Primário) e doou o terreno com uma casa para quatro 
irmãs que davam aulas no local; e que faleceu tragicamente num desastre de avião antes da sua 
inauguração.
   O grupo escolar começou a funcionar em 1o de março de 1953 com 05 classes. As professoras 
fundadoras foram: Maria Conceição Jaime, Terezinha Cabral Lila de Almeida, Maria José de 
Freitas e Veneranda Garcia. Como primeira diretora foi escolhida a Sra. Maria Conceição Jaime, 
que lecionava e administrava a escola, e como porteira foi nomeada a Sra. Lindaura Miranda 
Fraga.
No ano de 1957, conforme o decreto no 675 de 31 de dezembro de 1956, publicado no Diário 
Oficial no 7595 de 16 de abril de 1957, o grupo passou a pertencer a 1a categoria - 17 classes em 
funcionamento.
   Em 1960, o professor João Alberto de Almeida fundou a escola técnica de Comércio de Vila 
Nova, cujo funcionamento era no turno noturno, no mesmo prédio do grupo.
   Em 1961 foi feita a demolição do grupo e construíram um novo prédio com 10 amplas salas de 
aula, 02 grandes banheiros, mais as dependências administrativas.
   Em 1968, ocorreu um incêndio na escola e sobraram poucos documentos.
   Em 1970, cada turno tinha seu diretor. Antes de 1984, diretoria era cargo de confiança, indicação 
política por questões eleitorais. A partir de 1984, era enviada uma lista com três candidatos ao 
cargo e a Secretaria de Educação escolhia um destes para ser o diretor.
   Em 1972 a escola passa a ser do estado e começou a se chamar Escola Estadual de 1o Grau 
“Murilo Braga”, tendo como diretor o professor João Alberto de Almeida, que exerceu essa função 
até 1978.
   De 1979 até mais ou menos 1982, respondeu pela direção da escola um ex-aluno, Nemias 
Ferreira Pinto, juntamente com 30 professores regentes de classes e 40 funcionários 
administrativos. Nesta época a escola funcionava em três turnos com 1500 alunos distribuídos em 
4 turmas de 1a a 4a série e 26 turmas de 5a a 8a série.Contava com biblioteca com mais de 700 
volumes, cantina e quadra de esportes não coberta.
   De 1982 a 1986, a professora Neuza Alves foi quem dirigiu a escola.
   De 1986 a 1996, a escola foi dirigida pelo professor Geraldo Ribeiro da Cunha Filho. Nesse 
período foram construídas 10 salas de aula e o 2o grau colegial foi implantado.
   Em 1995 a escola passa a se chamar Colégio Estadual “Murilo Braga”.
   De 1996 a 1998 a escola foi dirigida pela pedagoga Jerusa Bandeira da Silva.
   De 1999 até julho de 2003, quem administrou o Colégio Estadual “Murilo Braga” foi a professora 
Maria do Socorro Almeida, sendo substituída no dia 28 de julho de 2003 pela professora 
Rosângela da Anunciação de Araújo, que ficou no cargo até o dia 31 de julho de 2007.
   Desde 1o de agosto de 2007, através da eleição ocorrida em 31 de maio desse ano, o professor 
Sebastião Cavalcante dos Santos passou a responder pela direção do colégio.
   Atualmente a Unidade Escolar possui 14 salas de aula, 08 com capacidade para 30 alunos e 06 
com capacidade para 40 alunos, cozinha, 03 banheiros femininos e 03 masculinos, sala de vídeo, 
biblioteca, e mais 06 salas destinadas á coordenação pedagógica, professores, mecanografia, 
secretaria, diretoria, um pátio e ainda, uma quadra poliesportiva descoberta.Possui também 01 
laboratório de Informática, 01 laboratório de Ciências Físicas e Biológicas, 01 laboratório de 
Línguas estrangeiras e reforço escolar e 01 sala destinada ao Projeto Rádio. 
   A escola funciona nos três turnos, oferecendo do 1o ao 9o ano do Ensino Fundamental e do 1o ao 
3o ano do Ensino Médio - não profissionalizante. Trabalha com 30 turmas de alunos, sendo 
distribuídos da seguinte forma: 13 turmas no turno matutino, abarcando do 6o ano do Ensino 
Fundamental ao 3o ano do Ensino Médio. No turno vespertino há 09 turmas, englobando do 1o ao 
7o ano do Ensino Fundamental. Já no turno noturno, a escola funciona com 06 turmas, todas de 
Ensino Médio.
   O Colégio Estadual “Murilo Braga” fica localizado na Rua 200, No743- Vila Nova- Goiânia – Goiás 
e foi uma das primeiras escolas da região. A escola, hoje, atende uma clientela de 1300 alunos 
oriundos do próprio bairro e de outras localidades distantes como: Jardim Guanabara, Dom 



Fernando 2, Novo Horizonte, Bairro Feliz, Jardim Novo Mundo, Parque Amazonas, São Judas 
Tadeu, Vila Finsocial, Itatiaia e ainda nas cidades de Senador Canedo, Bonfinópolis, Trindade e 
Aparecida de Goiânia.
   Frente a este contexto, para promover a aprendizagem e atender as necessidades destes alunos 
que são bastante diversificadas, a Unidade Escolar possui 74 funcionários. Destes, 42 são 
professores regentes com curso superior completo.


