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EDITAL DO COLÉGIO NOSSA SENHORA DA CONCEIÇÃO, DE 
EDUCAÇÃO DE MENINAS – SOROCABA – 1849∗∗∗∗ 

 

COLEGIO 

DE NOSSA SENHORA DA CONCEIÇÃO 

PARA EDUCAÇÃO DE MENINAS 

Instituido, e dirigido por D. Guilhermina Grotilde da Cunha e Silva, 

na Cidade de Sorocaba, Província de São Paulo. 

Rua das Flôres nº. 21 

 

Haverá neste Collégio trez Classes de Educandas: Internas – Semi-internas – Externas. 

As Internas são as que habitão no Collegio. As Semi-internas são as que vêm de manhãa 
e voltão à tarde. As Externas são as que vêm de manhaa e de tarde. 

As Internas, por almoço, jantar, merenda e cêa, roupa lavada e engommada; aprender a 
fazer renda de agulha de mêa, costura, marcar, bordar a branco, matiz, ouro, prata, 
cabello, missanga e fróque; fazer flôres de lã, sêda, vidilhos e cabello, e a fazer 
pulseiras, collares e annéis do mesmo; ler, escrever, e contar com a Mestra, pagão por 
mez ao 
Collégio..................................................................................................................15,$000 

As Semi-internas, por jantar e aprender as prendas ja mencionadas, pagão por 
mez........................................................................................................................... 8,$000 

As Externas pagão por mez 

Por fazer renda de agulha de mêa, costura e marcar, ler, escrever e 
contar..................................................................................................................  1,$600 

Por bordar a branco, ler, escrever e 
contar................................................................2,$400 

Por bordar a matiz, fróque, ouro, prata, fazer flôres; ler, escrever e 
contar....................................................................................................................3,$000 

Para ler, escrever e contar 
somente...........................................................................1,$000 

Alem disto, querendo qualquer Educanda aprender o francez, ou piano, pagará mais ao 
Collégio: 

Por liçao de francez todos os dias, por 
mez...................................................................4,$000 

Por liçao de piano, trez na semana, por cada 
uma...........................................................,$500 

As Internas trarao: leito, colxoes, roupa de cama, bacio, bacia, escovas de roupa, cabello 
e dente, pentes, bastidor, toalhas de mão, uma cadeira pequena, e um bahu para a sua 
roupa. 
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As horas de trabalho serao de manhãa das 8 ao meio dia, e de tarde das duas às cinco. 

Serao dias feriados os domingos e dias santos, e as quintasfeiras, quando não houver dia 
santo na semana. 

Serao tambem feriados os dias segunda e terçafeira do carnaval, desde quartafeira de 
trévas até à segunda oitava da Pascoa, e desde véspera do Natal até 6 de Janeiro. 

Os feriados querendo as Educandas internas passal-os no Collegio, o pódem fazer; mas 
quando os vao passar em suas cazas, não haverá abatimento na mensalidade. Igualmente 

não haverá abatimento de feriados para as Semi-internas, ou Externas, nem de faltas 

que cometterem sem ser por grave molestia. 

Adoecendo qualquer Educanda interna, será tratada no Collegio, querendo seus Paes; 
sendo porem por conta d’elles toda a despesa além do ordinario. 

 

N.B.: Copia-se musica com todo aceio e perfeiçao. 

 

SOROCABA. – TIP. DE J. L. DE O. CÉSAR, RUA DE PENHA Nº. 66. – 1849. 

 

                                                 
∗ FONTE: Arquivo do Projeto “Fontes da Educação Escolar em Sorocaba”, de Wilson Sandano. 
Fotocópia do original cedida pelo Arquivo Histórico do Estado de São Paulo à Universidade de Sorocaba. 


