
Histórico da Escola Paulo Rodrigues dos Santos. 2021 

Paulo Rodrigues: 46 anos fazendo História na Educação Santarena. 

Localizada no bairro da Floresta foi fundada em 15 de abril de 1975 por: 

 Luzia Vieira dos Santos; 

 Luiz Magno da Silva (in memória); 

 Gerson Gonçalves Vieira 

 José Silvestre, Manuel Dionízio ( in memória), Raimundo dos santos Repolho(in memória)  

e outros. 

Deu inicio de suas atividades pela 1º professora Luzia Vieira dos Santos moradora do bairro da 

Floresta na casa do Sr. Paulino Magno da Silva, com 38 alunos em classe multisseriada. 

Diretores que já passaram pela escola: 

 Luzia Vieira dos Santos (1982 a 1998) 

 Francisca Santos da Rocha (em julho de 1998 a 1999) 

 Bernadete Silva dos santos (1999 a 2002) 

 Nancy Baia (2002 a 2010) 

 Adna Gonçalves Viana e Vice Vanda Carneiro de Lima (2011 a meados de 2012) 

 Vanda Carneiro de Lima e Vice Maria Rosineide Mota Batista (2012 a 2013) 

 Ticiane Ferreira Prata e Vice Cristiane Repolho Guimarães (2014 a 2017) 

 Cristiane Repolho Guimaraes e Vice Ticiane Ferreira Prata (2018 a 2021) sendo atuais 

Gestoras da escola. 

No ano de 1976 a escola foi construída pela comunidade, inicialmente um barracão coberto de 

palha onde funciona hoje o Posto de Saúde. 

A escola foi construída em madeira no ano de 1980, pelo prefeito Antônio Guerreiro Guimarães 

com 02 salas de aula, sendo que a professora Luzia vieira dos Santos se tornou a 1º Diretora da 

escola, exercendo essa função até 1998. Quando assumiu o cargo a professora Francisca dos 

Santos Rocha e após, a diretora Bernadete Silva dos Santos. 

Em 1985 o Prefeito Manuel Ronan Liberal Lira, ampliou a escola, construindo-a em alvenaria, 

com 04 salas de aula e uma secretaria. Hoje a escola funciona no mesmo endereço. 

No a no de 1996 houve a segunda ampliação da escola pelo então prefeito Dr. Rui Imbiriba  

Corrêa, nesse período a escola passou por uma considerável ampliação, recebendo uma 

moderna reestruturação e ganhou a construção de mais 02 pavilhões com 04 salas de aula cada 

um, sendo em alvenaria, forradas, com  cobertura de telhas de barro e com capacidade para mais 

320 alunos. 

Já no ano de 2012 houve mais uma ampliação da escola sendo construído um novo pavilhão com 

02 salas de aula e uma sala aberta para as oficinas do programa Mais Educação e 01 diretoria 

onde funciona hoje a sala do AEE. 

No ano de 2014 a sala aberta para oficina do Mais Educação foi fechada para assim funcionar 

uma turma do Pré, pois o Pré ficava no depósito, sendo que essa nova sala foi construída pela 

comunidade escolar. 



 

Hoje a estrutura física da escola consta de: 

13 salas de aula                                              07  banheiro; 

01 laboratório de informática;                         03 depósitos;  

01 sala de professores;                                  01 área coberta;  

 01 secretaria;                                                 01 sala do AEE; 

01 cozinha;                                         01 sala de Orientação Pedagógica 

Quadro de funcionários: 

01 diretora e 01 vice                                      03 serventes 

02 pedagogas                                                  02 vigias 

01 secretária                                                    01 porteiro 

02 auxiliares de secretaria                             28 professores 

Atualmente a escola funciona nos dois turnos e tem 638 alunos. A escola oferece a comunidade,  

Educação Infantil de 04 a 05 anos. Ensino Fundamental do 1º ao 9º ano, e Atendimento 

Educacional Especializado. 

Bandeira da Escola 

Significado das cores da bandeira da escola 

 Amarelo: representa o sol, fonte de luz e calor, que com os seus raios dourados alegra 

nossas manhãs e nossas tardes ensolaradas; 

 Branco: simboliza a paz, a esperança que temos de ver nosso país sem guerra, sem fome 

e abençoado por Deus; 

 Azul: representa nosso majestoso Rio Tapajós; 

 Livro: representa a fonte do conhecimento acumulado pela sociedade; 

 Verde: representa o bairro da floresta onde moramos; 

 Quatro-S: 

 Saúde (para podermos crescer no conhecimento, ser fortes para lutar por dias 

melhores) 

 Saber (para conhecer e defender nossos direitos e deveres); 

 Sentir (amar ao próximo, sentir a necessidade de mudanças sociais, morais e cristãos.) 

 Servir (primeiramente a Deus, a família, a pátria, a escola e a comunidade) 

 

 

 

  

  


