
Relatório dos 30 anos da E. E. F. Antônio Alves Ribeiro 

A Escola de Ensino Fundamental Antonio Alves Ribeiro, aos trinta dias do mês de setembro de dois 

mil e dezessete realizou o aniversário de trinta anos de Instituição. O intuito desse momento foi mostrar aos 

convidados e a comunidade a importância da educação, as conquistas alcançadas e o desenvolvimento que a 

escola vem tendo, na qual foram demonstradas nas atividades realizadas como poemas, dramatização, 

paródias e histórico da escola. 

A programação teve inicio com a fala da diretora Claudia Gomes Coelho que fez uma explanação 

sobre o histórico da escola relatando como se iniciou sua trajetória educacional e sobre quem foi Antonio 

Alves Ribeiro. 

A Escola foi construída em 1987, pelo prefeito Marcone Mattos através de uma luta do Vereador 

Francisco Alves Ribeiro, sua irmã Maria Alves Bezerra e comunidade, sendo inaugurada no dia 18 de 

setembro do mesmo ano e iniciada suas atividades com o ensino da TVC nas turmas de 5ª a 8ª série, com a 

professora Maria Alves Bezerra, no ano seguinte veio às demais turmas das séries iniciais que até então eram 

realizadas nas casas dos professores.  

No decorrer dos anos, a escola passou por reformas e ampliações, mas a mesma ainda não satisfaz a 

necessidade do ensino local. Ao longo dos trinta anos a escola contou com o ensino da TVC, BB EDUCAR, 

ABC do Sertão, EJA, Educação Infantil, Ensino Fundamental I e II, e atualmente abre espaço para o 

funcionamento do Anexo de Ensino Médio Luiz de Gonzaga Fonseca Mota, e Faculdade nos finais de 

semana, engrandecendo cada vez mais a comunidade. Os funcionários que por aqui passaram e que aqui estão 

foram aproximadamente 4 diretores, 7 coordenadores, 2 vigias, 2 auxiliares de secretaria, 1 secretária escolar, 

13 monitores do Programa Mais Educação, 42 professores, 27 auxiliares de serviços gerais. A escola tem hoje 

aproximadamente 60 alunos formados em áreas da educação, engenharia, advocacia, agronomia, enfermagem, 

nutrição e formandos em medicina, assistência social, psicologia, administração e em demais áreas que 

estudaram o ensino fundamental nesta escola. 

A Escola neste dia 30 de setembro de 2017 recebeu em sua festa de comemoração as seguintes 

autoridades na pessoa da Senhora Prefeita Fátima Gomes, Secretaria de Educação nas pessoas do Secretário 

Vlaudemir Alves Ribeiro, Secretária Adjunta Maria Soares, Coordenadora de Ensino Jucirene Ana, 

Coordenadora do Mais PAIC Ilderlucia, a primeira professora da escola Maria Ribeiro, Coordenador do 

Anexo José Gutemberges, os vereadores Chico Ribeiro e Verilândia Guedes, contou também com a presença 

dos familiares, professores, gestão escolar, alunos, pais de alunos e membros da comunidade.    

Foram homenageados pela escola e educandos: a primeira professora com um texto lido pela secretária 

escolar Natália Coelho, paródias e poesias por alunos do 6º e 9º ano, slides em homenagem aos que passaram 

e aos atuais professores e auxiliares que contribuíram de forma significativa para o crescimento da escola e 

aos professores Ronaldo Oliveira de Melo e Kerliane Uchoa da Silva como vencedores do livro de Literatura 

Infantil no Estado do Ceará. Finalizamos a programação com a música “Acredite” cantada por Nayara Ribeiro 

e Wellington, em seguida os parabéns e comes e bebes. 

 

 


