ESCOLA ESTADUAL DEPUTADO DORMEVIL FARIA
60 ANOS EVOLUINDO COM VOCÊ

A escola Estadual Deputado Dormevil Faria foi criada em 17 de abril de
1957 sob denominação de “Escola Rural Mista de Pontes e Lacerda”. Teve
como primeira professora, que também exercia a função de diretora, a senhora
Cirila Francisca da silva. Na época, a escola funcionou na sua residência, na
atual Vila do Guaporé. Posteriormente, a escola foi transferida para a Igreja
Nossa Senhora Aparecida, localizada na mesma vila. A primeira escola criada
em Pontes e Lacerda, inicialmente pertencia ao município de Vila Bela da
Santíssima Trindade.
Em 1970 foram criadas duas salas de aula na Avenida Marechal
Rondon, devido à grande demanda de alunos, elas se tornaram insuficientes.
Isso fez com que fossem criadas salas anexas em outros locais, tais como: na
Igreja Católica, na Igreja Assembléia de Deus, bem como na residência do
senhor Benvindo Azambuja de Oliveira.
Em 1974 houve a ampliação do prédio escolar localizado onde hoje
funciona a Escola Estadual 14 de Fevereiro.
Em meados do ano de 1977 iniciou-se a construção do novo prédio
escolar com o objetivo de sediar a atual Escola Estadual Deputado Dormevil
Faria.
No início de 1978, a Escola Rural Mista de Pontes e Lacerda teve a
sua denominação modificada para escola de 1º e 2º graus de Pontes e
Lacerda, devido a criação do curso de Magistério. A criação deste curso
ocorreu por conta da necessidade de qualificação dos professores, para
atender ao grande número de alunos que aqui chegavam.
A transferência para as novas instalações ocorreu em agosto de 1978.
Com isso, toda a documentação pertencente a Escola Rural Mista de Pontes e
Lacerda e a Escola Estadual de 1º e 2º Graus de Pontes e Lacerda passaram a
pertencer a Escola Estadual de 1º e 2º Grau “Deputado Dormevil Faria”,
designação dada através da Lei Estadual nº 214/1957.

O nome da escola foi escolhido em homenagem ao ilustre farmacêutico
e deputado cacerense, Dormevil Malhado da costa e Faria, nascido em 07 de
setembro de 1889e falecido em 10 de novembro de 1957.
A primeira diretora nomeada oficialmente foi a senhora Luci Maria da
Silva Santos. Vários outros professores sucederam-na nesse cargo. O trabalho
desenvolvido pelos professores, bem como por todos os segmentos que
compuseram e compõe a escola, fez com que esta se tornasse referencia no
município.
Em sua trajetória, a escola muito contribuiu e ainda contribui para a
formação de profissionais das diferentes áreas- destaque especial ao
magistério. Muitos professores já se aposentaram outros ainda continuam a
contribuir para a educação dos filhos dessa terra e também dos migrantes que
aqui são acolhidos.
A Escola Estadual Deputado Dormevil Faria registra em sua história um
passado de muitas lutas e conquistas.
Atualmente a escola atende 992 alunos do Ensino Fundamental na
Modalidade Regular, distribuídas nos turnos matutino e vespertino e 65
profissionais da educação, sob a direção da Professora Geisila Aparecida do
Nascimento Batista e tem como Coordenadoras Pedagógicas, os professores
Nelcinda Godinho de Souza, Marcia Cristina Martins de Oliveira e Ronaldo da
Silva Bicas .
Esta Instituição atende a vários projetos, dentre eles destacamos:
Teatro que tem foco principal a arte da representação, sendo o
mesmo campeão 13 vezes na etapa municipal e 4 vezes campeão na etapa
estadual.
Arte terapia que foco no artesanato uma terapia para os funcionários
da instituição e no ano de 2017 o mesmo foi estendido a comunidade escolar.
Projeto Proporcionando Melhores Condições de Trabalho em que
os funcionários não professores se reúnem para desenvolver diversas
atividades com a finalidade desenvolver maneiras que possibilitem uma
condição melhor para o seu trabalho no dia a dia.
A Escola tem como objetivo orientar o aluno cidadão para o convívio
em sociedade, de modo que esse possa compreender a cidadania como

participação social e política posicionarem-se de maneira crítica, responsável e
construtiva nas situações sociais.
Neste ano a escola comemora 60 anos e comemora com toda a
comunidade os avanços e conquistas esta breve retrospectiva nos mostra que,
desde sua criação, essa instituição de ensino muito tem contribuído para a
evolução da sociedade pontes lacerdense. A história da escola foi construída
através de muitas mãos. Cada um que passou e passa por aqui, deixa a sua
marca que a coloca num lugar de referência. Diversas são as vozes que
compõem a sua canção: vozes de rebeldia, mansidão, ousadia, coragem e
compromisso. Cada uma dessas vozes representa um passo dado para a
construção de um sociedade mais justa e igualitária.
Escola Estadual Deputado Dormevil Faria
60 anos Evoluindo com você

