
HISTÓRIA 
 

A Escola Municipal José Bernardo dos Santos — Educação Infantil e Ensino 

Fundamental, localizada à Rua Tetraz, 550 — Jardim Baroneza, foi fundada 

no ano de 1958, quando era prefeito em Arapongas o Dr. José Colombino 

Grassano. Nesta época a construção contava com apenas uma sala de aula e 

teve como mantenedora até 1972 a Prefeitura Municipal de Arapongas. 

A Escola recebeu o nome de “José Bernardo dos Santos”, em homenagem a 

um dos pioneiros locais, que possuía um grande terreno, do qual doou 2000 

metros para a construção desta Escola. 

Em 1968 iniciou-se a construção do prédio atual, em alvenaria, ocupando uma 

área de 465,29 metros. 

Em 1988, a Escola foi ampliada e mais 03 (três) salas foram construídas, 

sendo que 01 (uma) funciona como Biblioteca, Mecanografia, Coordenação e 

Sala dos Professores e 02 (duas) que funcionam como salas de aula. 

Esta Escola passou por algumas denominações: 

1. Escola Isolada José Bernardo dos Santos de 1958 a 1970. 

2. Grupo Escolar José Bernardo dos Santos de 1971 até 1975. 

3. Escola José Bernardo dos Santos de 1976 a 1982. 

4. Escola Estadual José Bernardo dos Santos — Ensino de 1º Grau — de 1983 

a 1997. 

Em 1998, na gestão do Prefeito José Aparecido Bisca, a Escola foi 

municipalizada através da Res. n.º 1710/98 — DOE de 24/06/1998, passando 

a denominar-se Escola Municipal “José Bernardo dos Santos” — Ensino 

Fundamental, tendo como atual entidade mantenedora a Prefeitura Municipal 

de Arapongas, localizada na Rua das Garças nº 750, Arapongas — Pr. 

Em 1999 passou a denominar-se Escola Municipal José Bernardo dos Santos 

— Educação Infantil e Ensino Fundamental. 

Em 2006 a Escola foi ampliada e mais 03 (três) salas foram construídas, e 

Classe Especial. Foram construídos também mais 02 (dois) banheiros, 

feminino e masculino. 

A escola conta com 10 salas de aula, 370 alunos e 18 turmas. Sendo: 

Uma Classe Especial; 

Duas salas de educação Infantil 

E 15 salas de Ensino Fundamental I 

Hoje a atual Diretora é a Sr.ª Simone Aparecida Fanelli. 

Por determinação da liminar n.º 11.274, a partir de 2007 o Ensino 

Fundamental regular terá 9 (nove anos) de duração, de 6 a 14 anos. A liminar 

foi concedida pelo Juiz Manuel Guimarães da 1.ª Vara da Fazenda Pública. 

No Município de Arapongas, todas as crianças nascidas em 2001 serão 



automaticamente matriculadas no 1.º Ano do Ensino Fundamental de 9 anos. 

 

A Bandeira da escola foi confeccionada no ano de 2005 no município de 

Marialva, Paraná, na gestão da Prof. Marili Soares Bozina onde a mesma 

juntamente com sua equipe tiveram a ideia de colocar a escola “JBS” dentro 

de um círculo onde o mesmo pode ser representado pelo nosso planeta. 

 

LOGO: 

A educação é a arma mais poderosa que você pode usar para mudar o mundo. 

(Nelson Mandela) 

 

UNIFORME 

O novo uniforme foi adquirido em meados do ano de 2013, mudamos o 

mesmo para alegrar mais a carinha da escola e colocar mais informações no 

mesmo, o anterior também continua sendo usado normalmente somente não é 

mais confeccionado. 


