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HISTÓRICO DA INSTITUIÇÃO/2017 
E.E.Profº Antônio Apparecido Falcão:  Um bonito  prédio, tem 800 metros quadrados de área 

construída, com seis salas de aulas, outras dependências e Quadra Poliesportiva. A escola atende os três 
períodos: “Manhã, tarde e  noite”, com 11 salas  distribuídas  entre o   Fundamental II, Ensino Médio e 

EJA, atendendo 314 alunos da comunidade local.  



 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

BIOGRAFICA 
 

ANTONIO APPARECIDO FALCÃO,  natural de  Paraisópolis, Sul de 

Minas Gerais, nasceu dia 08 de setembro de 1941  e faleceu no dia 25 

de agosto de 1998.   

Veio de uma família de 06 irmãos sendo  03 homens e 03 mulheres.  

Seu perfil era de um homem extrovertido, muito feliz, querido e muito 

conhecido no seu trabalho na área  da  educação. O qual era 

apaixonado.  

Professor habilitado em Língua Portuguesa,  Foi diretor na escola 

Padre Vitta em Campos do Jordão, na década de 80,  também foi 

Vice-Diretor em Curuputuba na década de 80 e 90 , durante um 

período de 10 anos,  junto com Dona Isaura Madureira  que  na 

ocasião  era  Diretora, durante seu cargo de Vice-Diretor em 

Curuputuba.  Muito  querido  pelos os alunos e comunidade, fazia  um 

trabalho  social  muito grande na região, onde a comunidade era  de 

pessoas  humilde e carente,  fazia sempre o  que podia por eles, como 

patrocinar todas as festas de comemoração durante todo ano letivo.  

Em 1996, foi convidado pela Dirigente Regional de Ensino a Senhora 

Professora Dirce Leopoldina Cintra Villas Boas a ser Diretor da Escola  

Estadual Primeiro Grau “Jardim Eloina”, que atualmente é conhecida 

como  E.E.PROFº Antonio Apparecido Falcão , escola essa  que leva 

seu nome,  onde permaneceu  ate 1998 como diretor, quando veio a 

falecer.    

 Seu  nome foi dado  à  escola em sua homenagem no ano de 2000, 

passando  ser o Patrono da Escola Estadual Professor  Antônio 

Apparecido Falcão  

Aos 39 anos de idade , mesmo sendo solteiro teve um gesto muito 

bonito ao adotar seu único filho Ângelo José da Silva, na época com 

15 anos . 

Aos 41 anos  descobriu que tinha um problema serio de saúde 

“diabetes”, enfermidade  que ocasionou sua morte 

  08/09/1941   -    25/08/1998 
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