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Origem

A Escola Estadual Professor “William Silva” foi
fundada em 31 de janeiro de 1981, de acordo
com o decreto nº 16581, no DOE de 31/01/1981,
no entanto, esta instituição de ensino iniciou
suas atividades em 23/02/1981, completando
trinta e seis (36) anos de dedicação,
responsabilidade, respeito e mudanças de
paradigmas.

Entrada Frontal da Escola



História
A escola foi construída na época em que foi criado o Bairro Cecap.
É uma região antiga e, gradativamente, foi possuindo
infraestrutura adequada.

No ano em que a escola iniciou seu trabalho , o Diretor era o
professor Benedito Cardoso, naquela época , a construção se
limitava com poucas salas , as quais supriam a necessidade da
comunidade local.

É imprescindível ressaltar alguns fatos marcantes ocorridos no
âmbito escolar :

Interior da escola

 no final da década de 1990, implantou-se o Ensino Médio, maximizando o acesso e a permanência dos
jovens na escola;

 de 2006 a 2010, a escola recebeu a Modalidade EJA ( Educação de Jovens e Adultos).

Atualmente, a escola atende a aproximadamente mil e quatrocentos (1400) estudantes, nos períodos :
manhã, tarde e noite.

Como afirma RODRIGUES (1992, p 39) “A educação é do tamanho da vida. Não há começo. Não há fim. Só há
travessia. E se queremos descobrir a verdade da educação, ela terá que ser descoberta no meio da
travessia”.



O Patrono
William Silva, patrono desta unidade de ensino, nasceu na capital
paulista, no dia 25 de julho de 1917 e faleceu no dia 06 de fevereiro de
1980, em Limeira. Passou tempos de sua adolescência em Portugal,
retornando ao Brasil, instalou-se na cidade de Limeira, onde conseguiu
ingresso no magistério secundário, missão a que esteve ligado até o fim
de sua existência. Tinha verdadeira paixão pela educação.

Um homem culto, admirado e respeitado por todos que o conheciam e o
conheceram. Era uma pessoa e profissional de ação, dessa forma,
desempenhou diversas atividades relevantes.

Marcou época em Limeira. Foi responsável por vários cursos, tais como:
Curso Preparatório, a Escola Independência, a Escola Remington (de
datilografia) e o Colégio Santo Antônio, este último em funcionamento
até os dias atuais. Além do magistério, ele exercia as funções de
Contador, Perito e Advogado,

O histórico do professor William Silva é um exemplo a ser seguido, não só
pelos professores, mas pelas pessoas em geral.
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