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JUSTIFICATIVA 
 
 

Visa o presente Projeto de Lei, denominar EMEF Professora Cândida Dora Pino Pretini, a 
Escola Municipal de Ensino Fundamental, situada no Centro Educacional Unificado São 
Rafael, Rua Cinira Polonio, n° 100 - Jardim Rio Claro. 
 
A Professora Cândida Dora Pino Pretini, nascida em 01 de novembro de 1930, no Bairro do 
Brás, em São Paulo, filha de Leonardo Pino, engenheiro que veio ao Brasil na busca de novos 
horizontes na sua profissão e Ignez Bavelloni Pino, filha de família italiana que também veio a 
este país na busca de emprego e melhor situação de vida, demonstrou, desde cedo, espírito de 
liderança e gosto para ensinar a outras crianças assuntos do cotidiano e, mais tarde, quando já 
em grupo escolar, as matérias que com facilidade aprendia e os colegas tinham dificuldades 
em aprender. 
 
Na sua caminhada escolar freqüentou escolas no Brás, Mooca, onde também residiu, e 
Tatuapé, onde sua família se fixou. Neste último bairro destacou-se no Grupo escolar 
"Visconde de Congonhas do Campo", onde concluiu o primário sempre liderando os seus 
colegas de turma. 
 
No curso ginasial, no bairro do Brás, visto que no Tatuapé ainda não havia ginásio estadual, 
também destacou-se como ótima aluna e líder de grupo nos trabalhos que realizava com os 
colegas. 
 
Terminando o curso ginasial, concorreu com grande número de candidatos a uma vaga no 
curso normal da então famosa e tradicional Escola Normal e Ginásio Estadual "Padre 
Anchieta" que, juntamente com o famoso Instituto de Educação "Caetano de Campos", 
formava professores normalistas, popularmente chamados de professores primários. Concluiu 
esse curso, onde sempre se destacou, em 12 de dezembro de 1949, ingressando como 
professora substituta na escola onde fora aluna - Grupo Escolar "Visconde de Congonhas do 
Campo". 
 
Pela sua competência e dedicação foi chamada para também lecionar no Colégio "Coryntho 
Baldoino Costa", onde permaneceu até seu ingresso na Escola Pública. 
 
Com apenas 21 anos, conhecida pelo seu trabalho e dedicação junto aos alunos e comunidade 
por onde passara, foi contratada para exercer a função de "Educadora Recrecionista", tomando 
posse na antiga Secretaria de Educação e Cultura, com início de exercício no dia 13 de 
dezembro de 1951, no Parque Infantil Presidente Dutra, onde permaneceu a maior parte de sua 
vida trabalhando com dedicação e eficiência, realizando trabalhos junto aos pais dos alunos e 
comunidade, integrando-os na vida da escola. 
 
Como dirigente, instalou e participou de outras unidades escolares, sempre ligada às 
comunidades por onde passou - Vila Santo Estevão, São Matheus, Itaquera, Rio das Pedras e 



outras, tendo sido também diretora das hoje EMEIS "Padre Manuel da Nóbrega", "Cecília 
Meirelles" e "Dom José Gaspar". 
 
 Sempre participou e colaborou dos festejos das localidades onde exerceu suas atividades. 
 
Participou para seu aperfeiçoamento e melhor orientar seus alunos de todos os curso 
promovidos pela sua secretaria, inclusive de escotismo. 
 
No ano de 1974 concluiu o curso de pedagogia "Licenciatura Plena" com habilitações em 
magistério e orientação educacional. 
 
Foi também credenciada pelo Ministério da Educação e Cultura, com registro da cadeira de 
trabalhos manuais e economia domestica, para exercício do magistério de primeiro grau. 
 
No exercício do seu cargo obteve todas as evoluções funcionais do magistério. 
 
Em 1953, casou-se com Professor Vanderlei Pretini, que, ao longo da sua carreira instalou os 
dois primeiros ginásios estaduais do Tatuapé, em 1953 o hoje "Ascendino Reis" e em 1959 o 
hoje "Oswaldo Catalano". 
 
Dessa união nasceram três filhos, Ângela Inês, também professora e atualmente diretora de 
escola municipal, Thereza Lyzabeth, professora de educação infantil e George Leonardo, 
administrador de empresas. 
 
Com uma vida toda dedicada a sua atividade, aos alunos e às comunidades por onde passou, 
coroando sua trajetória de Educadora aposentou-se em 03 de fevereiro de 1982, no cargo de 
Diretora da mesma escola onde teve início de carreira, EMEI Presidente Dutra, com 31 anos, 
10 meses e 20 dias de efetivo exercício no magistério municipal. 
 
Faleceu no dia 18 de setembro de 2004, aos 73 anos de idade. 
 
Coragem em dar continuidade, respeito pelo ser humano, seriedade nas decisões e dignidade 
no próprio viver, são legados de uma incansável educadora. 
 
Conto com o apoio dos Nobres Pares para a aprovação do presente Projeto de Lei. 


