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A presente propositura tem como escopo a alteração do nome EMEF Campo Limpo III, 

localizada na Av. Andorinha dos Beirais, nº 102/108 - Bairro Jardim Dom José, CEP 05858-
002, no município de São Paulo, Estado de São Paulo, para EMEF Campo Limpo III - Luísa 
Rosária de Oliveira Dias a pedido da comunidade para manter viva a memória do sra. Luísa 
Rosária de Oliveira Dias que dedicou mais de 30 (trinta) anos de sua vida de forma primorosa à 
educação e à comunidade. 

A professora Luisa Rosária de Oliveira Dias dedicou três décadas de sua vida à 
educação na cidade de São Paulo exercendo as atividades de professora, coordenadora 
pedagógica, assistente de direção e diretora contribuindo para a formação de centenas de 
estudantes. 

Filha de José Francisco de Oliveira, um carpinteiro mineiro que como tantos outros 
vieram tentar uma vida melhor na cidade de São Paulo na década de sessenta, e Maria 
Gonçalves de Oliveira, dona de casa que criou nove filhos biológicos e uma adotada. 

A saudosa sra. Luisa é a penúltima filha de dez irmãos, nascida no município de São 
Paulo em 01/10/1967 e falecida em 06/04/2016 quando então, deixou seu cônjuge, sr. Júlio 
Alves Dias, e dois filhos, os srs. Mateus de Oliveira Dias e Israel de Oliveira Dias. 

Em meados dos anos oitenta decidiu de dedicar à educação e cursou o Magistério, 
tendo concluído o curso de 2º Grau para o Magistério - Aprofundamento de estudos em 
magistério na pré-escola em 21/12/1989, na Escola Estadual de 1º e 2º Graus "Professora 
Lúcia de Castro Bueno". Posteriormente, no ano de 2002, formou-se no curso de Pedagogia na 
Universidade de Santo Amaro, tendo concluído o curso Complementação Pedagógica - 
Supervisão Escolar no ano de 2004 na Universidade Bandeirantes. Fez Pós-Graduação em 
Literatura Infantil em 2015 na Faculdade Paulista. 

Ainda estudante do 2º Grau, ingressou na Rede Estadual de Educação em 15/10/1986. 
Foi aprovada no concurso público para professora na Rede Estadual de Educação em 
10/11/1990 e meses depois foi aprovada no concurso para ingresso na Rede Municipal de 
Ensino em 18/01/1991. Deixou a Rede Estadual de Educação em 24/07/1992 e passou a 
dedicar-se arduamente à Rede Municipal de Ensino, na qual foi professora das escolas EMEF 
Ademar de Barros, EMEF Fagundes Varella, EMEF Jardim Mitsutani I - Jornalista Paulo 
Patarra e, finalmente, EMEF Campo Limpo III. Foi Professora Orientadora da Sala de Leitura e 
Coordenadora Pedagógica da EMEF Fagundes Varella. Como Assistente de Direção atuou no 
CEU Paraisópolis e na EMEI Maria Clara Machado, sendo que antes de seu falecimento 
dedicava-se à educação na função de Diretora da EMEI Maria Clara Machado. 

Na EMEF Campo Limpo III sua dedicação, competência e presteza como professora foi 
exultante, tendo desenvolvido um trabalho excepcional com uma turma de PIC - Projeto 
Intensivo no Ciclo I - no ano de 2011 gerando um precioso vínculo com seus alunos e suas 
respectivas famílias e, consequentemente, resultados significativos tanto na aprendizagem dos 
menores como na autoestima dessas crianças. 

Além de ter sido uma profissional única, exemplar e dedicada, destacava-se como um 
ser humano sempre disposto a ajudar o próximo, carinhoso e altruísta, sendo que até os seus 
últimos dias de vida preocupava-se com a escola e com aqueles que a cercavam e dispunha 
de uma vontade inigualável de contribuir para solucionar as dificuldades dos colegas e da 
família. 



Assim, com a propositura do presente Projeto de Lei almejo manter viva a memória de 
uma pessoa que dedicou sua vida ao trabalho árduo na EMEF em questão incentivando a 
educação e que com seu caráter influenciou de maneira positiva muitos jovens que lá 
estudaram, bem como exerceu papel significativo na comunidade do entorno daquela escola e 
da EMEF Campo Limpo III. 

 
 
Este texto não substitui o publicado no Diário Oficial da Cidade em 07/06/2018, p. 78 
 
Para informações sobre o projeto referente a este documento, visite o site www.camara.sp.gov.br.  
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