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JUSTIFICATIVA 
 

 
Visa o presente Projeto de Lei denominar EMEI Professor Manoel de Alvarenga Freire 
Junior, a Escola Municipal de Educação Infantil Gleba São Francisco 11, localizada na Rua 
Elsa Moranti, São Mateus. 
 
Nascido em 31 de outubro de 1930, na cidade de Limeira, interior do Estado de São Paulo, o 
Educador Manoel de Alvarenga Freire Junior, é o nono dentre os dez filhos do casal Manoel 
de Alvarenga Freire e Herminia de Oliveira Freire. 
 
Durante a infância e adolescência, em função das atividades profissionais de seu pai - ligadas 
à cafeicultura e à agroindústria -, residiu em diversas cidades do interior de São Paulo, tendo 
iniciado seus estudos em Presidente Bernardes, dando prosseguimento em Marilia, Agudos, 
Tupã, e retomando a Marília. Nesta cidade, em 1952, formou-se professor no curso normal, 
pelo Instituto de Educação de Marília, cidade na qual deu início à sua trajetória profissional 
como professor no Ensino Fundamental, seguindo depois para Oriente, Tupã e Dracena. 
 
Em 1956, com a implantação do Ensino Fundamental de São Paulo, o Professor Manoel de 
Alvarenga Freire Junior, transferiu-se para a Capital, quando de sua nomeação para o cargo, 
em 20 de novembro, na 2ª Turma de Professores do Município. 
 
Em 1976, formou-se Pedagogo pela Faculdade de Filosofia, Ciências e Letras "Nove de 
Julho", em São Paulo. Nos anos subseqüentes, foi professor efetivo do Estado, atuando em 
Grupos Escolares, na Penitenciária do Estado de São Paulo, por 10 anos e como Diretor de 
Escola do Município de São Paulo. 
 
Um pioneiro: foi responsável pela implantação da 1ª Escola Agrupada do Parque São Lucas, 
a atual EMEF Profa. Áurea Ribeiro Xavier Lopes, da Subprefeitura de Vila Prudente, na qual 
atuou como Diretor até 1982. Neste mesmo ano, transfere-se por remoção para a EMEF 
Marechal Mascarenhas de Moraes, também da Subprefeitura de Vila Prudente, onde esteve 
na Direção até a sua aposentadoria, em 10 de agosto de 1985. 
 
O Educador Manoel de Alvarenga Freire Junior, em seu primeiro casamento (1958), com 
Geny Viviane, teve quatro filhos: Manoel de Alvarenga Freire Neto, Marina Silvia de 
Alvarenga Freire, Márcia Regina de Alvarenga Freire e Maria Cristina de Alvarenga Freire. 
Com sua segunda esposa, a Professora Ana Lucia de Moraes, viveu até seus últimos dias, 
quando de seu falecimento, em 24 de novembro de 2004, na cidade de São Paulo. 
 
Como Educador e Diretor, sempre esteve muito próximo dos alunos, professores e 
funcionários, favorecendo a liberdade de ação individual, na medida em que reconhecia no 
companheiro de jornada - aluno, professor ou funcionário -, o altruísmo, dando chance a 
todos que com ele conviviam de desenvolverem suas capacidades e potencialidades. Sempre 
favoreceu o dialogo, não tolhendo a liberdade de ação, fazendo da atitude responsável de 
cada um o alicerce do bem comum. Nesse ambiente, todos sentiam-se harmoniosamente 



responsáveis e comprometidos com o bom desempenho e desenvolvimento da comunidade 
escolar. 
 
Em essência, foi um exemplo de dignidade e comprometimento com a Educação. 
Funcionários, professores, alunos e a comunidade tiveram, em sua pessoa, não só a presença 
da autoridade escolar, mas de um Amigo, sempre disponível para ajudar a todos. 
 
E dizia sempre: "A disciplina é a formadora do caráter do indivíduo. Quando exercitamos a 
disciplina interior, nos organizamos, tomamos consciência dos nossos limites e assim 
teremos condições de enfrentar com coragem e resolver com dignidade as dificuldades e 
desafios que se nos apresentam durante a Vida". 


