
HISTÓRIA DO PATRONO 

Escola Estadual Profª Leonilda 

Lopes Biasotto 



HISTÓRICO 

• A E.E. “Profª Leonilda Lopes Biasotto”, criada em 31 de janeiro e instalada em 

23 de março de 1985 durante a gestão do então prefeito José Carlos Biasotto, 

recebeu esse nome em homenagem póstuma à professora Leonilda Lopes 

Biasotto, através da Lei Estadual Nº 4.724, de 27 de Setembro de 1985, 

sancionada pelo então governador Franco Montoro. 

 

• A E.E. Profª Leonilda Lopes Biasotto está 

 localizada à Avenida da Saudade, nº 51,  

Vila Mariana, Borborema, São Paulo. 

 

•  A primeira denominação  da escola foi 

Escola Estadual de Primeiro Grau (agrupada) 

Profª Leonilda Lopes Biasotto. E depois 

o ato que autorizou a mudança de nome para 

E.E. Profª Leonilda Lopes Biasotto foi publicado 

em 25/09/1986 pelo  Decreto nº 25.823  

de 09/04/1986. 

 

 

Escola Estadual Profª Leonilda Lopes 

Biasotto – Arquivo da Escola - 2015 



BIOGRAFIA 

 

 

 

 

 

 

 

 
1934 - 1969 

 

 

• Leonilda Lopes Biasotto nasceu em 6 de agosto de 1934 e 

faleceu a 16 de agosto 1969, aos 35 anos. Filha de Pedro 

Lopes da Silva e Alzira Lopes Gonçalves, foi casada com o 

senhor Vitório Biasotto e deixou dois filhos: José Roberto e 

Renata. Em 1953 concluiu o curso que daria a possibilidade de 

ser professora; iniciado na cidade de Araraquara (SP), no ano 

de 1951. 

 

• Lecionou nas escolas hoje extintas do Bairro Santa Maria em 

1958 e no ano seguinte, na Escola do Bairro Lagoa, ambas no 

Município de Borborema. Em 16 de fevereiro de 1963, removeu-

se para a E.E. “Manoel Silveira Bueno”, na sede do município. 

 

• A professora Leonilda era uma mulher de fibra, decidida, cheia 

de ideias e postura, era amada e a admirada pela população, 

que encantava a todos com sua humildade. Como toda jovem 

tinha muitos sonhos, mas após conhecer aquele que viria a ser 

seu esposo o senhor Vitório Biasotto, nenhum sonho era maior 

que constituir uma família. 

 

• Leonilda amava ser professora, numa pequena cidade que 

começava a se desenvolver, onde mulheres trabalhando era 

ainda um tabu a ser quebrado, onde a grande maioria exercia 

com dedicação as funções do lar. Ela se destacava por ser 

independente, tendo como grande missão ensinar. 

 

Profª Leonilda Lopes 

Biasotto – Arquivo de 

Família 



Profª Leonilda Lopes Biasotto – Arquivo de Família 



FONTES DE PESQUISA E AUTORIA 

• Acervo Histórico da Escola Estadual Profª Leonilda Lopes 
Biasotto. 
 
 

• Autoria: 
 Montagem: Equipe Gestora Escola Leonilda; 
 Texto: José Commandini Neto (Jornalista); 
 Fotos: Arquivo da Escola e Arquivo de Família. 

 
• Todas as informações contidas neste documento são de 

exclusiva responsabilidade de: Edna Rosa Ribeiro. 
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