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Quando a escola começou a ser construída, a filha do Sr. José Apparecido Munhoz, Maria 
Cláudia Munhoz, na época Vereadora no município, colocou em pauta, na Câmara Municipal de 
Artur Nogueira o nome de seu pai como candidato a Patrono da nova escola da cidade, pois 
gostaria que fosse homenageado por sua dedicação por vários anos trabalhando na área da 
Educação.  
O professor Munhoz ingressou no magistério com 17 anos. Foi professor, Diretor e Secretário 
Municipal de Educação desta cidade. Conforme relato de seu filho Paulo Munhoz e sua 
sobrinha Maria do Carmo,  ele mereceu esse reconhecimento pois ao longo de sua jornada, ele 
elaborou vários projetos, contribuiu para a construção da escola do Bairrinho e de creches do 
município. 
“Era uma pessoa muito querida, sensível às necessidades das pessoas mais simples, tinha uma 
visão muito além do seu tempo, porque, por exemplo, ele achava que as crianças com 
necessidades especiais (NEE) deveriam ser incluídas em escolas comuns, para facilitar sua 
socialização”, relata sua filha com muita emoção e saudades do pai. 
O Patrono da Escola Munhoz sempre viveu em prol da comunidade e amava o que fazia. 
Homenagem muito merecida!! 

DEPOIMENTO DOS FAMILIARES 



BIOGRAFIA 
 José Apparecido Munhoz nasceu em Rio Claro - SP, em 25/12/1937 e 
morreu em Artur Nogueira - SP em 17/06/1992. Filho do imigrante 
espanhol José Manuel Munhoz e de Áurea Rocha Munhoz, José 
Apparecido formou-se no magistério e concluiu o curso de Pedagogia 
em 1966. Durante 20 anos ministrou aulas em colégios de Rio Claro e 
Limeira. 

 Em 1986 ele foi diretor das escolas José Amaro Rodrigues e Magdalena 
Sanseverino Grosso, em Artur Nogueira e José Marciliano da Costa 
Junior, em Limeira. Em 1989 foi convidado pelo prefeito Ederaldo 
Rossetti para exercer o cargo de Diretor Municipal de Educação de Artur 
Nogueira. Nesse cargo, o Professor Munhoz teve notável atuação 
trabalhando incansavelmente pela cidade, que era sua grande paixão. 

 No ano de 1992, um mês após voltar ao cargo de Diretor na Escola 
Francisco Cardona, em Artur Nogueira, aos 54 anos de idade, sofreu um 
infarto fulminante, vindo a falecer. Ele deixou sua esposa Maria Lúcia 
Spadari Munhoz e os 3 filhos, José Apparecido Munhoz Júnior, Maria 
Claudia Munhoz Bilato e Paulo Roberto Munhoz, atualmente todos 
casados e residentes em Artur Nogueira. 
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