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Instalação da Escola de 1º
Grau, EE Professor
Arlindo Silvestre em 1982,
quando em 2014 passou
a ser uma Escola de
Período Integral.
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No dia 30 de setembro de 1982 a então Escola
Estadual de 1° Grau, do Parque Nossa Senhora das Dores,
passou a ser denominada Professor “Arlindo Silvestre” de
acordo com o projeto de Lei n° 413. A justa homenagem se deu
a um professor por sua inteira vocação, conhecedor intenso das
situações adversas relacionadas à educação, soube como
poucos dedicar-se com carinho, não renunciando à intensa
tarefa de promover a valorização social e cultural dos jovens
que foram seus alunos e amigos.
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Professor Arlindo Silvestre nasceu em 27 de agosto de 1929,
porém foi registrado em 10 de setembro de 1929, na cidade de
Ipauçu-SP. Em Xavantes-SP iniciou o curso primário e começou a
trabalhar participando da banda e da orquestra local tocando
saxofone e clarinete. Fez o ginasial (madureza) e a escola normal
na cidade de Ourinhos – SP.
Já como professor primário residiu em São Paulo, onde cursou a
Faculdade de Filosofia, Ciências e Letras da USP concluindo o
curso de História em 1960. Cursou Pedagogia tendo se formado
em 1979.
Destacou-se como Diretor do “I.E. Castello Branco” já em Limeira
- SP e foi o primeiro presidente da comissão do MOBRAL, nesta
mesma cidade com uma vigorosa participação. Foi também
Supervisor de Ensino nas cidades de Piracicaba e Limeira.
A sua grande importância foi a sua intensa participação como
educador, gestor, cidadão e espírita.
Suas ações sempre foram ungidas de sabedoria, seus passos
superaram as pedras do caminho com aptidão, abrigava com o
seu coração, as aflições de tantos que o procuravam. Alicerçava
seus saberes em grandes obras científicas, filosóficas e religiosas.
Sua inteligência fez-se perceber dentro dos mais diversificados
campos de atuação em que se projetou.
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