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   Publicações Legais:
   ato de autorização de funcionamento: CEE -1391/87
   ato de autorização de denominação: Lei 10.287/90
   
   Histórico:
   Filha de imigrantes italianos, nasceu no dia 25/02/1886 em Piracicaba – SP
   Sua família veio para São Carlos, quando era muito pequena e se estabeleceram como
comerciantes.
   Iniciou seus estudos em um colégio alemão, em regime de internato, na Itália, onde seu pai a
mandou em idade escolar.
   Voltou ao Brasil com dezoito anos após completar seus estudos.
   Ao chegar a São Carlos lecionou na escola particular italiana   “Dante Alighieri”.
   Seus pais proibiram a filha de receber salário, pois achavam que estavam ajudando a própria
pátria, já que ali estudavam filhos de italianos.
   Após trinta anos a escola foi fechada e Ida Vinciguerra teve que dar aulas particulares
preparando alunos para exames de madureza.
   Trabalhou também como voluntária na Cruz Vermelha, quando houve a epidemia da “gripe
espanhola”.
   No final dos anos 40 e parte dos 50 conseguiu ser professora de latim no Ginásio Diocesano.
   Foi também convidada a dar aulas no Instituto de Educação e no Colégio São Carlos.           
   No Colégio São Carlos permaneceu até ser substituída por uma irmã que tinha licença para
lecionar latim.
   E no Diocesano, ela permaneceu até que todas as professoras foram substituídas por
professores homens.
   Continuou então na Escola Normal Dr. Álvaro Guião por vários anos.

 1 / 2

mailto:cemei.ida.vinciguerra@educacao.saocarlos.sp.gov.br


CEMEI PROFESSORA IDA VINCIGUERRA

   Precisou passar por uma operação e teve que se licenciar, ao retornar não pode lecionar
devido a sua idade (73 anos).
   Voltou a dar aulas particulares e sua aposentadoria saiu após três anos, mesmo assim
continuava a dar aulas particulares quase até o fim de seus dias para sobreviver.
   Ida Vinciguerra morreu aos 92 anos, em 30/09/1988.
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