
11I1. E. S. - INSTITUTO NACIONAL DE ESTUDOS PEDAGÓGICOS

TI Q. ,r. 1'\iretor ,
Escola Nor 1 Se ente Fe1jo
ITU - são Paulo-

S nhor 1'}1retor,

eu pre- e levar ao conhecimento Ae V.S. a 1nfor- ,çao fornec ;:ta pelo GovernaAor rio Terr1tor10 Ferteral AO Acre, ~m
\ ... ...

resposta a consulta, flIirig1lfa a este Instituto, f,obrr! a poss1b.1
, A

lilfalie Ae ingresso, no mat' sterio ofi.cial acreano , ?Ias profess.g
Aras r!iplomalfas por esse estabelecimento ~e ensino.

Outrossim, comunico que seguem, em anexo, cópias
r!os cr í c í.os '193',6 AO INRP e GA/ ~1tl ~o refêr fioe'ferritório, re-

AferesÍl es o caso em ap'!'eco.
l\tenc1osament ,

.Inidl0 Teixeir
T)1retor Ato TI EP
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3 de outubro de 1952

Senhor Governa~or

ste Instituto recebeu
; ,

lf~'DD!131 "Regente F _1joft, .io Itu, no
;pediente, anexo por copia, por on~e se

pelo ingresso no magistério oficial do
A Hsores do EstadO "'leSao Paulo.

As informações solicitaffas pela referi~a Escola vi
sam fornecer aos seus alunos e conhecimento exato -=!-'!sconrJições
oferecirJas ao magist~rio primário para o exercício profission 1,
inclusive esclarecimentos no que respeita ao padrão 1e vi~a e o~
tros que possam ser ~e real utili~a0e.

Isto posto, e parecenào-me ser internssante para o
A p AGoverna Territorial o concurso ~e profe ores nrimarios ~e boa_ A

formaCao prOfissional, muito apreciaria queooGoverno ~e Vossa EZ,celencla fornecesse ~ir~ta7>jente a Escola os "a"'lospeAitiOs, fazen-
A , ~"0 env í.a'r a este Inst ituto copia tias informa ('o.:,smanAarJas ,

Neste ensejo, renovo a V.Exa. os meus protestos ,;e
eleva"a consi';eração.

Ia

li
do Colegio Estadual e Esco-

~ ,Estado de aao Paulo, O ex-
verifica haver interesse

Acre por parte~e profes-

Ass. Anisio Teixeira
Tliretor "0 INEP

Ao Exm9 Sr. João Kubtschek ~e Oliveira,Governador do Territorio ~o Acre
RIO BRANCO
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n~ GovernaAor ~o Território Federal do Acre
Ao Sr. "'r. nisto Teu ir , nlretor do Instituto llaelona1,de Estu~os Pe~agoglco

resp~st ao ofíoio ni ~J6t ~e 3 ~e outubro ~o
...• ,corrente ano, lnfor o V.S. que naO e .ossível pelo menos t~

lmenteJ at n~er aos ~e ejos dos professores ~o Estado d a·o
Paulo, porque nesta C p1t I existe Escola ormal "Lourenço
Filho que an lmente prep r turmas de professor normal!-.. "tas acre n s , cuj asp1r ao. ta bel e a" 1ngressar~ no

" ,m gister10 publleo o Terr1tor10, o que constitue um incent1-
, • Avo e estimulo que lhes e ~sse ura~o por este Governo.

Aproveito a oportun11aAe para apresentar a V.S.
os protestos da llIinha estima e c'lst1nl cons1neração.

Ass. Joaô Rub1tschek ~e Figue1re o
Governalfor (10 Território Fe"eral ryO Acre


