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MINISTÉRIO OE EDUCAÇÃO E SAÚDE

BOLET 1M MENSAL
DO INSTITUTO NACIONAL DE ESTUDOS PEDAGÓGICOS
, -,MINIST~RIO DA EDUCAÇAO .ó SAUDE - RIO DE JAN.ti:IRO

ANO XIII AAGOSTO DE 1 952

;VIDA EDUCACIONAL NO PAIS EM JUI,HO DE 1 952
I - ATOS DA ADMHnSTHAçÃO FEDERAL

• 1 - É publicada a Portaria n. 87, de_17-~-952, do Diretor do Insti
tuto Benjamin Constant, que dispoe sobre provas parciais do Cur
s o GLna s ia1 •
,1 - E publicada a
tuto Benjamin
,1 - E publicada a
tutó Benjamin
fia.

1 - É publicada a Portaria n. 95, de 25-6-952, do Diretor do Insti
tuto Benjamin Coristant, que dispõe sôbre provas parciais dos cur
sos elementar e complementar.

2 - É_publicado o,Decreto n , 31,:058, d~ 30-6-952, que outorga conce~
sao ao Ministerio da Educaçao e Saude para instalar um transmis
sor de radiodifusão em ondas curtas, destinado ao Serviço de Rã
diodifusão Eduoativa.

2 - É pü2licado o De9reto n . 31.059, de 30-6-952, que outorga con-
cessao ao Ministerio da Agricultura para instal~r um trans~is-
sor de radiodifusao em ondas curtas, destinado a transmissao de, ;programas agrícolas exclusivamente de carater educativo e infor
mat Lv o ,

2 - É pub l í cgdo S2 Aviso n: )+47, de 1-7-952, do Ministro da Guerra,
que dispoe sobre matricula na Escola de Estado Maior.

2 - É publicada a Portaria n._77, de 2~-5-952, d9 Ministro d9 Tra-
balho, que cria, na Divisao de Industrias Quimicas M~talurgicas
do Instituto Nacional de Tecnologia, um Curso de Ceramica.

3 - É publicada a Portaria n. 15, de 2-5-252,~do Diretor do_Instit~
to Nacional de Surdos-Mudos, que dispoe sobre r-emuner-aça o por
hora de aula ministrada no Curso Normal.

4 - É public~do o Decreto n. 31.069, de 2-7-952, 9ue dispõe sôbre a
realizaçao da.XII Sessao Ordinaria da Assembleia Geral do Con-
selho Nacional de C':reografia.

7 - É publicado o Decreto n , 31.Q77, de 3-7-952,_que aprova o regu
lamento dos Cursos de Formaçao, Especializaçao e 'Aperfeiçoameg
to da Casa da Moeda.

Portaria n. 93, de_25-~-952,
Constant, que d í sooe sobre o
Portaria n. 94, de 25-6-952,
Constant, que dispõe sôbre o

do Diretor do Insti
ensino de solfejo.
do Diretor do Insti
ensino de datilogra

9 - É publicada a Portaria n , 536, de 26-5-952, do Ministro da Edu
cação, que aprova as instruções para execução do Decreto n. -
30.643, de 20-3-952, ue institui o Centro de Pesquisas da Casa
de Rui Barbosa.
, - ,10 - E publicada a Resoluçao n.'350, de 12-9-951, da Assembleia Geral
do·Conselho NacLona L de Geografia" que lns-tiftuiREt.~ioes de Con-

sulta. entre o Conselho Nacional de Geografia e os orgaos geogrãfi
cos regionais. -
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2.
É nub I Lca do o Decreto n , 30.508, de 5-2-952, que concede reco,. , -
nhecimento aos cursos tecnicos de Pontes e Estradas e Quimica,- .
Industrial da Escola 'I'e cn Lc a de Ba ur-u , com sede em Ba ur-u , no
Estado de S. Paulo.

É publ ica do o Avis o n , }+73~ de 9-7-252, do Mi1j.istro da Guerra,
que considera equivalente a c onc Lus a o da 2ª- Seria do Curso. ; ,
Classico ou do Curso Cientifico do ensino secundaria a conclu
são da 2ª ~érie dos cursos do 2~ ciclo de ensino do grau média,
cujos curriculos assegurem ma t r Lc ul,a em cursos de grau superior.

É publ ica da a Portaria n, 797, de 4-7-952, do Mlnistro da Agri
cy.ltura, que aprova instruçoes para o funcionamento dos cursos
rapidos pa r-a Lavr-ad or-e e a s e r-ern mân Ls t r-ados na V Semana do Fa ze n
deiro da Universidade Rural.
I

E pubLf ca do o Dec r-e t o n , 31.099, de 9-7-95~~, que concede autori
za ça o papa funcionamento do curso dé ba cha r-e La dc da Faculdade de
Direito de Bauru, com sede em Baupu, no Estado de S. Paulo.

É publicada a Portaria n , 16, de 10-7-952, do FHretor do Institu
to Nacional de Surdos-Mudos, que fixa a - r-emuner-a ça o a ser paga-
ao pe s s pa I C)ue prestar ao Curso Normal do referido Instituto c~
Lab or-a ça o tecnica especializada.
,
E,publicada a Portaria n. 209, de 21-7-952, do Ministro da Aer~
nautica, que extende aos a Lurios do curso de Oficiais Especialis
tas, nos exames finais de cadal.?er-!odo, as varrt.a gens concedidãs
aos alunos das Escolas de Aeronautica e Preparatoria de Cadetes, ,
do Ar, referentes a dispensa faculta.tiva de exames de ma t er La a, ,
em que os alunos tenham obtido me dLa Lgua I, ou superior ao minimo
fixa do pa r-a aprova ça o o

É publ Lca do o Decreto n . 31.li.~3, de 18-7-952, que aprova e manda
executar o regulamento para a Escola de Marinha Me r-carrt e do Rio
de ,TaneIr-o ,

É publicada a Portaria n , 360, de 4-6-952, do Mini§tro da Viação,
que altera o item A, n , 3, do ar-t , 12, das instruçoes para o f'un
eionamento das Escolas de Radioeletricidade, aprovadas pela Porta
ria n. 496, de 3-7-942. -

É publicado o Decreto n , 31.160, de 21-7;952, que cria_funções
na Tabela fJniea de Mensalistas do liHnister:i.o da Educ a ça o , desti-- ,
nadas a suprir as ne ce s a Lda de s de pessoal da Pa cuLda de de Par-ma
eia e Odontologia do Cear~.
,
E publicada a Portaria n , 70, de 1-7-952, do Diretor Geral do
Departamento Nacional do Trabalho, que institui o Curso Intensivo
de Legislação do Trabalho.

~ publicada a Portaria n. 613, de 10-6-952, do Ministro da Agri
cul t ur-a , que expede instruçoes p~ra o funcionamento do Curso de
Magisterio de Economia Rur-aI Domestica.
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-11 - ATOS DA ADMINIS'rRAçAODO DISTRITO FEDEHAL)DOS
ESTADOS E TERRITÓRIOS

1 - É;publicada a ~ortaria n. 24, de 25-6-952, do Diretor da Escola
Tecn:i.ca de Comercio de Sergipe, que denomina a b fb Ld ot.e ca da r-e
ferida escola/ de Biblioteca "Le Lt e Netolt

•

l-são publicadas as Resoluções ns! 52;028 e 52.029, de 30-6;952,
do Diretor do Serviço de Educa qa o Fisica do Estado do.&:spirito
Santo, que concedem registro) para funcionarew como Associa~oes

De eoor-t.Lva s Escolares, respectivamente, ao Gremio "Ca s t r o ALve s "
, _ " A

do Ginas:i.o IISao Pedrot de Cachoeiro de Itapernirim e ao Gremio
"Gr-a c Lan o Neves" da Escola Técnica de Comércio da mesma cidade.

1 - são publicados os Atos de 26-6-952, do Secretário de Educ~ção e
Cultura do Estado do Rio de Janeiro, que 90ncedem subvençao 8_
escolas pa r-t.Lc ul.a r-es , noturnas, nos mun í c Lp Los de Sao Sebastlao
do Alto e Par-a Lba do Sul.
, ;

1 - E publ icada a Le i n , 597, de 18-6-952, do Esta do de Goias, que
autoriza a permuta donpredio do Grupo Escolar de Catalão, por
lotes situados em Goiania.

2 - ,são publicados os Decretos 1)s. 925, 926 e 927, de 1-7-952, do
Governador do Estado do Espirito Santo, que ,respectivamente, r-e
voga Decreto que t r-ans f'e r-e escola no municlpio de Mimoso do Sul,
transfere e s c ç'l a no municipio de Domingos Martins e transfere e a
cola no municipio de A Lf'r-e do Chaves.

3 - ~ publicada a Ordem de_Serviç9 n. 45, d~.2-7-952, da Diretora do
Departamento ga ES!ucaçao Px;imaria da Prefeitura do Distrito F'ed~
rel, que dispoe sobre as ferias escolares de julho.

3 - são publicados os Decr~tos ns. 928/ a 935, de 2-7-952, do G9ve~
na dor- do Estado do Espirito I?anto, que criam e transferem varias
escolas singulares no munic Lp í.o de Linhares.

3 - É publicado o Decreto n, 1-1-.188, de 19-6-952, do G9vernador do
Es t a do do Rio de .Janeiro, quç cria 7 escolas primarias nos mu
nicipios de Niteroi, Sao Fidelis e Itaperuna.

3 - sã o publicados os Decretos ns , 4.205 e l.J-.207, de 2-7-952, do
Governador do Estado do Rio de Janeiro, que ,respectivamente, :
c~iam um grupo e s c oLar' no lQ Distrito de Campos e 9 escolas pri
ma r La s nos municipios de tlativ~dáde do Ca r-arigo.l a , Bom Jesus de-
I't a ba p oana , Rio Bonito, Sa o .Joa o da Barra e I't.ape r-una ,

3 - são publicados os Decretos nS.,ll?, 118, 119 e 120, de 20-6-952,
do Governador do Estado de Goias, que transferem escolas isola-, ~ ,
das nos municipios de Goiania, Jatai e Natividade.

3 - É pub.l.Lca do j o Decreto n , 121, de 21~.-6-952, do Governador do Es-
t~do de Goias, que revoga Decreto que transferiu escola no muni
c Ip Lo de Ur-ua çu ,

1 ' 6 '+ - E publicada a Lei n. 31, de 3-7-95?, do Estado do Espirito Santo,
que autoriza a ,?oncessao de um~ auxilio de Cr''jf500.000,OO(quinhentos
mil cruzeiros) as Obras Pavonianas de Assistencia, sediadas em
Vitória, para a c ons t r-uça o de uma Escola de Entalhe, Escultura
e ,Marcenaria, uma de Desenho e outra de Aperfeiçoamento para ope
r-a rios.

L~ - É publicado o Decreto n , 1t.208, de 3-7-95~, do Governador do Es-
tado do RiS' de Janeiro, que aceita a doa ça o de terreno destinado
a f.ns t a La çe c de uma escola rural no lugar denominado Praia Grande,
mun:l.cipio de Par-at í ,
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5 - É publicada a Lei n. 708, de 4-7-952, da Câmara dos Vereadores
do Distrito Federal, que estende a todos os aposentados ou ju
bilados os benefjcios da Lei n. 156, de 23-10-9h8. -

É publicada a Ordem de Serviço n. 16, de 30-6-952, do Diretor
do Departamento de Educaçao Complementar da Pr-e f'e Lt ur-a do Dis
trito Federa!, q~e trata da abertura das !nsc~içoes para o º~
so de Extensao sobre Atividades d~ Educaçao Fisica, Recreaçao
e -Iog os do Departamento de Educa ça o Complementar.

É publicado o Decreto n. 3.823, de 4-7-952, do Governador do
Estado de Minas Gera ~s, que transforma em gr-upo escolar as
Escolas Reunidas "Ade Lã o Mac Le L'", no municipio de Patos de Mi
nas.

É publicado o Decreto n, 938, de 4-7-952, do r}overnador doEs, -tado do Espirit o Santo, que transfere escola - singular no muni
# . ~-

cipio de Itapemirim. ,

são publicados Atos de 30-6-952, do Secretário_de EduçaçãoLdo
Estado do Rio de Janeiro, que concedem subvençoes a varias es
colas particulares sediadas em muní c Íp í.os diversos. -

É publicado o Ato n, 1.660, de 5-7-952, c}o Governador do Est~
do de Pe r-nambuc o , que designa promotor publico para assinar es- ,,--critura de doa ça o de um terreno destinado a construçao de uma
escola rural no municipio de Carpina.

É publicado o Decreto n. 3.824, de 5-7-952, do G9vernador do E!
t~do de Minas G€;rais, que outorga mandato ao Ginasio "ssnt c A!!
tonioll

, de Mirai, pa r-ac mãn í.s-tr-a r- ensino normal de 2º ciclo.
, -
E publicado 9 Decreto n, 1:530, de 2-6-952, do Governa~or do Es
tado do Ceara, que_abre credi~o especia1 para atender as despe=
sas com a instalaçao do Seminario Pedagogico Rural.

É publicado,o Decreto n , 9Ll-l, de 7-7-95?, do Governador do Es,
tado do Espirito Santo, que cria uma escola singular no muniei
pio de Alegre. -

são publicados os Decretos ~s. 942, 9h3 e 944, de 7-7-952, do
Governador do Estado do Espirito Santo, que transfere escolas,
singulares nos municipios de Cachoeiro de Itapemirim e Colatina.

são publicados Atos de 30-6-952, do Secretário de Educa ça o e Cul
tura do Estado do Rio de J~neiro, que concedem subvençoes a cur-
sos particulares nos municipios de Campos, Nova Tgua çu e Cambuci.

É publicada a Ordem de_Serviç9 n , 51, de 9-7-952, da Diretora do
Departamento de Educaçao Brimaria da Prefeitura do Distrito Fede- ; -r-a L, que esclarece que a express~o - o mais antigo ma gLs te r-Lo -
se ref~re a o que possuir tempo liquido de serviço em f'un ça o do
mag í s terio.

são publicados os Atos ns. 1.707, 1.708 e 1.709, de 9-7-952, do
Governador do Estado de Pe r-namb uc o , que determinam que os grupos, /-
escolares dos mun.í.cí.pLos de Panelas, S~nhaI'o e Jaboatao tomem,
respectivamente, os nomes de: "Pr-ot'e s s or-a Lourdes 'I'emp or-a L'", ,tBen
jam In Caraciolo" e IIMurilo BragaH

• -

i!; publicado o Decreto n , l~.213, de 10-7-952, do Governador do Es
tado do Rio de Janeiro, que denomina de "Pa dr-e Yabar-" o Grupo E~
colar recentemente construido no 19 Distrito de Nova Fr-Lbur-zo ,

É publicado o Decreto n , h.21L~, de 10-7-952, do Governador do Es
tado do Rio de -Iane Lr-o , que denomina de EscQla "Joaquim Gomes Çres
po" a atual Escola Tipica Rural da Praça Joao Pessoa, no mun ã c Ip í.E
de são João da Barra.

5 -

5 -

5 -

5 -

6 -

rO -

7 -

8 -

8 -

9 -
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15 - É publicada a Lei n , 1.362, de 9-7-952, do Es t.ad o j do Ceará,que
altera o orçamento da Escola de Agronomia do Ceara.

16 - 8;0 pub1icadas#as Leis ns. 1.366 ~ 1.370, de 9 e 11-7-952, do
E1}tado do Ce~ra, que concedem aux í.Lã çs , r-eepe ct Lvame nt.e , ao
Circulo Oper-à r Lo de Jardim e ao IlGinasio Sagrado Cor-a ça o de
Jesus", de Gua r-amãr-anga ,

17 - É publicado o Decreto n. 3.830, de 16-7-952, do Governador do
Estado de Minas Gerais, que cr~a um grupo escolar rural no
povoado de Inconfidentes, municipio de Ouro Fino.

18 - É,publicada a Instrução E~pecial n , 6, de 17-7-952, do Secr~
tario Geral de Adrninist1jtçao da Prefeitura do Distrito Federal,
que regula a prova de titulos de s t j.na da ao provimento em cargo
de Professor de Curso de Continuaçao e Aperfeiçoamento, do Quadro
Permanente da Prefeitura do Distrito Federal, na forma da Lei
n. ~78, de ll-9~950.

18 - É publicada a Le i n, 1.568, de 17-7-952, do Estado do Rio de
Janei~o, que conside~a de utilidade publica a -Academia Cultural
e Artistica de Teresopolis.

18 - É publicado o Decreto n, 4.220, de 17-7-952, do Governador do
Estad9 do Rio de Janeiro, que transfere a Escola de Cabral, no
mUY)-icipio ~ N...~~ ~\J..&..~&..\. Ni\~~ct\'b,f~"J"d. }A..Q..sttV\-+~1 Ú() W\.\I~\c....:pl·O d.1i2..
~~& ~~~tv. _ ,

19 - Sao pub'Ld cadac a s Iris t r uçoe s n , 15, de 17-7-952, do Secretario
Geral de Educaçao e Cultura da Prefeitura do Distrito Federal,
que modificam d Ls poa Lt Lvos das Instruções n, 7, de 4-2-952,que
regulam o ensino nrimario particular no Distrito Federal.

19 - É publicada a Lei n , 1.)l09,_de 18-7-95?, do Estado de Pe r-narnb u
c o , que autoriza a construçao de um predio escolar em Toritamã,
municipio de Taq~itinga do Norte.

21 - são publicadas !B Instruções n. 14, de 26-6-952, do Secretário
Geral de Educa ça o e Cultura da Prefeitura do Distrito Federal,- " - ,que regulam o_Curso de Extensao sobre Atividades ge Educa ça o Fi
sica, Recreaçao e Jogos do Departamento de Educaçao Complementãr.

22 - S~o.publicados os programas de História e,C~ografia do curso pri
ma.rloM .•"I<> 17Q..."q~,..-rcOl-m.e.Y\ro d~ 8ck.!.-a..y~ ~,'-m~f'IÕ1 ~ ••..•~.fe.i+t.l'f'cY d~
;.t>!S{.;.'·hr re-&trl~lr a

22 - Sao publ icados os Decretos ns , 91.J-9e 950, de 18-7-952, do Gover
nador do Gstado do Espirito Santo, que criam classes em grupos-, ,
escolares nos municipios de Castelo e Vitoria.

são publicados os Decr-e t os ns , 952 e 953, de 21-7-952, do Gover
na dord o Estado do Espirito Santo, que transferem escolas nos
municípios de Mimoso do Sul e Santa Tereza.
, h

E publicada a Lei n , 713, de 21-7-952, '1a cams r-a dos Ve r-ea dor-ee ,
que determina a aquisiçao das peças historicas ligadas a vida a n
tiga do Rio, de Janeiro, do Museu Ra uL de Mcr-a e s ,
É publicado o Ato n , 1.81L1-, de 22-7-952, do Governador do E~tado
de Pe r-namçuc o , que de s í gna Deputado Fe de r-eL para assinar acordo
no Ministerio 1a Educa ça o ~ara a construçao do Grupo Escolar Ru
r-aL 'tVila Cor-t.es " no municipio de Amar-a j í ,

S~o publicados os Decr~tos ns. 954 a 964, de 22-7-952, do Gover
nador do Estado do Lspiri~o Santo, que criam e transferem váriãs
escolas em diversos municipios do Estado.

S~o publicados os Decr~tos ns. 966 a 976, de 23-7-952, do G9ver
nador do Estado do Espirito Santo, qye criam e transferem variãs
escolas singulares eM diversos municipios do Estado.

22 -

23 -

23 -

23 -
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2Ll.- - É nub Lica do o,Decret o n , 977, de 23-7-952, do governa<;1.or do
Estado do ESDirito Santo, que regula a concE)ssao de bol.s a de
estudos do ensino superior de agronomia e medico ve te r-Lnar Lov

25 - ~ publicado o Decreto n. 3.837, de 24-7-952, do Governador do
Estado de Minas Gerais, que aprova o Regul.ament o da Escola de
Belas Artes de Juiz de Fora.

25 - 8 publicada a Lei n. 1.581, de 22-7-952, do Bstado do Rio de
Janeiro, que considera de utilidade publica a Sociedade Musi
cal 15 de Novembro, sediada em Governador Portela. -

25 - É publicada a ~ei n. 1.584, de 23-7-952, do Estado do ~io de
Janeiro, que da o nome de "Pr-a nc í ac o Bor-ge s Sobrinholt a escola
rural primária sediada no 12 distr:i.to de Bom Jesus do Itabap2,
ana ,

26 - são publicados os Atos ns , 1.850 e 1,!851, de 26-7-962, do Gove!:
nador do Estado de Per-nambuc o , que da o os nomes de 'Fa b Lo da
Sil va Barros fi e "Vi vário Pedrosa ti a os grupos esc ol.a r-es rura is
nos municípios de 1\:1araial e Escada.

26 - ~ publicado o Decreto n. 3.831, de 24-7-952, ~o Govern~dor do
Estado de Minas,Gerais, que localiza no municipio de Serro uma
Escola de Lat í.c ãn Los ,

26- - É publicado, o Decreto n. 957, de 22-7-952, do Governador do E~
tado do ~spirito Santo, que cria uma escola singular no munic.!,
pio de Iuna.

26 - É publicado o Decreto n. 4.226, de 25-7-952, do Gove~nador do
Estado do Rio de Janeiro, que cria duas escolas nrimarias nos
muní.c Íp í os de Rio das Flores e Mangaratiba.

26 - É publicado o Ato de 25-7-952, d9 Governador dg Estado do Rio
de Janeiro, que design~ o Secretario_de Eduxaçao e CUltura p~
ra assinar, no Ministerio da Educaçao, o Termo do Acordo para
a Campanha do Ensino Rural.

27 - É pub Lí.cada ~ Lei n.,880, de 26-7-952, do Estado de_Minas Gerais,
que dispoe sobre auxilio financeiro para a construçao do patri-
mônio da Faculdade de. Medicina de Juiz de Fora.

27 - É publicada ~ Lei n. 1.592, de 25-7-952, do ~stado do Rio de Ja
neiro, que da o n omeyde "AveLí.nç B~rceloslt ao p;rupo escolar de
Andorinhas, no municipio de Mage.

27 - É publicado o DE)creto n. 6.31?, de 22-7-952, ~o Govern~dor do
Estado do Par-ana , que abre credito destinado a aquisiçao de um
terreno para a construção do Ginásio de Esportes da Liga Espor
tiva de Ponta Grossa. -

29 = F. publicaga a Resolução n. 21, de 28-7-952, do Secretário Geral
de Educaçao e Qultura da Prefeitura do Distrito Federal, que re
voga a Resoluç~o n. 10, de 18-3-952, que transferiu p~ra o Cen-
tro de Recreac;~o e Cultura os cursos de jardim de Lnf'a nc La das
Escolas 1-5, Cocio Barcelos e 2-5, Marechal Trompowsky.

29 - sã o publ ica dos os programa s de ens ino que deverã o .se~" a~dotfd.osr I. fi
C E - i/~~"'I'l<\,\ "5~' 0»'1. ,'f'{I t-~nos curs os da ampanha de duca ça o de Adult OSr, em cara er xpe

rimental. -

29 - ~ publicada a Lei n. 1.596, de 27-7-952, do ~stado do Rio de Ja
neiro, que institui, n~ Secretaria de Educa ça o e Cultura, um cur
80 intensivo de Formaçao de Hegentes de Escolas Primárias Rurais.

29 b publicaªa a Lei n. 869, de 25-7-952, do Estado do paraná, que
concede bolsa de estudos.

30 - É pub11cacta a Circular n. 8, de 28-7-952, do Secretário Geral de
Es!ucac;ao e CuLt ur-a da Prefeitura do Distrito Federal, que dispõe
s çbr-e dados estatisticos para o Departamento de Geografia e Esta-
tistica.
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são publicados os Decr~tos ns , 981 a 988, de 29-7-952, do Gover
nador do Estado do Espirito Santo, que criam e transferem váriãs
escolas singulares em diversos m\micipios do Estado.

É publ~cada a Lei n. 609, de,22-7:952, do Governador do Estado
de goias, que concede ajuda a Un La o Estadual dos Estudantes de
Goia s •
É publicada a Ordem de Setviço n: 53, de 29-7-952, da Diretora
do Departamento de Educa ça o Primaria da Prefeitura do Distrito
Federal, que traça norlJlas para as atividades relativas ao Setor
de Bibliotecas e Auditorias.

É pub l Lcada a Lei n , 885, de 30-7-952, do Estado de Minas Gerais,
que aut or-Lza a permuta de um terreno no distrito da cidade de Fa
ma, destinado à construção de uma escola rural.

É publicado o Decreto n. 4.227, de 29-7-952, do Governador do Es
tado do Rio de .Janeiro, que cria um grupo escolar em Cajueiros,

; ,
municipio de Macae.

t; publicado o Decreto n , l~.228, de 29-7-952, do Gove r-na dor' do Es
tado do Rio de Janeiro, que de nomâria de '>tI:rene Meireles!t/ o gru-
po escolar de Caj~eiros, municipio de Macae. -

30 -

3° -

31 -

31 -

31 -

III - ATOS DA ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL

;

Na o foi registrada qualquer atividade notavel.

,
IV - NO':PICIARIO

6 - Anuncia-se' que a Comissão de ~duca(;ão e Cultura da Câmara dos
Deputados convidou os pr-of'e s s or-e s Anisio 'reixeira, Lourenço Filho,
Fe r-na ndo de Aze ve do, AlmeidaJunior e Isaias Alves para exporem,
perante eSSB Comissao, os seus pontos de vista a respeito do pro-
jeto que estabelece aê bases e diretrizes da educação nacional ,ol~a
em pauta nessa Comissao.

15 - Visita o Rio, em excursão, uma caravana. de normalistas de Novo
Hamburgo, Hio Grande do Sul.

16 - Por iniciativa do Sr. Ministro da Educação, realiza-se uma mesa
redonda de educadores com a finalidade de debater a Por-t a r La n ,
501, de 10-6-952, que modificou dispositivos da Lei Orgânica do
Ens ino Secunda r-Lo,

18 - Encerra-se o 11 Seminário de Ensino do Exer-c í t o , real:i.zado na
Academia Militar de Agulhas Negras, sob os auspicios da Direto-" -ria de Ensino do Exercito.

19 - Realiza-se a I Semana de Orientação Pedagógica do Ensino Comer-
cial, promovida pel. Senac em Minas Gerais.

21 - Instala -se a 1 ª Convençã o Regional <1eDiretores e Orientadores
dss Escolas e Cursos do Senac, em Porto Alegre.

22 - Reune-se,em são Paulo, o VI Congresso de Escritores Inf'arrt o-c.Iuve
nis a que comparecem delegações de vários Estados. -

23 - Instala-se, no Rio de Janeiro, a VIII Assembléia Inter-Americana
de Mulheres, presidida pelo Chefe do Govêrno e que temt'~ como fi
na Lí.da de "trabalhar em ravor da c onçe eaa o , à Mulher da América,-
dos direitos civis, politicos, economicos e s oc í.aLs j",
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8.
;

23 - Realiza-se o V Congresso Brasileiro de Estudantes Secundarios,
em Belo Horizonte.

21~ - O 'I'r LbunaL Regional do Trabalho do Distrito Federal ratifica o
....- 1\ ,

reconhecimento do direito dos professores do ensino secundario
/ A ;

ao aumento de 30% sobre seus saLar-Los ,

27 - Instala-se em Belo Horizonte o I Congresso Brasileiro de Prote
çã o à Inf~ncia. - -

27 - Encerra-se em são Paulo o_VI Congresso Nacional de B.;nfermagem,
pa troc inado pela Ass oc ia ça o Bras ile ira de Enferme ira s Diplomada s)
e que contou com trezentas congressistas.

28 - Por iniciativa do Senhor Ministro da Educação, r~aliza-se,t~a
mesa redonda com a finalidade de debater a questao do salario
dos professôres e para cvqual foram convLdadoç representantes 9-0
lVi.E.S., do M.T.I.C., Dir~torés, Inspetores, Tecnicos de bducaçao,
pais de alunos e Professores.

Seção de Document.a ça o e Intercâmbio do Instituto,
Nac LonaI de Estudos Pedagogicos. Elza Hodrigues, Chefe da S.D.I.


