
J jÁ)de d' z mbro de 1968,

D1ret01"a
Maria Cnst1n Fossatl
Centro Prov1nciàl de Doeu

dueatlva y Social
tnLNA - Rio Negro
Belh ARGlt 1A

,.
ntaeion

Iíhor D1r tor,

. ,O aeôrdo como seu pedido dirigido, ao Centro ra-
11eil"O,de PesquisaS: duoa 1onats, aoUc1tando material sôbl' 'edUc,.i'

, '

çio) teribo o prazer denv1ar a V.S&.; m separado as seguintes pu-
. .' . 'blleaçoes :

• Lei d Diretr1zes Bas s da ducação acional
# -- AnUaT10 Br s11eiro de duas ao'

-lI1a. Conf rAncla Nacional d .dueação.,
- R latorio do Ir lP • 1967

. ',. }.foviento ducatl vo Brasil iro - i966/67
#

- Bl3vlst rasll~ira de studo P dagogieo nQ

98, 102, 103, 104, 105, 106 q 107 .
••

-Comunic mos, aind , qUA p-nc nhamos o ~nder·ço de
, # .

V.Sa. a Rnvlsta Brasileira d Rstudos Pedagog1cos, Bibliografia Br -
.sileira' do ducação é Seçãode .xp~~lção ,

-,

Cordialmente,

,W ~~;JUQlflO~§;j
M1~~~ss B~ral~~~QS

ehef d Sêç-ão d Doeu Jntação
Int~rcâmb10

e

vml/nml/ roa.



C. B. P. E.

Rio de .Trine1ro,Il( de 1igôstode ;968.

Centro de Investig~c1ones
Bs; hia Blencs
Ministerio de Educ~cion
Bueno~ ~ires - Argentina

...Senhores Assessor~s,

o Centro Brasileiro de Pesquis~s Edu-, •..cqcionqis, orgao 1ntegr9nte do Instituto N cion~l de Estudos
Ped~gógicos, cumprimànt~ V.S.ai e envi ,em sep~rqdo, a se-
guinte public~ção:

A _ A

II Conferencia Nqcion~l de Educ~çqo Porto
legre - Rio Grande do Sul - 2 volumes.

Cordiqlmente,

1I~1YL~1/M'lL~~ .
I~se M~ri~ Less~ Berqldo ~~gqlhies
p/Chefe da Seç;o de Documenttiç;'oe

ATntercqmbio

•

EB B/mrn
c/Anexo.



NQ!lJ6 /68. Rio de J~neiro, h àe ~-9&~ 1968.

AI Sra. Director~
~iri~m H~ydee Se de

, I'Centro de Documentacion e !nform~cion Educ~tiv~
6Subsecretaria de Educ~cion

Rivadqvia 25 ,
~ ~iguel ~ Tucuman - Argentina

Senhora Diretor t

AD ~cordo com o seu pedido, dirigido
o Centro Brasileiro de Pesquis~s Educqcionqis, solicitcndo documen

• A •taçao $obre Pl nos e Progr~m· s vigentes, sistem de avaliaçao empr~
-gqdo<, leis e decretos referentes ~o 8istemQ Educ!!fcionqlBrasileiro,
tenho q inform~r-lhe que est~mos enviqndo ~ v. S~.,em sep~rqdo, o
seguinte m~teria1:,

- Lei de Diretrizes
"-4.nuario Br~sileiro de

- Revist~ Br~s11elra de-- Educa çn o de~dultos \
- UNESCO/BIE: Mouvement Educatif Pend~nt l'~nnée scolqire ""1967, ,- Rel~tor o do Tnstituto Nacional de Estudos Ped~gogicos, 1967
- Boletim Tnformqtivo do Centro Brasileiro de Pesquis~s Educqcion~is:

'" ..•contendo Quaftion~rio respondido q Universidqde de Hqrv~rd sobre~., ,Educqç~o Pre-Prim~ria
" A- QuastionQr10 respondido q üntversid~de da Venezue1~ sobre a EduC9 •

•çqO dos Excepcionqis- ,- Educqçqo \rt1stica ~ ~rqs11..• -,- IA ConferenQi9 N9cionql de Educaçqo - Braslli~, 1965.. •.. ..•
8 III Conferencia Nqcio~l de Educqç~o - 2 vols. - Porto \legre, 1966

•• •- lIrA Conferencia N!!\cionq1de Eductlçf.!lo- 2 vo1s.•- S~lv.!idor,1967.

e B3ses da Educ~ç~o N~cion~l
•Educ~Ç~o ,Estudos Ped~gogicos: 103, 101+ e 105

Cordt,qlmente, .
-fi j'11\0v-u ~~AYlCÁ.-~a.JÁCU0

'N\f'se Mqri~ Lessa BeI''-lldoM~g9.1h:i'es
p/Chefe da Seç;Q de DocumeILt!!tçqOe

,.Interc!lmbio

DIS/eb~b/mrn
proc. 313/68



,-"c .•. c.

Rio de Janeiro, l ~ de setembro de 1968.
J

Ilma" Sra.
tulza C. Lucoh se
Eseuela DINAD
9 de JulIo 364
Rosario - Argentina

Senhora Professôra,

De acôrdo com o seu pedido dirigido ao
# -MInisterI0 de Educaçao e Cultura do Brasil, tenho a informar-

lhe que estamos enviando a V. 5a.as seguIntes publioações.

- A Educação Espeoia1 no Brasil
- #.- A Educaçao Atraves da Arte.

Cordialmente,

-1~~JlYvhn DalP~
lise Maria Lessa Beralde ;~a~hã~s
p/Chete da Seção de Dooumentação e

Intercâmbio

SDI/mrn/EBAB
proc. 1145/68.



C. B. P. E.

10 de J eiro,~ de de~ze 1"0 e 1968

Kr. Dott. Dante Di Pal a
M1nis"tero della· bb1icQ.Ist:ruzione
Urrioio udi rogr azione e Q. •
....2.- Ita1iá

Prezado Se~or.

que eu enderêço foi
ib1iografia Brasile!

em s parado

enho o prazer de oomunicar ª V.Sa.,
encaminhado" Revista ra811e1ra de Eatudçe Pedagógicos.
ra de E ucaç·o, aprovei~ando'a oportunida e para enviar
as eguint a,pub1icaçõe :

Lei de D1r~t~ize sea ueação (e rrâncé)
The ra1d1ian ducationa.l yste
Anuário Brasileiro de Educaçã~,- 1964

.•IIIa. onterênc~a aciona! de ucação ••2 vala - alador, Bahia- 1967.

,

Cordial nte,

'-Ü:UtOJtili...~~Cl ~
Si'se ",ariaLesa r ldo hães \

IChefe da Seção de Boe ent ç-o e
Intercâm io

('- .

,eb/vml.
proc.l129/68



C. B. P. E.

Em, 1 de dezembro de 1968

Armonia Etchepare de Renestrosa
Directora deI Centro de Documentacion
y Divulgacion Pedagogicas
Plaza Cagancha, 1115,
, /

Montevideo - U~uguay

Senhora Diretora,

De acôrdo com a carta de,V.Sa., dirigida ao Instituto-Nacional
de Estudos'Pedagógicos, solicitando material sôbre a organização escolar bra-
sileira, tenho o prazer de enviar a V.Sa., nesta data, em separado, as s~gui~
tes publicações:

Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional (em francês)
Anuário Brasileiro de Educação

- Anais da IIIa. Conferência Nacional de Eaucação - Salvador, 1961 - 2 vols.
.»

- Plano de Inspeção Federal de Ensino Secundário.
- Campanha Na.cional de Alimentação Escolar nQ 7,- Ver Histórico da Campanha

pag. 11
Para melhor esclarecimento sôbre a Estrutura idmininstrativa e

didática do ensino em nosso país, sugiro ~ V.Sa. consultar a parte introdutó-
ria do Anuª,rio ~~asiléiro de Educação: pags. 4~/44.

Quanto a Inspeção Escolar e Orientação Pedagógica: pág. 49.
V.Sa.-encontrará na IIIa. Confer;hcia Nacional de Educação -

, -
voI. I - pág. 222, uma visão geral sÔbre,o sistema de promoção no-Brasil.

C<:rdialmente,

---Q~~~~e1wl~ ,
Nise Maria ~e3sa Beraldo-Magalh~es '
P/Chef~ da Seçã~ de Documentação e

Interc_âmbio
/

SDI/~BBtVML
P:S0cg 1605/68



. O. 769 1..QfL

• 26 d dez. bro 1968.

nhor baix dor.

Acu o o rec bim nto do ezp iente Clnt/2070/542.02
de a. procedênoia, contendo olicit ção de matel"ial info tivo sôbr
o i t e ao cional br il iro, fi d Cate' sr ' ixada do
Br il Lima.

1"8 a 01"

r po ta, n io V. 8.. em exo, blicaçõ
i ação a ini tração esco~ar bras·1 ir , :

é" .-

Lei de Dir tri'e Base d Fiil caç'"'o acional,
ário 8sileiro de' cação,

--111a •. Conferênei aoional d Ed oa9-0,
i nto " c ti obra il iro - 1966/67_.

Ap o eito a oportunidade para reiterar
DDte to de 1 da ti consideração.

• 8.., o

'rio108 ~dureira inho
,Dilator Executivo

c.l nt{ imo Mor
baixador DonMllo Grieco

D. C ef do parta nto
Cultural Informaçõ 8
Palácio do Itamaraty'

est~
,

ebb/vml I

proe, 1657/68



770/00

, 26 d z bro 1968.

nho Emb i.ntdor,

eu o o r c bi nto o 6XJledi n
d8E'SQ proced4nei~ c nt 000 oliei ção
o ai tema educ cional bra il ira, ' i
tlto Ind trial cid y P r •

m r o ta~ envio V. .,
ôbre supervisão 8 i calização do naino pl"i

-Brasil:

Clnt/24741 .0.
A -teria! in~o tivo or

tender a pedido do ln ti '

an xo, bl·caçÕ8
'rio e aec\ndário no

rota to de

- i de ir trizd c ção CiOll
- ário à ileiro de eação - pag.,49
- Plano 'é 10 ção ed ral do sino eundário
- A rn r i ão o nsino ri ' io -

- ri 1 Cro by.

Aproveito Q op rt nidade par r it r-r
e evad ti con i raç""o

• a., o

Péricles ir iribo
Diretor -, eu ivo

nl/vm1.
p~oc. 1883168



C. B. P. E.

Rio de Janeiro, Ir de 'lgôsto de 1968.

Srta. ,F~lvia Ipsi13 Bermuàez S.,Do1ega, Ch1riqui
" ,g,.MIttQ - Repub11e~ de pqnama

Prezada Estudante,
••De 4cordo com o seu pedido dirigido

ao Centro Brasileiro de Pesquisas Educacion~1s, tenho o
prazer de env1~u'-lhe, em anexo, JI s seguintes pUbl1egções.

,- Revista Br~sileir, de Estudos Pedqgogieos,
05. 103, 104 e 105;

- A Formaç;o do Professor Prlm~rio no Estado
da Guqnq'bara. (Rev í st e n. 105)

Cordiq lmente,

il~~R~~Id-1tlaJ-c~_J ~ ,
Nise Maria Lesss Ber~l~o Mqg'llbies
p/Chefe da Seç;o de Doeumentqç;o e

•••Interc!lmbl0

c/Anexo
EBAB/mrn
Proc. 897/68.



C. B. P. E.

Rio de Janeiro, 'lde dez~m~ro de 1968
,

anhor

Acuso o receb ento do expe iente DClnt/DAof1966/542, dessa
procedência, conten~o solicitação de terial 1nfor ativo sôbre os sistemas e-
ducacionai vigentes no Ir il nos ano de,1900, 19}0 ~ 1960, a fim de atender
ao professor W.,F.Connell, que e tá ela.borando uma. obra que se' intitula liA Hist.2,
r1ada Eduea9ã~ no Século IX".

Jlbnre~po$ta, envio a. V.Exa..t em anexo, publicações que ana-
, ,

lisam ó sistema e~ucacional brasileiro através da his~ria~
Aproveito oportunidade para reiterar a V.Exa., os protes-

tos de elevada esti e consideração.

péricles Madureira de Pinho
ire to r Executivo

Excelent{ssimo Senhor
Ministro Donatello Gr1eco
M••D.· ,Chefe do Departamento Cu1turãl

, •...
e de Informaçoes
~in!stériO das Rela~ões Exteriores
Palacio do ltamarat!
)festa

'mm/tKt
proa. 1.597/68



c.. P. E.

enviado ao Palácio Itamar~t{

1 - Revista rasi1ei:ra de Estudos PedagÓgioos ...n 821 contê artigo de Lour nço
filho, M.B •.••• A educação e os estudos pedagÓgicos no rasil - pág. 52.

2 .•. Supiemento do Jor~l do Br si1 d 21 de o~~ubro de 1965 - Ciência Eduo ção
no Rio de Janeiro.

3 - !ne Ri tory ar Education in raz11 - J. Roberto oreir
4 - Educat10n in Br zi1 - Or zation and ituat10n-at th present ti e - 1960
5 - Short Report on ducationa1 Activity for 1961/1962 - choo1 year - Di try

or Education and Cu1ture .•.Brazi1.
6 - Revista ~raaileira de Estudos Pedagógicos nl 83 .•.Abre Jaime, oola ~éaia

no éoulo XX : fato nôyo em base de caminhos.. pág. 5
7 - evist Bra iIeir de E tudo Feda ~gicos nl 83 - Editor! do

nsino uperior o Ir 11/ - !DI io Teixeira •
8 - Revista rasil ira de tudo Ped ~gico h. 102. 103, 104, 105. 106 e 107

, . -9 - Lei de Diretrizes e Bases da EdUC&çao
10 ...Annário rasi1eiro de Eduoação ••.1964

I

11 ...Deve10p ent ar Primary Eduoatibn in razi1 d the Bationa1 Edu.c tional
P1an - C-IIiP - Rio - G - 1961

12 - UlEScol - ouv nt uca ti! Pend:.mt 1t Ann' colai.re...1967
13 - Quationário ôbre Educação, Ci·noia e 1t • 1965/1966 - retido pel

OEA o C ntro Brasileiro e Pesquis ducaoionais.
) 14 - eport on Educational Dev 10 ~nt in 1964/1965 preaented at the XXXVIII th.

Session or the lnternationa1 'Conference on Pub1ic Eduoation. Ganava, July -
1965.
- Or izayão do ino o ras11
- A duc ção e o e nvolv ento poI!, t 00 no rasil.

li o.. ana :a 111 ..•A.m rio niverei ties Field
- Bibliogr fi sôbre a História d Educação no rasil

- Ponte para o estudo da História da Educação rasileir
ger 1 sôbre o Brasil.

evoluç-o do naoion~
tarr.

oontidas em obra


