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1. E' publiçada a nota n. 485~ de 30/7/41, do l\'Iin~stroda Guerra,
declarando que os alunos desligad<?~ da E~cola_Tecnic~ do Exerc!
to, por- pontos ou por motivo de saude, so seraorema~riculados
no ano seguinte ao do desligamento, se, :ho-decurso deste, tive-
rem demonstrado aproveitamento.

L E' publicado o desp.acho de 26/7L41, do Ministro da Aeronáutica,
resolvendo que, até a promulgação do futuro regulamen~o da Esc~
lade,Especia)istas, os alunos da mesma escola originarios", da
Aeronautica Militar, mantellil-:lamas suas respectivas graduaçoes.

1. E~ publicads o S1ecreto-lei n. 807; de 30/7/41, do Estado do Ce~
r~ que dispo~ sobre a validade dos diplomas de professores pri-
mario~~expedidos pelas escolas,normais ~as unidades federadas
do pais, para ingresso no magisterio primaria dêsse Estado.- ,-1. Instala-se em Sao Salvador, Estado da Baía, a Associaçao Cultu-
ral Brasil-Es~ados Unidos, filiada,ao Instituto Brasil-Estados
Unidos, com sede na capital da Hepublica.

1. A Prefeitura de Bom Jardim, Estado do Rio de Jane:i,ro,cria, na
viia Banquete, uma escola mixta noturna.

L Em Guara!}i, município de são Luiz Gonzaga, Estado 0.0 Rio Grande
do Sul, e criado um grupo escolar.

L O ~ovêrno do Estado do Rio Gral}de do Sul dá o nome de "Genex;al
O$orio" ao grupo qscolar de Osorio, e ao Liceu de Artes e Ofic!
o s do Inst.l.t~toTecnico Profissional de Porto Alegre o !}ome de
lILiceu Par obe!", como homenagem ao educador Pereira Par-obe .•

2. :C' 'publicado o despacho de 31/,7/41,do Ministro da Aeronáutloa,
au tor-Lzando a Escola de Aer ona u t í ca a admi-t;irreservistas de ae

'. A-rona1,;tticapara o seu serviço, em virtude da urgencia no preen-
chimento dos claros existentes.

2. A Prefeitura de são F'idelis" Estado do Rio de Janeiro,criou uma
escola primária em Lage.

2. Noticia:"se que a matricula geral da Escola Profissional de Soro
caba, Estado de são pa1,;tlo , atingiu, no ano letivo corrente, ~738 alunos.

2. Comemora-se ocincoentenário da fundação da Escola Normal da ca
pital do Estado de são Pau l.o , a'-t;u'o;lmentedenominada "Ca.s.tanode
call11:eos''', proferindo 9 pr-o I'e saor N09rega da Cunha/,;diretor da Di
visao do Ensino Primaria do Ministerio da Educaçao, Úilla pales-
tra sôbre "Artes Popu Lar-es!", .

. ,2. Em Por to Alegre, Es tado do EUa Grande do Sul, o Consul da Repu-
blica Ar-geritina faz a en trega de mensagem dos escalare s do seu
país aos escolares daque Ia cidade, acompanhada de uma coleção de
livr-os sôbre a personalidade de Bar tolomeu Mi tre.

4. Tem lnícloem Na tal, Es tado do Elo Grande do Norte, o curso po-
pular de propaganda e educaç50 antl-venerea.

5. são publicados os programas do concurso de admissão aos cursos
da Escola T~cnica do ExérCito, de ac ór-do com o §7Q. do art. 81
do Regulamento aprovado pelo decreto n. 7.015, de 25/3/41.

5. A Ass.oclação Brasileira de Educação inaugura 1M curso de esta-
tística educacional, sob a.:cegênc.iado professor Jacir Ma í a ,
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5. Insta'la-se em Por taIe za , Estado do Ceará, o V Congresso de Es-
tudantes Brasileiros, promovido pelo Centro Estudantal Céafért~
se.

5. O Estado ao ~splrltQ Sant6 designa o dI'. CPistiano Praga; p~Of.
João R~bas da Cos ta j e dr. Ja1IDe,dos San tos ,Neyes para ~ s<2b a
pre sidencia do dr ~ Moacyr- Ubirajara, "secre tario da educa çao , r~
presen tarem aquele Es t.ado nas Conferencias Nac LonaLs de Educa .•
ção e Saúde.

5. E' publlcadq o decreto n. 12.104, q.o govêrno do Estado de são
Paulo, que r,egula Q limi te de ma triculas na Faculdade de Mediei
na ga Uni-versidEtde de SflO Paulo e na Secção do çolégio Uni ver :::
sitario, anexa aquela Faculdade.

5. Ao gvupo escolar de Vila Matilde, na
Paulo, é dada a denominação de "João
lar de Sales Oliveira, em Orlândia,
ma". '

capital do EstadO de são
Teodoro" e ao grupo esco~
a de liCapi tão Ge túlio Li:'"

6. E~ publicada a portaria n~ 142, de ~/8/41, ",doMinistro da ~ero-
nautica, ba Lxand o Lns tr-uçoc s provisorias ,sobre a organizaçao dos
agrupamentos de instruçao, e alt~rando variofi artigos do regul~
mento da extinta Escola de Aeronauticado Exercito.

6 ,."• Noticia-se que, em varias escolas publicas primarias da capital
do Estado da Baía,' estão sendo adotados processos modernos para
o ensino da leitura.

6. Noticia-se a fundação da "Ass2ciação dos Ex-ca Luno s da Escola N6r
mal de Campinas", Estado de Suo Paulo.

6., O Interventor Federal no Estado de são Paulo encaminhou ao De-
par tiamen to Adminis tra tivo ,do Es tado o pr-oje to de cri ação de 40
escolas profissionais agricolas.

6. E' terminada a construção do prédio da escola de Ibit1.l.r'lina.,em
Bomsucesso, Estado de Minas Gerais.

7. E' publicada a portaria n. 161, de 1/8/41, do Ministro da Educa
ção, suprimindo a prova parcial que tiver de r-eaLí.aar--ae no pe-=-
rfodo da convocação de oficiais e aspirantes da reserva~ para ~
lunos desta,categoria no ensino superior, a que se refere o '"§"
12 do art , 12 do ,decreto-lei n. 2.750, de 6tll/4o, não se con-
tando as faltas as aulas e aos trabalhospra t í co a realizados nes
ie per{odo~ -

7~ O govêrno do Estado do Par aná , desIgna DI'. Hostilio Cesarde Sou
,zaAt>aúJo, di~é tor ge r-aL do Depar tamen to de Educação; para re-:

" . A , ~presentar o Estado na Ia. Conferencia Nac,ional de Educaçao.
7. O govêrno do Estado de Goiaz designa o Dr. Vasco dos Reis Gon-

çalves, diretor geral do Departamento de Educação, para repre -
sentar o Estado na la. Conferência Nacional de Educação.

8~ E' publlc~db o decreto feder;al n. 5.525; de 9Â5/4o, conced~n-
do inspeçab permanente ao Colegio Coraçao Eucaristico, com sede
em Recife, Estado de Pernambuco.

8. E' publicado,o decreto:lei~n. 809, de 6/8/41, do govêrno do Es-
tado do Ceara que dispoe sobre a remuneraçao dos inspetores do
ensino, e a quota de fiscalização devida pelos estabelecimentos
de ensino normal equiparados.

8. Em Itajvbá, Estado de Minas G-erais, é tevminada a reconstrução
do edificio do grupo escolar "Carneiro Junior". .

8. No tLcí.avs e fa criação de uma escola primár'ia em Cruzeiro do 3111,
Es tado de Goiaz.
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, ~9. Inaugura..;se;em Figueira de Santa JoanàJ nucleo de colonizaçao,
n~ munic1piO de Itaguassúj Estado do Espírito santo, novo edi.~
ficio para o grúpo escolat local, construido com auxilio do Gô-
verno Federal.

. ~9. Em Bom Jardim, Es tado do Rio de Janeiro, e criada uma escoLa pr.!.
máriamuniéipal no lugar denominado Jaracatiá.

9. As Píiéfeituras de Ahgra dos Reis, Mangàratiba e !taboral; no Es
bado do Rió de Janeiro, criam Biblio tecas Públicas Municipai s.-

9. E' concedida, pe 10 praso de 5 anos, a subvenção anual de 3: 600;po
ao Liceu Sul Fluminense, pela Prefeitura Municipal de paraiba
do Sul) Estado do Rio de Janeiro. .

9. Em Lins, Estado de são Paulo, são criadas quatro escolas munici
pais.

10. A Es co.La de Engenharia da Universidade de Porto Alegre, Es tado
do Rio Grande do Sul, completa 45 anos de funcionamento.

10. Noticia-se que a Prefeitura Municipal de Jaboticatubas, Estado
. ,de Minas Gerais, mantem em funcionamento treze escolas primari-

as na zona rural.
11. E' publicado o decreto:lei feder~l n. 3.481, de 9/8/41, autori-

zando a concessão do titulo de doutor "Ronoris-causa" da Univer
sidade do Brasil, ao professor da Universidade de Coimbra, dr~-
Antonio de Oliveira Salazar.

11. Comemora-se, nas faculdades de direi to de todo o pais, o 114Q
, - . 'aniversario da fundaçao dos cursos Juridicos.

11. Em Recife, E~ tado .de Per-nambuc o , realiza:r::!-se,as óomemor-aç ôe s p~
la:passagem do 692 aniversario de fund~çao da Escola Pinto JU-
nior, estabelecimento de ensino secundario e normal.

11. A ,Secre taria 1e Educação do Es tado da Ba~a de termina às escolas
publicas primarias que reverenciem a memoria de Osvaldo Cruz.

12. E' publicado o programa e regime para o concurso da cadeira de
modelagem da Escola Naoional de Belas Artes da Universidade do
Brasil.
~' publicada a resolução do Prefeito dO,Distrito Federal que dá
a escola existente na localidade de Co Leg í o , o nome de "Luí z de
Camões".
O govêrno do Estago, do Ceará concede subvenção ao Externato San
to Antonio, com sede na cidade de Jardim.
Em carand~í, Estado de Minas Gerais, é instalado um grupo esco-
lar em predio recem-remodelado.
E' publicado o regimento interno da Escola Nacional de Educação
Física e Desportos, da Universidade do Brasil.
Comem~ra-se o 12g aniversário da Casa do Estudante do Brasil,
com sede no Distrito Federal.
E' publicada a resolução n. 9; ,de.12/8/41, do Secretário Geral
de E~uca~ão e Cultura da Prefeitura do Distrito Federal, que
dispoe sobre a organização das aldeias educacionais.
Noticia-se a reconstrução do edif1cio do grupo escolar de lagôa
Santa, E~tado de Minas Gerais.
A,Prefeitura de Avai, Estado de são Paulo, cria uma escola pri-
maria.



, , ,A Pr-e f'e Itura de Itajuba,Estado de Minas Gerais, cria 2.3 esco-
Ias primárias na zona rural.
E' "pub Ldcada a ordem de s~rviço I}. 156, de 15/8/41, do Diretor
do Departamento de Educaçao Primaria da Prefeitura do Distrito
Federal, que dispõe sôbre o funcionamento do curso de radiofo-
nia escolar.
a govêrno do Estado do Rio Grande do Sul dá a denominação de
"Francisco Manuel" e "Quintino Bocaiuva", aos grupos escolares
de Restinga Seca e de Serro Branco, no municlpio de Cachoeira.
Instala-se em Porto Alegre, Estado do Rio Grande do Su1, o 152

Congresso de Estudantes Ginasianos, promovido pela União dos
Es tudan tes Girtasianos. '
E' pu"r:licadoo edi tal que abre inscrição aq curso de educadoras
sanitarias no Departamento Estadual de Saude, do Estado do Rio
Grande do Sul.
O govêrno go Rio Gran1e do Sul dá aos grupos escolares de Barãq
e de Marata, no mun lcLp í.o de Montenegro, "e ao da cidade de Bage
as denominaÇ.ões de "Mar;ia Edite Selbach", "Engenheiro Paulo Cha
vestI e "Barao de 'Acegua", respectivamente.
Em são Salvador, Estado da Bala, são encerradas as comemorações
do IV CentenáriO da Fundação da Companhia de JesuS.
O govêrno do Estado de são Paulo cria uma biblioteca e uma esco, , - -Ia primaria na Casa de Detençao, na capital do Estado.
Falecem vítimas de desastre de aviação, na serra da Cant~reira,
no Estado de são Paúlo, os professores Ari de Abreu Lima e Fer-
nando de Freitas e Castro, respectivamente, reitor da Universi-
dade de Porto Alegre e diretor da Faculdade de Medicina daquela
UniverSidade, Estado do Rio Grande do Sul.
O Secretário da Educação do Estado do Rio Grande do Sul em cola
boração com a Comissão Executiva do, 11 Congresso Nacional de TU
ber~ulose e~tabeleceu as diretrizes da campanha em prol da edu~
caçao sanitaria nas escolas.
E' publicado o decreto federal n. 7'S32, de 14/8/,41, aprovando
o~regimegto do Serviço de Documentaçao do Ministerio da Educa-
çao e Saude.
E', publicado o_decreto-lei federal n. 3.~16, de 18/~/41, torna,!}
do s~m aplicaçao 1~500:0aq~ooo, em dotaçao,orçamentaria do Mi-
n.í.s be.r-Lo da Educaçao e Saude, e abrindo credi to especial de i-
dêntica import~ncia para a aquisição de objetos para museus e
quadros da autoria de Franz Post, Taunay e J.B. Debret.
E'publicada pela Secretaria Geral de Educação e Cultura da Pre-
feitura do Distrito Federal a relação dos livros didáticos apro
vados pela Comissão de Livros daquela Secretaria, em julho dõ
corrente ano.

20. O govêrno do Es tado do Rio Grande do Sul de termina a auspenaào
das aulas nas escolas superiores, por três dias e presta outrds
homenagens à memória dos professores Ari de Abreu Lima e Fernan
do de Freitas e Castro.

21.. E'publicado o ,decreto federal n , 7.204, de 21L5/41, declarando
de utilfdade publica a Academia de Letras de são Paulo.

21. ,E' :eublicada a circular de 2o/8/L~1, do Secre tário Geral de Ed~-
caçao e Cultura da Prefeitura do Distrito Federal, dispondo so-
b f """ ,.., (re a requencia as aulas de educaçao moral e clvica dos estabe
lecimentos de ensino que lhe estão subordinados.

20.

20.
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A "6 ~h21. a governo do Estado do Ceara abre o credito de :aOO}a para cus
tear, durante o segundo semestre do corrente ano letivo, a me-
renda escolar distribuida aos alunos pobres dos grupos escola-
res e das escolas reunidas de Fortaleza.

2l~ a govêrno do Estado do Rio de Janeiro dá a "Escola do Trabalho"
a denominação de "Escola Profissional Henrique Lagett•

21. a govêrno do Estado do Rio de Janeiro concede auxilio pecuni-
á~io à prefeitura municipal de Çachoeira para ultimar a constru
çao do parque infantil e do estadio municipal.

21. E' publicado o decreto-lei n. 791, de 19/8/41, do Estado de Mi-
nas Gerais, dispondo s óbr-e o provimento de escolas situadas em
vilas.

, 22. a govêrno do Estado da Baia designa os doutores Isaias Alves de
Almeid~, Antonio Piton Pintg e Cesar de Araujo, respectivament~
Secret~rio de,Educação e Saude e diretores dos Departame~tos de
Educ açaoe ôs Saude , p~ra repr;esentarem o Esbado nas Conferencias
Nacionais de Educaçao e Saude. ,22~ Em Santa Tereza, Estado do Espirito Santo, o ministro T~misto-
eles de Graça Aranha visita o grupo escolar "Pe çanha Pcboa " e
institue o premio IIGraça Ar-anha" a ser distribuido, anualmente,
ao aluno mais aplicado aos estudos.

22. A Prefeitura de Ibirá, Estado de são Paulo, cria uma escola pri, " -maria na sede do municipio.
23. E' publicado o decretQ-lei federal n. 3.527, de 21/8/41, supri-

mindo a 19a. cadeira da Escola Nacional de Agronomia.
23. E' public~da a resolução n. 10, de 21/8/41, do Secretário Geral

de Educaçao e Cultura da Prefeitura do Distrito Federal, que
manda observar a ~ova nomenclatura do sistema legal de unidades
de medi~as, constant~ do decreto-lei n. 4.257\ de 16/6/39, ~ as
resoluçges da Comissao de Metrologia, quanto a grafia dos nume-
ros e simbolos.

23. , , -'Em Indiana, municipio de Regente Feijo, Estado de Sao Paulo, e
criado um grupo escolar.
a govêrno do Estado do Paraná denomina "Duque de Caxias" ao gr~
po escolar da cidade de Iratl.
Em Garanhuns, Estado de Pernambuco, encerra-se a semana dedica-
da a 3a. Missão Ruralista Escolar, com inauguração no grupo es-
co La r local, da exposição de flores na turais e hor taliças.
E' criado, em Itapetininga, Estado de são Paulo, o Instituto de
Trabalho Itaperl, que se destina a promover a assistência e pro- . - , -teçao as crianças da regiao escolar com sede naquela cidade.
Inaugura-se em Mineiros, Es tado de Oo í.a z, o grupo escolar 10
cal. -
E' p~bli~ado o decreto-lei federal n. 3.546, de 22/8/41, g,ue
dispoe sobre o desfile da Juventude Brasileira, nas comemoraçoes
do Dia da Independência, no corrente ano.
Em Belo Horizonte, Estado de Minas Gerais, tem inicio, na Facul
dade de Medicina, o curso de extensão sôbre a "moléstia de Cha-=-
gas". .
E' publicado o aviso n. 2.550, de 22/8/41, do Ministro da Guer-
ra dispondo sôbre exames de admissão ao curso de preparação da
Escola do Estado Maior.

25.

27.
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27· E' publicado. a ordem de ~orviço,n. 165, de 26/8/41; do Diretor
do Departamento de Educaçao Primaria da Prefei tnrr a do Distri to
Federal, que dispõe sôbre o concurso instituido pelo Departamen
to Nacional do café, entre os alunos da 40.. série dos estabele~
cimen tos de educação pública primária do Dis tri to Federal e das
regiões cafeeiras do Brasil, visando provocar e animar um ambi-
ente de interêsse pelo nosso principal produto de exportação.
O decreto-lei n. 814, do Estado do Ceará, dispõe sobr e a cria-
ção e funcionamento da sec~ão de estatística educacional do De-
partamento Geral de Educaçao.

;Em Niteroi, Estado do Rio de Janeiro, e criado o Museu
blica, a ser instalado no Forte Batalhão Acadêmicb, na,
Gragoa ta.

27.

27. da Repú-,
praia de

E' pub~icado o decreto federal n. 7~363, de 10/6/41, concedendo
inspeçao permanente ao curso secundario fundamental da Escola
Normal Livre "Pa trocinio de são José", com séde em Lorena, Es ta
do de são Paulo. -

28. Em Paraguassú, municlpio de Quatá, são Paulo, é doado ao Estado
um terreno destinado a construção do edifício do grupo escolar.

29. E' publicado o decreto federal n. 7.7~2, de 25/8/41, promulgan-
do os atos entre o Brasil e o Paraguai, firmados no Rio de Ja-
neiro a 14/6/41, entre os quais o Convênio de Intercâmbio Cul-
tural entre ambos os paises.

29. O Departamento de Educação Física do Estado de são Paulo publi-
ca as instruções a serem observadas pelos estabelecimentos de
ensino nas comemorações do Dia da Independência.

30. E' publicado. a ordem de serviço n. 173, de 29/8/41, do Diretor
do Departamento de Educação Primária da Prefei tura do Distri to
Federal, que dispõe sôbre o concurso instituido pela Caixa ECJ-
nômica do ~io de Janeiro, e~tre os membros do magistério desta
capital, tecnicos de educaçao, diretores de estabelecimentos e
professores, visando ampliar o plano,de desenvolvimento de eco-
nomia nos educandos das escolas primarias do Distrito Federal.

30. E' publicado o balancete geral do primeiro semestre das caixas
escolares do Estado de são Paulo, consignando-se uma arrecada-
ção de 761:984~714, em 759 caixas, e a dispesa de 332:512:~510.

30. E' publicado o decreto n. 320, de 29/8/41, do govêrno do Estado
do Rio Grande dg Sul, que ,denomina "Pae s Leme" o grupo escolar
de Feliz, municipio de Cai, e "Coronel Brito" o grupo escolar
de 'Paq uar-a ; e tlJo~O Du tr-a " o grupo escolar de Passo do Vigário,
municipio de Viamao.

30. Noticia-se que, em Santa Rito. do Par-ana í.ba , Estado de Goiaz, foi
lançado. a pedra fundamental de um edificio para o grupo escolar
locaL

28.

31. De 25 a esta data, realizam-se, nos estabelecimentos de educa-- ;çao, centros militares e culturais de todo o pais, grandes come
morações cívicas em homenagem ao "Duque de Caxias". Eo colÉgio
Pedro 11, ~ dr. Gustavo Capanema, Ministro da Educação, realiza
uma conferencia~ em que focaliza a figura de Luiz Alvos de Lima
e Silva, como simbolo da coragem.."No correr do mes, foram instalados os seguintes serviços e ins-
tituições auxiliares do ensino:
Biblioteca escolar infantil - grupo escolar de Vila Monumento,

Estado de são Paulo;

31.
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Caixa escolar - grupo escolar "Herir-Lque Cou tLnhc!", de Rio Par-
do, e escolas reunidas de são Torquato, Estado,do Espirito Santo;

Cooperativa escolar - grupo escolar de Garanhuns, Estado d~ Per
nambuco; grupo escolar de Piassabussu, Es
tado de Alagôas;

Club agrícola - grupo escolar municipal de Garanhuns, Estado de
Pernambuco; grupo escolar "Nestor Gomestl,de Cas
tela, Estado do Espírito Santo; -

Merenda escolar - grupo escolar "Zenóbia Leão", de Guaraparí,Es
tado do Esplrito Santo; grupo escolar de Tor~
rinha, Estado de são Paulo; grupos essolares
de Roque Gonzales, e de Pas so dó Feijo,em Por
to Alegre, Estado do Rio Grande do Sul;

;Circulo de pais e professores:~ grupo escolar de Cariacica, Es-
tado do Esp1rito Santo;

;Serviço dentario - grupo escolar Vila Madalena, en Alto de Pi-
nheiros, Estado de são Paulo.

Instituto Naci.onal de Estudos Pedagógicos, em 20 de setembro de 194-1

-:- -'-.

I.N.E.P. - S.O.S. - Nt.



Minist~rio da Educaç~o e Saude

INSTITUTO NAC IONAL DE ESTUDOS PEDAGÓGICOS

========================~====================~---_.~--_.-

S U B S Í D I O S P A R A- --- -- - --- --

A HISTÓRIA D A BRASILEIRA-- ------------------ - - --- - - --

(Mês de dezembro de 1941)

O problema do ensino primário
precisa, pois, ser resolvido simultanea-
mente COrrt.,odo ens:i:noprofissional ele-
mentar, ja dando a todas as escolas da-
quela categoria uma nova feição, pelo dE.
senvolvimento dos trabalhos manuais, ja
fundando escolas p~ofissionais propria-
mente ditas e aparelhando-as conveniente
mente. - Hei tor Lira da Si1va . --

Boletim Secção de Documentação e Intercâmbiomensal da

ANO 11 NÚr,iERO24



SUDDÍDIOS PARA A HISrrÓHIA DA I:DUCAÇÃO BRASILLIHA

(OHGAlTIZADOS Pl~LO L ILE. P. )
n:ês DE DEZEW3RO DL 19L~1

L Instala-se era Curitiba,
colares do Estado.

,
Parana, a Pederação das Cooperativas

2. Inaugura-s~, em Serra ITeGra, Ee t.ado do nio Grande do Horte,a Bi
blioteca publica IIunicipal.

~ 1 I' J "1 t ~ -t>1 I"G.. LI Lns ta ada , en Vitoria, Ls bado uo Lsplrlto Santo, una 1310 lO-
tec.a Publica IIunicipa1.

2. A :grefeitura mun í cípa 1 de IIorrC2AGudo, Es tado de são Pa~lo, abro
credito especial para atender as despesas com a aquisiçao do na
terial necessário à escola da Fazenda Campo AleGre. --

2. A prefeitura municipal de JahÚ, Estado de são Paulo, ~ autoriza
da, pelo governo estadual, a dispender a verba necessária par~'
a instalação da EocolaProfissional Hixta ilJoaquin ::::'erreirado
Anar aL'! , daque Ia cidade.

2. O Governo do Es tado do paraná denonina \1 HU[Ço Sinas n ao Grupo es
colar da cidade de Londripa. (

3. El publicado o aviso n. 3.551, de lQ de dezembro corrente,elo tIi
nistro da Guerra, que proibe aos estabelecimentos de ensino e
às associações en que funcionen escolas de instrução m!litar, a
cobranca de taxas e de nensalidaeles por aquela instruçao; e a-
inda, ~roibe o paganento de gratificações aos,instrutSres que
exercen o cargo com prejuizo do serviço do Exercito.

n ' ,3. Ao comemorar-se a pa ssagera do uOº aniversario natalicio do es-
critor Xavier Mar-que a , da Academ la Brasileira de Letras, o go-
vorno do Es tado 'ga 3aia eleternina, por de cre to, a publicação' do
suas obras literarias.

3. O governo do Estado elo Hio de Janeiro concede subvenção
Ia de Par-aí.so , murrí.cdpLo ele Santa IlarLa Jlade Lena . '

3. são expedidas, po 10 d í r-etor do Depa.rt.amen to de l~ducaçno do ISo ta
do do Rio de Janeiro, instruções Qara os trabalhos de aplicaçno
das provas objetivas de vorificaçao do aprovei~anento escolar
dos alunos elos estabe lecLmen tos de ensino pr Ir.iar-Lo , de ITiteroi .

3. Noticia-se a instalação da b~blioteca pedag6gica da Inspetoria
Regional de Educação, com sede na cidade de são Gonçalo, Esta-
do do Hio de Janeiro.

,
a esco-

3. O Departamento Adninistrativo do :Cstado de são Paulo concede au
torização à prefei tura de Gliseria para criar urna escola prh1á-=-
ria na zona rural desse municipio.

3. são inaUGurados três ediflcios destinados aos grupos escolares
de Bom Conselho, são Caetano e Bom Jardin, no Estado de Pernan-
buco.

,
3. O eoverno do Estadb de são Paulo cria o grupo escolar do pongal,

nuniclpio de Pirajul.
3. El nomeado professor catedr~tico_de nedicina legal da Faculdade

de Direito, da Ut)iversidade ele Sao Paulo, en virtude de concur-
so de provas e titulos, o Dr. Antonio 1"erreira de Alneida Juni-
01'.

~-o Dm Na tal, .RLo Grqnde do llor-t.c; chegam os escoteiros de caic6,do
me sno Es tado , apos una excur ça o de lL~dí.ae o

Encerra-se em Sal vador , Es tado da Ba í a , o curs o in t.en sLvo de as
sistênciasocial, realizô.do sob o patroclnio da Cruz VernelhQ
Brasileira.
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L~. O governo do Estado do Rio de Janeiro concede aubve nçao às esco
Ias pr-Lmar-La s de Coqueiro e de AI to Ll.moe Lr o , mun í cí.pi o de Ita~:·-
peruna.

4. Chega a são Paulo o min1stro da Educação da rtepública Oriental
do Ur-ugua I , que visita estabelecimentos de ensino,

4. O governo do Estado de são Paulo denomina !!Augusto Severo" ao
grupo escolar de Bela Vis.ta) da capital do E-stado.

5. E' publicado o aviso n u 30584; de 28/11/L~1. do ministro da Guer
ra, declarando que os oficiais indicados para fazerem o C1ll'SO
da Escola das Armas e que obti verem t.r-ans í'e r-eric ia de matrlcula)
nao devem ser designados pa r-a cursos de e ape cLa Lí.zeçao ,pois) fi
car í.am inhibidos de cumprir o disposto no ar t, 50 da lei do en-':-
sino.

5. E' publicado o aviso n,,·3.505, de 28/11/L~J, do Ministro da Guer
ra. declarando que os alunos matriculad03' no 3º ano das escolas
pr~parat6rias de cadetes, na forma do art. 227 do decreto n.
5.366, de 26/3/40: não teTI direito ao ano de tolerância) que ó
concedido apenas aos que fazem o curso nor-raaI dessas escolas.

5. Noticia-se a conclusão das obras de construção do novo pródiopa
r-a o g:r;upo escolar nsão ~aulo1!, l}a capl tal do Esta<jo de são pa~
10, predio esse que di.spoe de t.r-e s pa vLment.o s tenelo 'cada um de-
zoito salas de aulas com capacidade para 40 alunos,

5. O prefeito municipal de Fa r-r-o up.l Lha , Estado do R:i,,,o Grande do
Sul} comunicou às autoridade s e s t.ad ua i s competen te s o enc er-r-a
mento do ano letivo nas L~ escolas de en s Lno primário, subven--
cionadas por aquela municipalidade.

5. O prefei to de lagoa Ver'me Lha -' :Cst~do do ..Rio Grande do Sul ~ cria
seis ca tedras no quadro do mag.l st.e r-J.o publico desse municipio.

6. E' publicado o decreto federal n , 8.,132) de 28/10/Lj-l; que conce
de reconhecimento aos cursos supe r Lor-e s para inst,:;:"umentistas, -
cantores) composição e regência) do Conservatório Dramático e
Musical de são Paulo.

6. E' publicada a portaria ne 295, de 20/1J/41> do Ministro da Edu
c~ção que concede inspeção prelimina~ aos cursos propeqéutico e
tecnico de contador da Escola de Conércio anexa ao Gin~sio s50
Paulo) com sÓde na capital desse Estado.

6; O governo do Estado do Es~{rito Santo, por decreto n. 13.078)
desta data; assegura o direito à nomeação para grupos escolares
aos ~lunos dos cursos of üc í a l e de formação profissional do ma·"
gisterio estadual que obtiverem o pr í meí.r o lugar em classifica-
ção final.

6. O Departamento do Serviço Público do Estado do Rio de Janeiropu
blica as normas reguladoras do concurso para professor de músi-':'
ca de canto' orfeônico das Escolas de Professores dos Institutos
de Educação.

6. Noticia-se em Caoad or . Es tado de Sa~.lta C<1ta,"i na '. 8 criação da
Biblioteca MunicJ.pal tí'l1dal Ramos " o "-,

6. A prefeitura munLo í.pa I de PitagguÍ;, Estado de Mi.nas Ger-a l s j cr-La
mais 15 escolas de ensino pr Imar-Lo no. zona r-ur-aL,

7. O governo do Es tado da Baí,a cr La , no In~ ti tu to de Pre servação e
Reforma, maí s urna e sc oLa de en s í.no pr Lmar Lo •

7. O governo do Estado do Rio de Janeiro considera oflcial o Salão
F~uminense de Belas Artes J Ln s t.aLad o em Ni ter-o í ,c pe2.a Associa _.-
çao Fluminense de Belus Artes,
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7. Noticia-se que a prefeitura municipal de Uberlândia, Estado de
Minas Gerais, consignou no orçanento das despesas do próximo ano
administrativo, a verba de cento e' onze contos destinada aos
serviços de educação na zona rural.

8. E' publicado o parecer do illinistérioda Educa ç áo , de 18/11/41,
sôbre a obrigatoriedade do segurq contra acidentes de trabalho
dos professores de ensino secundaria.

8. Têm início na Escola Normal "Caetano de Campos", da capital de
são Paulo, as provas da "maratona intelectual" entre ginasianos.

8. Em Curitiba, Estado do paraná, é lançada a pedra fundamental do
pavilhão destinado à educaçno física, do Colégio Sagrado Cora-
ção de Jesus.

9. E' publicado o decreto f~deral n. 8.325, de 3/12/41, que reco ~
nhece o curso de veterinario da Escola Fluminense de Medicina
Veterinária.

9. E' lançada, em Vitória, Estado do Esp{rito Santo; a pedra fund~
mental do orfanato "Santa Luzia".

10. A prefeitura nunicipal de Pereira Barreto, Estado de são Paulo,
cria mais ur,1aescola de ensino primário.
O Secretário de Educação do Est~do do Rio Grande do Sul,designa
quatro novos professores catedraticos para a Escola Normal "ala
vo Bilac", ,de Santa Maria, e igual nÚmero para a Escola NornaI
"Oswaldo Aranha", de Alegrete.
A Secretaria Geral de Educação e Cultura do Distrito Federal P~
blica o resultado do segundo concurso de histórias e contos, re
alizados sob seus auspícios.
O Secretário de Educação e Saude do Estado do Rio de Janeiro
concede subvenção a uma escola particu1ar de ensino primário pa
ra adultos e crianças, em Funil, municipio de Cambuci.
Na capital da República, toma posse da catedra de clínica derma
tológica e sifiligráfica da Faculdade Nacional de Medicina, da
Universidade do Brasil, o professor Francisco Eduardo Acioly Ra
be Lo , nomeado recentemente, em virtude de concurso de provas e'
titulos.
E' publicado o decreto n. 983, de 11/12i41, do Estado do Rio
Grande do Norte que regula a distribuiçao e pagamento de subven
ções concedidas a estabelecinentos de ensino e associações.des::-
portivas.
In~ugura-se na cidade de Mogy das Cruzes, Estado de são Paulo,o
predio da Escola Profissional, construido pela Fundação llAna do
Moura'JI. .
E' publicado o decreto-lei n , 179, de 11/12/41, do Estado do Rio
Grande do Sul que cria os cargos de professores auxiliares, cla~
se A, nas escolas noturnas de Porto Alegre.
A prefei tura municipal de San ta Luz í a ,'Es tado de Mí.nas Gerai s ,
cria mais uma escola de ensino prinario na zona rural.

I

O governo do Estado da Baia concede à Escola Profissional para
menores pobres" de Muri tiba, a subvenção anual de doze contos.
Em paranaguá, Estado do paraná, recebem o certificado de conclu
são do curso secundário os alunos da primeira turma do Ginásio
li José Bon.íf'e cLo ti •

10.

11.

11.

11.

12.

12.

12.

12.

13.

13.

14. Inaugura-se Salvador, Estado da Baia, 4a. ~em a exposiçao de tra
balhos escolares.

14. E' criada em Nova Ponte, Estado de Minas Gerais J uma escola ru-·
ra1.
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15· E' inaugurada em,Porto Alegre; Estado do Rio Grande do Sul, uma
enfermaria de clinica infantil.. sob o nome iiprofessor Floré'ncio
Ygartua" .
A prefei tura municipal de Vir girüa, Es tado de Minas Gerai s,cria
mais uma escola rural.
A prefei tura municipal de Pi t.anguí , ~stado de Minas Gerais, no··
ticia que nas escolas de ensino primario, J::1antidaspela munici-
palidade ~ pelo E;sto.doque funcionaram no corrente ano, houve
uma frequencia media de 1,012 alunos.
Realiza-se, no Col~gio Pedro II,com a presença do Ministro da
Educação, a qerimonia de entrega de certificados de conclusãode
curso secundario fundamental,
Realiza-se. no Instituto de Educação do Distrito Federal, a en-
trega do certificado de concJ.usão do curso primário aos alunos
dos estabelecimentos públicos ..
Inaugura-se) na Escola Nacional de Belas Artes, a exposição dos
trabalhos dos alunos das escolas profissionais da prefeitura do
Distrito Federal,

16. E' nomeado} pelo governo do Estado de Sergipe, o senhor carlo~
da Cos ta Farias.' secre tário da Jn spe toria Geral do Ensino Pr Lma
rio.

15·

15·

16.

16.

16.

16. O governo do Estado da Baia designou os professores Augusto Cha
ves Batista; Afonso g2 Silva Ramo s , Haroldo de sá"e J. Lí.ma de
01iva, da Escola 4gricola, para realizarem, no periodo de feri-
as escolares; estagio de e~tudos n'Os estabelecimentos de ensino
do Distrito Federal e de Sao Paulo

públicas16. Em todo o Estado de. Ba í a , 08 escoteiros das escolas
prestam juramento"

16. O governo do Es tado do Esplr j to Santo) por de sapropriação pub Lí,
sa, incorpora ao patrimônio da Es coLa Prática de Agriculturauma
area de 230 mil metros quadrados.

16. O Secretário de Educação e Saude do Estado do Rio de Janeiro
concede subvenções 8~ escola noturna de Bom Jardim e à ou t.ra d í «

urna de Re ceseo , mun í.c í p í o de Macaé,
16. E' publicado o decreto da prefeitura municipal de Chavantes, Es

tado de são Paulo> que cria urna escola de ensino pr-Lmar í.c na zo
na rural.

16. são publicadas instruções do Departamento de Educação do Estado
de são Pau Lo , regulando a :r;ealizaçãodos exame s de habili tação
para o exercicio do magisterio par t.Lc uLar .

17. E' publicado o decreto federal n. 7,3645 de 10i6/1t~, que autor;~
za o funcionamento dos cursos normal de educaçao fisica, de tec
nica desportiva e de t.r-e Lname n t o e massagem, da Escola Superior
de Educação Flsica do ~st~do de são Paulo.

17. E' publicado o,aviso n , 3.7~2;; de. 15/12/41, do Ministro da Guer
r-a fixando o numero de'matricula na Escola de Artilharia de Cos'
ta, para o pr6ximo ano.

17. O Secre tário de Ed ucaça o e Saúde do Es tado da Ba í a designa a pro
fessora Zulmira Meireles Torres para responder pelo expediente
do Departamento de Educaçao; no impedimento do respectivo dire-
tor.

17. Em NiteroiJ Estado do R10 de Janeiro, tem in{cioJ no Serviço de
Educação FíSica J a ma trlcula para o curso de habili tação de pr?
fessoras de educação física,
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o governo do Estado do Rio de Janeiro, por sugestão da pr-eí'oí.t.u
ra de Angra dos Reis, autorizou a desapropriaç~o da casa em que
na sceu Lopes Trovão; na ilha "Giboiatl, e determinou que na: rJes-
ma seja instalada uma escola de ensino primario.
No t ã cLa+ae ern Campos; Estado do Rio de Janeiro. que o Sr. Ati- ..
lando Crisostomo de Oliveira ofereceu as suas ~ficinas mecâni ._.
cas e a área em que a mesma está instalada, ao governo do Esta--
do, afim de servirem ao curso de formação de profissionais mec~
nicos, aju~tadores} fundidores, cald~reiros e eletricistas, sob
a orientaçao da Secretaria de Educaçao.
A prefeitura de Nova Iguass~) Estado do Rio de Janeiro, baixou
instruções que regulam o concurso para ingresso no magistério~
nicipal.

17. E' criada em B~ringu{; Estado de
de ensino primario, mantida pela

17.

17.

17·

17· O governo do Estado de são Paulo
grupo escolar de Guararema.
Em Juiz de For-a , Estado de Minas Gerais, recebem o certificado
de conclusão de curso os alunos da primeira turma de técnjcos
em laticinios da Fábrica-Escola ItCândido Tostesll, mantida pelo
Estado.

são Paulo) uma escola noturna
municipalidade.
denomina li Get~lio Vargas il ao

17.

17. A prefeitura municipal de Santa Luz La , Estado de Minas Gerai~5
cria mais uma escola do ensino primario a ser instalada no p:co··
ximo ano, na zona rural ..

18. E' publicada a portaria n . 31L~, de 6/12/L~1) do Ministro da Edu-
c~ção concedendo irtspeção ~reliminar ao Ginásio Acreano, com
sede em Rio Branco; Territbrio do Acre.

18. E' publicada a portaria n. 321, de 13/12/41, do Ministro da Edu
cação designando o professor Fernando Magalhães para president~'
da Comissão constituida pela portaria ministerial n, lOl~ de
3/6/41, a qual cabe examinar o projeto d'O vocabulário ortográfi
co da l·ingua nacional, nos termos do art. 2º do decre to-lei fe'--=-
deral n. 292, de 23/2/38.

18. O Conselho Universitário aprova as alterações; que l~e forampc-~
postas, no regimento interno da Escola Nacional de L1usica.

18. E I publicada a resolução do Secre tário Geral da Educação e Cul-,
tura do Distrito Federal em que fixa as bases do concurso de
história e contos para crianças; a realizar-se em dezembro de
1942.

18. Realiza-se, na capital da Rep~blica) a solenidade para ~ntrega
dos diplomas aos alunos que concluiram os cursos secundarios, in
dustrial e comercial das' escolas técnico-·profissional da prefei
tura do Di stri to Federal, -,.

18.Na capital da Rep~blica)o professor Alvaro Neiva, realiza .• na
Associação Brasileira de Educaç€o, uma 0qnferência sob o tema
flUma experiência nova em educaçao secunda rLa r vo Insti t.uto Cr-u-
zeiro".

18. são aprovadas as ins truções do Departamento de Educ a ç ao do Es ta
d2 de Santa Catarina que regulam a simplificação de sist~matiz~
çao do expediente das inspetorias escolares e dos estabelecime~
tos de ensino.

18. E"publicado o decreto n ..L142 , do Estado de Santa Catarlna)qm
cria curso complementar anexo ao grupo escolar IiOswaldo Cruz".,
em Rodeio\,)

19'-EI publicado o aviso IL 3.754; de 17/12/41, do Ministro da Guer'
ra que reduz para 6 meses os cursos das Escolas das Ar-mas, de'
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19·

Educação Flsica; e Artilharia de Costa e Transmissões" e elo Cen
tI'O de Ins trução de De;fesa Anti -Aer-e a .

E' publicado o a v í s o n , 3.755) de 17/12/41, do Ministro da Guer
r-a que fixa o numero de natriculas nos cursos do Centro de Ins-
trução de Defesa Anti-AereaJ para o próximo ano.
Em Maceió; Estado de Alagôas, realiz8:r.l-se as provas de seleção
organizadas pelo Departamento de Educação) afim de serem esco···
lhidos os professores do magistério estadual que tleverão parti-
cipar do curso de férias da l\ssociação Brasileira d~ Educação;,
a inaugurar-se em janeiro pr-ox Lmo na capi tal da Republica.

Noticia-se em Vila de Pedra, Estado de Alag~asj o inicio da re-
construção e adaptação do prédiO do grupo escolar local ..
Em Salvador, Estado da Ba í.a, a Liga Ba í.a na contra o Analfabetis
mo instala a Escola lIHenrique Diasll•

A prefeitura municipal de Santa Barbara, Estado de são Paulo,
~ autorizada a con+rí.b uí.r- com a importância de quarenta contos
para a construção do ediflcio do grupo escolar local.
E' publicado o decreto n , 1.143, do Es tado de Santa ca t.ar-Lna.que
cria o curso c ompIemen ta r anexo ao grupo escolar "Ne r eu RatlOsn,
em Santo Amaro.

Em Montes Claros. Estado de Minas Gerais, realiza-se con soleni
dade, a entrega do certificado de conclusão do curso de conta ...:
dores à primeira turma da Escola de Comércio local.

E' publicado o de spa cho do Minis~ro' da Aer-onaut.í ca jde 11/J2/41,
que concede registro e autorizaçao para I'unc í.onamcn t.o da Escola
Técnica de Av La cáo, com séde na capi tal da Repú.bli.ca.

Realiza-se em Recife. Estado de Pe r-narnbuc o . a sÓlenidade da eri-
trega dos diplomas à~ professoras que concíuiram o curso de di-
retoras de grupo escolar ..

E' publicado o decreto n . 12.180, de J9/12/4l; do Estado da
Ba í a , que concede favores especiais a' pessoa que c ons tr-uí i- u..'11
teatro em Salvador; capital do Estado.
A prefei tura municipal de Sapucaia, Estado do Rio de Janeiro) d~.
nomina "Alberto Nobregalt a escola de Boa Esperança.

E' criado, em Monte Aprazivel, Estado de são Paulo, o ginásio
municipal.

19.

19.

19·

19.

20.

20.

20.

20.

20.

21. Realiz~-se em Salvador Estado da Baia, com solenidade) a entre-
ga de cer~ificados de conclusão do curso primário aos alunos das
escolas publicas.

E' publicado o decreto n. 1.158: do Estado de Santa
que cria o curso complenent~r anexo ao grupo escolar
Fernando Machadotl; de Xape co ..

A prefeitura municipal de Muzambinho; Estado de L1inas Ger8is)no
t í.c í a q ue jf'unc Lonar-am r-e gu Lar-ment.e , neste ano) 27 escolas de ei1'
sino primario; na zona rural.

são criados os grupos escolares de Alto Alegre, e Pena" no Esta
do de são Paulo. .

E' publicado o de cr-e to federa 1 n , G J~59; de 23/12/1~1) que prol-
be funcionamento da Escola de Farmacia e Odontologia de Ubá>
Es tado de Minas Gerai S"

E' publicado o aviso n , L. 797., de 15/12/41) do Minis t r o da r"Íari
nha , que aprova as instruções r-e La t Lva s as cond í ç oe s ne cos sár-t-"
as para a inscrição d,e car;.didatos à natrlcula da ,Escola Nava L,

22. Catarina,
!! Cor orie 1

22.
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E' publicada a notEl.n. 93§, de 22/12/41, do Minist:r;o da Guerra
que eat.abeLece ~ r-ea Ltza ça q dos exames de segunda' epoca .par-a os
a:lunos da 5a. serie do Colegio Militar, para a Ia. quinzena de
janeiro proximo. ~
E~ publicado o avi~o n. 64, d~ 22/12/41, do rJinistro da '1\:e1'o--
nautica dispondo sobre a matricula no lQ periodo do 12 ano da
Escola Especialista da Aeronáutica; para o próximo ano.

24,.Falece em Salvador, Estado da Baí a , o professor Roberto Corrêa,
24. E~ publicado o decreto-lei n. 12.427; de 2~/12/4~, do Estad~ de

Sao Paulo, que regula a carreira do magisterio publico primario.
Inaugurou-se em Aracajú, Estado de Sergipe; a escola municipal
11 Getulio Vargas 11 • , '

E' publicado o decreto federal no 8,462, de s.4/12/41, que :r;eco-
nhece os cursos de agronomia da Escola Agronor.licado Parana. do
Instituto Técnico de Agronomia, Veterinária e Química do paraná.
E' publicado o decreto fed~ral n. 8.463, de 24/12/41, que rego-
nhece os cursos de veterinaria da Escola SuperiQr de Veterina-, , ..,
ria do Parana , do Instituto 'recnico de Agronomia, Veterinaria e
Química do, Par-ana ,
Tem inicio, em Maceió; Estado de Alagôas, no Departamento de E~
ducação, o registro dos estabelecimentos particulares de ensíno
e das escolas mantidas pelas municipalidades.
E' pub licado o de cre to-lei do Es tado de são Paulo que abre o cré
dito especial de t:r;êsmil e quinh~ntos coptos, para a compra ge
terrenos nos mU4icipios de R1beirao Preto, Pirassununga; Bauru
e Guarantingueta, onde deverao ser instaladas escolas profissio
nais rurais. -
Em Porto Alegre, Estado do Rio Grande do Sul, inaugura-se a Ia.
Exposi~ão de Desenhos Infantis, organizada pela Secretaria de
Educaçao.
E' publicado o decreto n , 5,.121, de 20/12/41, do Estado de Go-
iaz, que concede uma subvençã€l El.oColégio de santi'Ana) da cida-
de de Goiaz, para reconstrução do seu edifício.
Et criada em Jundiaí, Estado de' são Paulo, uma escola de com~r-
cio denominada "Padre Ancl}ieta".
A prefeitura municipal de Cataguazes, Estado de Minas ,Gerais,.
cria duas escolas de ensino primário) a serem ins taladas no pr§.
xirrioano letivo.
E' publicado ~ despacho ~o Ministro da Aeronáutic~,de 26/12/41,
que autoriza a antecipaçao dos exa~es de segunda epoca, dos ca-
detes do 3Q ano da Escola da Aeronautica.
Em Caratinga, Estado de Minas Gerais, realiza-se a entrega do
certif~cado de conclusão de curso se~undário da primeira' turma
do Ginasio Municipal Lo caL,

E' publicado o aviso n , 3.869, de 29/12/41, do Ministro da Guer
r-a declarando que o ~curso de'ap~rfeiçoamen to para sargentos; na
Escola das Armas) nao funcionara en 1942.
O governo do Estado de são Paulo" cria grupos escolares em Ita-
quaquecetuba, Patrimônio' são José) Birigu{, Três Barras, Coman-
dante Arbues e Bussucaba.
são criadas 37 classes; pelo govêrno do Estado de são Paulo, em
diversos grupos escolares da capital e do interior.
Por decreto de 30/12/41, o governo de são Paulo .LccaLf z.a 71 es-
colas isoladas, no interior do Estado.

27·

27.

27.

27.

27.

27.

28.
28.

29.

31.

31.

31.
31.
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31.

E' ~ublicado o edital decoqcursos p~ra ingresso, promo~ão e re
moça o nos quadros do nagisterioprimario do Estado de Sao Pau-=-
10.
Noticia-se que o movimento de arrecadação das 760 caixas escole..
res do Estado de são Paulo, no decorrer do mês de setembro últT
mo, ~timgiu ~ cento e \rinta e três contos setecentos e setenta
e tres mil reis.
são inaue;urados em Novo Hanburgo, :Cstado do Rio Gr:3,nde do Sul,
dois' edifícios escolares, recem construidos pelo governo do Es-
tado.

31. E' publicado o decre to-le1 do Es tado de Minas Gerais, que cria
cinco grupos escolares na capital, dez, em cidades do interior
e cinco, em vilas.

31.

31.

Secção de ,Documentação e Intercâmbio do Insti tuto Nacional de Es tu-.
dos Pedago glooa , em 20 de janeiro de 1942. - RuY' de Almeida, chefe
da S.D.L - Visto - Lourenço Filho, diretor do LN.E.P.

-:- -:- -:-

I.N.E.P. - S.O.S. - Nt.



MINIST~RIO DA EDUCAÇÃO E SA~DE
INSTITUTO NACIONAL DE ESTUDOS PEDAGOGICOS

A H 1ST O R I A D A EDU C A C Ã O B R A S I L E I R A-------- -- --------- ----------
(Mês de janeiro de 1943)

A casa onde funcionar a escola
ha de ser feita expressamente
para o s~rviço escolar: ei~ a
pre8criçao univ~r$al da cien -
cia e da experiencia em todos
os paises. Assim o querem as
leis mais imperiosas da. pedagQ.
gia e da higiene. RUY BARBOSA.

Boletim mensal da Secção
ANO IV

de Documentação e Intercâmbio
NIDmRO 37

70.OMSD.



SUBSIDIOS PARA A bl(;'1»21A DA EDUCAÇÃO BRASILEIRA

Mb;S DE J-ANEIRO DE 1943

I ,•• ATOS DA ADl'!'IINI,STRAÇ~O FEDERAL

V2 - i publicado o decreto no 10~87l, de 20/11/942, autorizando
ao Col~gio Iridependénc í.a , cora sede no Distrito Federal"fuu
ciona~ como colegioG

J2 - ~ publicado o decr-eto no 110141, de 28/12/942 t que aprova e
manda executar o novo regulamento para a Escola de Marinha
Mercante do Rio de Jaoeiro~ -

2 ••. :s publicado o aviso no 183, de 30/12/942, do Ministro da A~.
ronáutica, an:rovando o quadro de efetivos de instrutores,au
xiliares de instrutores 0 monitores para os C.P.O.R.Aer. -

li 2 _ :s p'.:1blicada a at~ do 28/l2,{942, do Con seLho Nacional de Edu
caçao ,' relativa a 23Q sessao da L~ao reuniao extraordin8ria-
do ano.

2 .•~ publicado o aviso no 3.452-709; de 29/12/242, do Ministro
da Guerra, apr-ovando o. tabela. de gr-a t í.r' í cao oes aos instruto
res-chefes o instrutores dos N,C~?~O~R~

..

4 .• t publicado o decreto n. 10,,853$ de 19/:Ll/942, autorizando
qUe o Colégio Santa Maria, com sede em Belo' Horizonte,no E§.
tado dE Minas Gerais, funcione como colégio0

4 • ~ publ~.cada a por t.ar-La n . 333, de 30/l2/9L~2, do Ministro da
Educaç:'io, pi-or-rogando até 3l/l/9~-3, o :prazo estabelecido na
por~aria mí.r.ã st er-La.l n , 228! de 27/8/942, que declara as co.u.
diçoes exigi das do s ostabelecimentos de ensino secundário ~
ra obter autClr:tzação pnra fU.Dcionarem como colégio.

5- ~ publicado (l av l so n . 2, de 2/1/943, do Ministro da' Guerra,
fixando os e t e t í vos par-a o corpo de alunos dos C.P.O.R. de
Belo Hor-Lzon t .:, Be Lorn o Campo .Grando.

1-/6 - ~publicado o cJ.Gc;roto····J.ein , 5.125, de 22/l2/9L~2, que dispõe
sSbre o ensino s~p8rior de filosofia, ci~ncias, letras e p~
dagogã a,

V6 .. ~ publi .ado o d icr-eto no 10.984, de 1/12/942, concede1}do r~
conhe cdnerrt o ao C~;.é"SO de bacharelado da Faculdade Catolica
de Direito, C)M 3Gdo no. Distrito Federal.

V6- ~ pub Lí.cado o de or-e t o DQ 100985, de 1/l2/94?, concedendo r~
eonhe cimen t o é 0;3 CUl'SOS do filosofia, do c â enc í.a s sociais,
de geo~rafia e hist6ria, de letras c16ssicas, de letras neo-
latinas, de lotras.::.mglo-gormânicas e de pedagogia, mantidos
pela I acu'Ldadc Católica de Filosofia, com sede no Distrito
FederE.l.

V? - :s publ:".1adf. a ata d3 29/12/942, do Conselho Nacional de Edu
cação, l'el,lti va D. 3a •. sessão da 40. .. reunião extraordinária-
do anc .•

'J9 • :a: pub Lãcad.i a PO:l:·tDi"Io.rLO 331, d.e J.8/l2/942, do Ministro da
Educa ção, ~oncccienclo J.tlspeçQOpr eLãmí.nar- aos cursos prope -
dêuti co e d3cnico do gum"'da-li vros da Es ccLa Comercial do Gi.
n!sio Municipc,l Car-ango.Lon se , com sede em Oarangola, no Es--

J tado de Minas Gorr:d s •

11 •• :s put ú í.cado o decreto no 9~890, de 7/7/942, concedendo autQ.
rizaqão pora funcionamento da Escola de Educação Ffsica e
De sp- rr to s do Par anà , com sede em Curi tiba, no Estado do Pa-
rana ..

11 - ~ pucLí cado o decreto no 11"179, de .2.0/12/942, concedendo
r-ecoz.hecãment o , soo regime de in8~OG(gaopermanente, ao Giná
sio J:maculada Con ce iç [10, C01i1 sed.e em Ponedo ,Estado de Ala-.

A " .

goa a:
71.



2.
Vll .•! publicado o deoreto n , 11,184, de 31/12/942, que autoriza

O G1n~sio 28 de Setembro, com sede no Distrito Federal fun~
oionar oomo colégio,'

vn • ~ publicado o decreto n, 11.199, de 4/1/943, autorizando o
Ginásio Municipal de Alfenas, com sede om Alfonas, no Esta-
do da Minas Gerais, a funcionar como colégio,

Vll • I publicado o decreto n. 11,247, d~ 7/1/943, concedendo ro-
'conhec1mento, sob regime de inspeçao permanente, ao curso
ginasial do Colégio Sacré-Coeur d'CMarie, com sede em Belo

j Horizonte, Estado de Minas .Gerais.
11 - 1S publicado o decreto l2' 11.278, de ,.,8/1/943I aprovando o r~gulll.mentopata concessao do subvonçuo aos noroclubes e esc.Q.

La s da aví açao civí L, .
V12 ~ ~ publicado o decroto n. 11.205, d~411/943, concedendo re-

oonhecimento, sob regime de inspeçao permanente, ao curso
ginasial do Ginásio Sunta Tereza, com sede no Distrito Fede
rale

"12 •..~ publicado o decreto n , 11,209, de 4/1/9h3, autorizando O
Ginásio Assunção, com sede no Distrito Federal a funcionar
CQlllO colégio.

12 - ~ publ1cad~ a portapia n. 692, de 8/12i942, do diretor ge-ral do Departamento Nacional de Educaçao, ~proVDndo os mo-
dGlo8 para uso dos estabelecimentos secundarios~

V1; • ! p~bllcado O decreton. 11.185, de 20/12/942, concodendo
reconheoimento, sob regime do inspeçao perma.nento, 0.0 cur-so g1nas1~ldo Ginúsio Afonso Arinos, com sede em Bolo Ho-
t'izonte, Estado de Mina.s Gerais.

13 • ! publicado o deoreto n. 11.203, de 4/1/943, autorizando o
001&g10 Plinio Leite, com sedo em Petropolis, Estado do Rio
de Janeiro, a funciona.r como colégio.

V13 - ! pub11ca,~o o deoreto n , 11.216, de 4/1/943, autorizan.do
que o Coleg10 Plinio Leito" com sede ~em Ni toroi, no Estado
do Rio de Janeiro, funcione ..como co1ogio.

)14 .!publieado o decroto n , 11~.2l0, de 4/1/943, autorizando a
Faculdade de Filosofia , Ciênoias o Letras Santa ~I~aria, om
Belo Horizonte, a funcionar com os CUrsOs do filosofia~go.Q.
gratia e hist6ria, letras c16ssica.s, letras nso-latinas e
podagogf a •.

14 - ~ publicado o decreto n , 11~2~4, do 7/1/943, concedendo oqui
par-açac , sob regime de Lrrape ç ao pe rmaneri te, 2.0 cur so gina -
s1al do Ginnsio do Estado, com sede em Taubatô, Estado desão Paulo.

·4 - ~ pub11cadu a. portaria n., 4.222, do 13/1/943, do Ministro d3.Guerra, dispondo sobre vagas para matricula nos Cursos ~ogl~
nais de Aperfeiçoamento de Sargentos, no ano do instruçaode
1942-1943. .

115 •• .t publicado o decroto-lei n , 5.186, de 13/1/943, quo regula

I O uso da ortografia em todo o paIs.
16 • t pUQ11cudo o docroto-iai n. 5!193, de 14/1/943, prorrogan-

do a data. fixada para a exe cuç ao dos ar t s , 32 o 86 do ro@
l~monto expedido pelo decreto n , 4.257, do 16/6/939, que c:1.t.ê
poe sobre o sistolTlalegal d.e unidades de medida.

"16 • t publicado o de cr-etio n. 11-,202, de 4/1/943, autorizando que
o Colégio Santa. Isabol, com sode em Pe tir-opo Lâ s , no Estado do
Rio do Janeiro, funcione como colégio.

72.



3.
16 - ~ publicado o decreto n. 11.228, de 6/1/943, que concede r~

conhecimento, sob rc;gime de inspeção pormanente, ao curso
ginasial do Colégio N.S. de Lourdes, com sede em Araoaj~,no
Estado de Sorgipe.

18 - ~ publicado o decreto n. 114191; de 4/1/94;, autorizando que
o Colégio Progresso, com sode em Ribeirão Preto, no Estudo
do 'SÔ:o Pau Lo , funcione como. cológio.

18 • ! publicado o decreto n. 11'198_ de 4Il/943~ autorizando qUG
o Colégio Batista Brasl1ei~o, com sode em Sao'Paulo, capital
do Estado do Sno Pau'Lo j fun,eione como colégio. '

"18 •. t publicado o decroto n , 11.231, do 6/1/943, autorizando que
o Instituto. J'uruena" com sede no Distrito Federal, funciono
como colégio.' ,

V18 - t publicado o decreto n. 11.234, do 6/1/94;, autorizando que
o Colégio San t o Amar-o , com sede no Distrito Federal, funcio-
ne como colégio~ '

~ 18 - ~JPublicada a ~ta de 8/l~943, do' Conselho Nacional d~ Educa-
çao, rela ti va a 20.. sosaao da Ia. roun1ao extraordinar1a do
uno.

18 - ! publicado o aviso n. 162, de 12/1/943, do Ministro da Gue~
z-a , autorizando a ma trlcula no Curso de Ape'rfeiçoamento de
Sargentos, arma de infantaria, de sargentos da Força Aorea
Brasileira.

19 ~ ~ publicado o decreto n. 11.208, de 4/1/943, autorizando o
Co1~gio' de Santnnn, com sede em são Paulo, a funcionar como
oolégio.

~9 • ! publicado o decreto n. 11.230, de 6/1/943. autorizando o
Instituto CaI'doal Arcovorde, com sede no Distrito Federu1,a
runcãonar como cológio. .

V19 • t publicado o decreto.n. 11.250, da 7/1/943, autorizando o
Co1~6ió do Sno Luiz, com soda OID' são Lu1z, no Estado do Ma-
rnnhao, a fW1cionar COlno oolégio.

vl19 • ~ publicado o decreto n. 11.257, de 7/1/943, autorizando o
Ool~gio Brasil} com sodo em~Nitoro1, no Estado do Rio de J~
nairo, a funcionar como coleg10.

lI19 - i publicado o decreto n, 11.260, de 7/l/91.~3, que autoriza o
, Colégio ~unicipal 30 Viçente de Paulu, com sede em Petropo~

lia, no Es'tado do Rio, do Janeiro, funcionar como colégio.
19 - :m publicado o avLso n , 7, do 16/1/943, do Mini''Stroda Aere;-

nuu tIoa , doolflI"ündo que aindo..no gor~en te ano de 1943 ser-a
realizado um novo oxmne de admissao a Escola de Aeronautica.

9 - ! publicada a Dortaria n. 36, de 15/1/943, do Ministro da
Educação dispcndo SOb~3 a isençuo da contribuição a que sã2
obrigados os estabelecimontos industriais para a orgonizaçao
da aprendizagem indu3,trial.

O ••~ publicado o aviso n. 9, dI)16/1/943, do Ministro da Aero-
nautlca, declarando que n;o serio acoitos para. as bola~s de
estudos nos Estados Unidos' candidatos que sejam oficiais do.
reserva das forças armadas.

'-J20••~ publicado o avi so n , 10, de 16/1/943, do Ministro da Acro
nautica, fixando o critério,a ser.adotado para o aprovoitu=
mento das vagas roservadas a matr~cula do candidatos da ac-
ronuutica na Escola de Inte~dência do Exército.



4 e .

20 - ~ pub Ldcada a portaria n . 4, de Ü!ll/943, do diretor geral
do Departam~nto Nacional de Educaçao, tornando sem efeito a.
portaria n , 716, de 18/12/9l~2 e revigorando para o corrente
ano a portaria n , 620, de 5/12/941 , tendo e m vista o que de
term1na o decreto-lei n. 5.125, de 22/12/942, que dispõe sõ
br-e o'ensino superior do filosofia, ciência s , letra s e ped~
gog1a.,

20 - t pub11cada a portaria n. 6.113, de 5/1/943, do Ministro da
Justiça. alterando o r-e gulamcn to da Escola Profissional da
Policia Militar do Dis trito Federal •.

/21 .. :a: publicado o de cr-c to-dc l n , 5.207, de 19/1/943, criando um
cargo de diretor, padrno J) em comissão, da Escola Técnica
de Paletas.

1121 - :e: publicado o decroto no 11.183, de 30/12/942, que autoriza
o Instituto Bom Jesus, com sode em Joinvi1e, no Estado do

j Sarrt a eu t ar tnc , f'unc Lon ar- como co Lóg.l.o ,

21 .• t pub11c,\do o de crc to n , 11.385, de 19/1/943, que dispõe sô
br e a equ í.par-açfio da :88col8.Tócnico. Ri vada ví,a Corrôa. -

21 ...:i publicado o aviso n . 176~ ele 19/1/9L~3, do Ministro da Gue!'.
ra, que torna sem efeito o aviso n. 2.635, de 10/10/942, e
monda impedir o funcionamento dos Cursos do Emergência. de MQ.
dicinn Militar pcra doutorundos em medicina.

2 ~ ~ publicado o decreto n. 11.387, do 20/1/943, que dispõe só
br-e a equiparo.çiloelo.Esc oLc Tócnica Visconde de Cairú.

22 - ~ publicado o de cr'eto n , 11.388, de 20/1/943, que dispõe sô
bre a equiparaçno do. Esco La. T()cnico.Visconde de Mauá ,

I

22 - t· publicado Q decreto no 11&389, do 20/1/9431 que dispõe sôbre a equiparaçno do.EscolQ Tócnico. Santo. Cruz.
J22 • ~ pu.blicado o decroto n , 11.3~0, de 20/1/9431 que dispõe sô

bre a equipuruçno de. ES,co18 'I'ôcní.caJOGO Alfrodo.
22 ..t publicado o docreto n. 11.391, de 20/1/943, que dispõe sôbre II equiparação do.Bscolo. TGcnica Souza Aguiar.

2 - t publicado o decroto n. 11.392, de 20/1/943, que dispõo sQbra o. equiparação da EscolQ, Tócnico. Paulo de Frontin.
v/23 - ~ publioado o decroto n. 11.182, do 30/12/942, autoriza o

Co16gio Notre Damo, com sode no Distrito Federal, D.. funcio-
nar como colGgio.

t/23 - ! publicado o decreto n , 11.249., de 7/1/943, autorizando o
Gin'sio Sul Mineiro, com sodo em Lt.anhandú , no Estc,do de Mi
nus Garni s, Cl f'unc Lonn r COL1,O cológio.

uf23 - ~ publioado o decroto D. 11.337, de 15/1/943, autorizando o
Ginl1sio Epí.r-an ga , com sede em 85'0 PauLo , capital do Estado
de Sõo l'au10, a f'unc ioncr- como co lôgf.o , "

Ll23 - ~ publicado o decroto n. 11.384, de 19/1/943, autori7.n~dü
que o Oolégio Sacre-Coeur de Mario, C 0111soda em Belo Rori -
zonte, no Estado do Mina s G,oro.is,func ione como cológio.

,J23 ...~ publicado o d~croto n , 11.3~5, de 20/1/9Lt.3,que' dispõe sô
bro a equlparaçao da Escola Tocnica Bonto Riboiro.

3 •• ~ publ5.cado o docroto n~ 110396, de 20/1/943 que dispõe sô ..
bre o. equiparo.çno do.Es coLa 'récnica Or-s í.ncda Fonae ca ,

26 - !~pub11cadoo dec~eto-lo~ n~ 5~222, de 23/1/943, que,dispõe
sobra a orgnnizaçuo da rede fedoro.l do ostube1ocirnentos de
Gnsina industria10 74·
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V26 " S publicado o decroto n. 11.192, de 4/1/943~ que autoriza o
Gin~sio Diocesnno são Luiz Gonzago.,.com sode em Gunxupé, no
Estado de Mine s Gor-a í s ,. D. funcionar como co lógio.

v26 - ! pub.Lí.cado o docreto n , 11.194, do 4/1/9L!.3, que cutior-Lzn o
Ginásio Santo Antônio, com sede em são João deI Rei, no Es-
tado de Minas Gerais, a fun.cionGr como colégio.

\!26 ..,~ publicado o decreto n:, 11,31;2, de 15/1/943, que au tor-Lz»
a Esool~ Normal Livre Suo Jose, com sede o~ Sahtos, no Est~
do de Sao Paulo J Q runoã onc+ como co Lcgã o ,

V26 - S publicado o decreto n. 11.344, de 15/1/943, quo 8utoriza.o
Cológio Ma1lot Soaros, com sode no Distrito Federal, c. fun-
cionar como c o.Lê gd o , . .

v26 - ~ publicado o decreto n. 11.347, de 15/1/943, que autorizo o
001&g10 Nossa Senhora do Patrocinio, com sedo em It6, no Es-
tado de Suo Paulo, a funcionar como colégiO.

~26 - t publicado o decreto n. 11.348, de 15/1/943,· que autoriza o
O ~ S C - J Aolegio agrado or'u ç ao de e sua, com sode em Caf'e Liindã a , .1.~

Estado de são Paulo, a funcioner como colégio.
~27 - ~ publicado o decreto n. 10.856, de 19/11/942, que autoriza

o ColégiO Notro Dnme.de Sion, coo sede em são Paulo, no Esta
do de são Paulo, u funcionur como colégio. -

vl27 - ~ publicado o decroto n. 10.943, de 26/11/942, çue autoriza
o Colégio Notro Damo de Sion,' -co m sede em Petrópoli s , no Es-
tado do Rio de Janeiro, a funcioner como colégio.

V27 - ~ publicado o decreto n. 11.175, do 30/12/942, quo autoriza
o Colégio Dom Bosco, com sede em Manaus, no Estado de Amazo-
nas, a funcionar como c.ológio. .

V27 - ~ publicado o decreto n. 11.1e6, d~ 30/12/942, concedendo re
conhecimento, sob r egdrne de Ln epe çao pcr-manent e t ao curso gi
nosia1 do Ginásio Pedro de Toledo, com sede na capital do E~
tudo de são Paulo.

vl27 - ~ publicado o decreto n. 11.380, do 19/1/943, que autoriza o
Ginósio Visconde de Pôrto Seguro, com sede em Sõo Paulo, cn-
pita1 do Estado de Sno ~au1p, funcione como colégio.

vl27 • ~ publicado o decreto n. 11.398, de 20/1/943, concedendo ro-
conhecimento, sob regime de inspeção permanente, uo curso gl
nusial do Ginásio Anchieta, com sede em Belo Horizonte, no
Estado de Minas Gerais •.

27 .! publicado o decreto n. 11.447, do 23/1/943, que fixa os li
mitos da a.çno didQtica das escolas tócnicas e das escolas iU
dustriais da Uniüo.

27 - ~ pub1~cnda a portaria n. 87, de 23/l/943~ do Ministro da
Educaçno, eXfGdindo o programa de ~ortugues dos cursos clas~
sico e c í cn t í í'Lco do ensino. secunduní.o ,

V28 - ~ publicado o decreto n. 11.251, de 7/1/943, que autoriza o
Ginásio Stoln Mat.ut Lna ,com sede em Juiz de Fóra, no Estado do
Minas Gerais, [1 f'uncí.onor como cológio.

\128 - ~ publicado o decreto n. 11.336, do 15/1/943, que aut~riza o
Ginásio Po.ulistnno, com sede em 85.0 Paulo, cc.nital do Este
de são Paulo, <2 f'unc í.onur como colégio. -

28 - ~ publicado o decreto n. 11.400, de 20/1/943, que autorizo. o
GinE:sio Pio Americano I C(l:~~ sede no Dis tri to Federal, Q fun .•
cionor como co16gio. . .

29 ~ ~ publicado o decreto n. 11.177, de 30/12/942, quo autorizu
o Colégio são José, com sede no Distrito Foderc.l, o. f'uncd o -
nar como cológio. 75.



6.
V29 - S publicado o decroto n. 11.195, do '4/1/943, que autoriza o

00158io Isabela Hendrix, com sede em Belo Horizonte~ no Es-
tado de Minas Gerais, a f'unc.í.onur-como cológio.

tl29 - ! publicado o decreto n. 11.197, dà 4/1/943, que autoriza o
d21~gio Coraçüo de Maria, com sede om Santos, no Estedo de
Sao Paulo, a funcionar como colégio.

V29 - ~ publicado o decreto n. 11.227, de 6/1/943, que autoriza o
estabelecimento de ensino secundár-Lo do Instituto Mackenzie,
com seda em São,Pau10, capital do Esto.do do são Pa.ulo, a fun.
cionar como colegio. " , '

V29 - ~ publicado o decreto n. 11.404, de 20/1/943, que autoriza o
Insti tuto San ta Ma.ria, com, sede em Ou.riti bo.,no Estado do P.9:.
rann, a funcionar como co1egio.

vl29 - ~ publicado o decreto n. 11.405, de 20/1/943, que autoriza o
Externato são Jo'sé, com sede no Distrito Federal, a funcio-
nar como colégio~

vl29 ~ ~ publicado o decroto n. 11.407, de 20/1/943, autorizando o
Ginásio Nossa Senhora de Lourdes, com sedo' em Ouritiba, no
Estado do Paraná, a funcionar como coléGio.

V 30 .•S publicado o avíso'n, '248, de 28/1/943, do Ministro da Guer.
r-a,:que cria um N.P.O.R., curso de cavalaria, anexo ao 122
R.C.lo) com o efetivo do 60 alunos e marca o dia primeiro de
março do corrente ano para o seu inicio.

J30 - ! publicado 2 aviso n , 252',"áe'2~/1/943, do Ministro da Guer.
ra, quo dispoe sobre os reservistas convocados, por força do
disposto no aviso n , 3-424, de 26/12/942, que foram alunos
de escolas de ensino superior.

30 - ~ publicada a portaria n. 4-204, de 29/l/943~ do Ministro da
Guerra, aprovando as instruçocB reguladoras do aprovoitamen-
to de reservistas convoeados que foram portadores do diplO -
mas ou alunos do último ano do curso de ,estabelecimentos de
ensino, oficiais ou reconhocidos.

11 M ATOS DA ADMINISTRAÇÃO DOS ESTADOS E DO
DISTRITO FEDERAL

~l - ~ publicado o decroto n. 649, de 29/12/942, do govôrno do E~
tado do Rio Grande do Sul que org3niza a Superintendência do
Ensino Profissional e aprova o seu regulamento, assim como os
das escolas t6cnicas a olu, subordinadas.

1 - !publicado o docreto n. 651, de 30/12/942, do govôrno do E~
tado do Rio Grande do Sul, que cria uma escola isolada em
Agua Branca, municlpio de Soo Jcronimo.

~ 3 - ~ publicado o decreto n. 645, de 31/12/942, do governo dO,E~
tudo do Rio Grande do Sul, que classifica em primeiro esta -
gio o grupo escolar General Osorio, do município de Osorio.

6 - ~ publicado o decreto n. 656, de 31/12/942, do govêrno do E~
tado do Rio Grande do Sul~ que aprova a tabela de taxas o
emolumentos da Faculdade de Filosofia, da Universidade de
Pôrto Alegre.

~ • ~'public8do o decreto n. 1.541, de 6/1/943, do govêrno do
'Estado do Rio de Janeiro, aprovando o regulamento para uti-
lização do Estadio Caio Martins" em Niteroi.

~ - ~ assinado neste data o decreto n. 13.178, do govêrno do Es-
tado de são Paulo, que da o.denominação de "Getúlio Vargas"" , •..a Escoln Tccnica de Sao Paulo.
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V<5-

~ publicado o edItal n. 18, da Universidndo ge Pôrto Alee;re,
Estado do Rio Grande do Sul, abrindo inscriçao paro. o concur
80 de professor catodr6tico de direito administrativo e ciên
cias da administração na Faculdnde do Direito. -
~ »ublicado o decreto do govêrno do Est5do de são Paulo, de
5/1/943, que localiza uma escola para o sexo masculino em CQ.
mitério, município do Franca, 0 uma para o sexo feminino, em

I Pãndcr-amo ,

~9 .. ~ ~ublicado o decreto-lei n , 12..657, do govêrno do Estado da
Bala que altora o processo de concurso para o ingresso no mg,
gistório prim:,rio do Estado. .
~ publicado o editol da Faculdade de Medicina de Pôrto Alegre,
Estado do Rio Grando do Sul que abro inscrição para o concur-
so de professor catedr[tico da cadoira de patologia e terapOll
tica aplicadas e clinica neurologica. .

9 • são publicndos os quadros de transferência de professores do
Estado do Rio Gr-ande do Sul propostas ne Lo s deLe gado s regio -
nais do en:2,ino,de ncôrc10 com o" decreto n , 620? de 23/107942,
e de remocoes pa r-a as eacoLa s de 22,' e 32. estagios, de acôr-
do com o decreto n , 536, do.30/5/942.

J10 - ~ publicado o rJocroto··loin , 282, do govêrno do Esta.<todo Rio
Gra.nde do Sul criando o Instituto Tocnologico anexo a Escola.
de Engenharia da Uni vcrs í.dade de Pôrto Alegre.

11 - ~ publicado o decreto n. 2.795, do govêrno do Estado de S~nta
Catarina dispondo sobro n remessa do bo.lunços das caixas esco-,.j lares.

12 - ~ publicado o ato n , L~8J do 11/12/942, do go verno do Estado
de Pornambuco. fixando os quadros dos professores do ensino
primnrio de lá~? 28. e 30.. entrancias, de pré-orientação e de
ensino noturnoo .

v'12 - ~ assinado o dosroto no 13.185z do govêr~o
, Paulo que dispoe sobre extinçao e criaçao

culdade de Filosofia, Ciências e Let r-a s ,da.
Paulo.

12 - ~ assinado o decreto n. 13.186, do govêrno do Estado de são
Paulo, que estabelocG novos vencimentos para professores e as
sistentes da Universidade de são Paulo e para os secretários-
da'Faculdade de Medicina e do Serviço de Medicina Social.

- ~ publicado o quadro dos diretores que, durante o trienio que
se inicia, devorno dirigir os gruDos escolares do Estado do
Rio Grande do Sul. "

(/'13 - :S: publicado o decreto n , 1.514, do govêrno do Estado d.o Par a-.
nâ que a.utoriza a Diretoria Geral de Educação a Ln s ~ular, an2.
xa ao Giná sio Ruy Bar-bo sn , na cidade de J'aco r-ê zInho , uma Esco
la de Professores, e estabelece que o grupo escolar ílCustodio
Raposo", do me sma Lo caLí.dade , passe 8. funcionar como "e scoLa
de aplicaçQol1. .
~ publicado. a cLr-ou La r- n , 2, da Diretoria de Educ aç âo do Es -
tado do Rio de Janeiro dirigido. aos técnicos de educação, co-
municando-lhes a resoluçno do Interventor Federal de fazer
promoções por mo r-e oLmcn to no quadro dos professores primários
e estabelecendo o critério a que deverã~·obedecer •.
~ publicado o decreto-lei n. 660, de 15/1/943, do govêrno do
Esta.do do Pdau Í , que dispõe sobre os' exames de segunda época
no curso especinl do oducação fi"lco..

8 -

do Estado de são
de cadeiras na Fa-
Univérsidade de são
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.; 15 -

15 -

~ publicado o ato n , 48, de 11/1/9~-3, dogovêrno do Estado
de Pernambuco que nume r-a , localiza, e provê as c ade lras do
en~ino primá:r;iode 10.., 20.., 38..~ e 40.. ent.r-anc í a s, e os da
pre-oriento.çao profissional e do ensino noturno.
Ê publicado o decreto n. 978, de 13/1/943, do govêrnoNdo E~
to.do do Ceará, que torno. oficial a Escola Doméstica Sao Ra-
fo.al, e concade equiparo.ç~o ao curso profissional Catarina
Lo.boreau.

17 - :a: publicado o quadr-o de nomeações par-a o magistério público
prim6rio do Estado do Rio Grande do Sul, constituido pelos
85 can1idatos que, obedecendo a ord~m de classificaç50 apu-
rada em concurso, preencherão as vagas existentes em escolas
de 12 estó.gio. . ,,;:. -
:a: publicado. a ordem de serviço n. 3-DEP-, de 18/1/943L da
Prefeiturn eloDistrito Federal, transmitindo informaçoes da
Legião Brasileira de Assistência sobr-e o funcionamento dos
cursos de monitores ngricolas.

9 - ~ publico.do o decreto n. 661, de 18/1/943, do govêrno do E~
tado do Rio Grande do Sul, que crin um grupo escolar em Ma-
rechal Deodoro, municlpio de Vcnancã o Aire s , .

V 19 - ~ pub l.Lc ado o decreto n , 662, do 18/1/943, do govêrno do Es-
tado do Rio Grnnde do Sul que transfere po.ro.Salto, municl -
pio de são Francisco de Paulo., o. escola isolada de Boca da
Serra, no mesmo municlpio.

/19 -.t assinado nesta (:latao decreto n , 13.192, do govêrno do Es-
tado 1e são Paulo dispondo sobre a organizaç~o do Hospital
de. Cl~nicas.

J 20 - S50 publicadas as instruções do go vê rrio do Estado do Rio de
Janeiro, para o exame de admissno a Escolas de Professores,
em 1943.
~ publicado o decreto n. 1.546, de 19/1/943, do govêrno do
Estado do Rio de Janeiro, aprovo.ndo o acordo celebrado entre
a Escola Industrial HenriquG Lage e o Conselho Regional do
Serviço Nacional de Aprendizagem Industrial (SENAI) para a
organização, em Niteroi, de cursos rúpidos destinados a for-
mar e preparnr operarios industrio.is e de cursos de continun
ção e aperfeiçoamento. -

21 - ~ publicado o decreto-lei n. 684, de 20/1/91J3, do govêrno do
Estado do Rio de Joneiro, Q,ue d{1.nova :sedação no arte 52 do
decreto lei n. 2l2,t de 471/941 (nomeaçao de professores em
virtude da rndicaçao no local d~ escola

vSo

122 - '~ publicado. a resolução n, 2, de 19/1,{943, do Prefeito do
Distri to Federal, que cria e in st aLa a'ruo. Iturbides Esteves
n. 85, em Campo Gr~nde, a escol

~2 - ~ publicado. a resolução n. 3, de 19/1~943, do Prefeito do
Distrito Federal, que cria e instala' a Es t r-ada da Posse n ,

j 800, em Campo Grande, a e scoLa 23-14.·
22 - ~ publicado. a circular n. 2-SP- de 21/1/943, da Prefeitura

do Distrito Federal, mandando ndotar a divisão do território
no.c í ona I organizada pelo Jn st í. tu to Brasiloiro de Geografia e
.., ~~stntlsticao . .

22 - ~ assinado nesta dnta o decreto-lei n. 979, do govêrno do Es
todo do Ceará, que dá a denomino.çno de preparador e conserva
dor doognbinetes de flsica e qu!mic~ ao cargo de preparador
do gabinete do.Escola Normal Justiniano Serpn, e cria os de
preparador e conservador do eabinete de ci~ncias naturai~ e
oper-ador de cinema educa ti vo ,
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...A Secretnria de Educação o Cultura do Estado do Rio Grando
do Sul firma contrato com várias firmas para fornecimentoJ de moveã s e a co Lar-e s num, to;tal de Cr$ 495.000,00 •

. 26 - ~ publicado o decret~ n. 1.549, de 12/1/943, do govêrno do
Estado dO,Rio de Janeiro,~que extingue tres cargos provisó
rios de tecnico de educaç ao,

~ 26 ••t!; publicado o decreto-lei n. 323, do govêrno do Estado do
Rio Grande do Sul que extingue 10 cargos de delegados reg~
naia de ensino classe J, um de inspetor, classe K, e cria
no mesmo quadro um cargo de inspetor do ensino normal,clas-
se L, 11 de delegados regionais de ensino, classe L, 5 de
or-í.en tador-e s deonsino elementar, e 1 de secretário de dole
gac1as regionais.
~ publicado o de cr-e to do govêrno do Estado do Esptri to San-
to, que n9meia o Snr. ~rico d~ Agu~ar Sa1es .•para o cargo
de Secretario da Educaçao o Saude Publica, nosse Estado •

..t publicada a ordem de serviço n. l-DSE ••de 27/1/943, da PrQ.
feitura do Distrito Federal, marcando o dia 8 de fevereiro, d #do cçrrente ano para inlcio dos exames e saude dos candida-
tos u matrlcu a nos jardins do infância e escolas primárias.

9·

28 - são publicadas as alterações nos cargos de delegados regio-
nais de ensino do Estado do ~io Grande do Sul, ficando pro-
vidas as 11 delegacias de ensino do Estudo na seguinte ordem:
La , , Monsonhor Mar-x; 2a., Julio Ruas; 313.., Aurea do Prado;4a. J

Luiz Antonio Da1bem; 50.., Silvia Melo; 60 •.• Francelino Dor -
nelles; 7a., Luiz An tonel1i; 8a., Nair Maria Beckor,; 9a. ,JÕo.o
A1uizio Braun; 10a., Heitor da Graça Fernandes; l1a., Boris

I el Lgmon ,
J29 - ~ publicado o ato do govôrno do Estado do Rio de Janeiro, de

25/1/943, que designa o tócnico ~e educação Alcimar Terra p~
1"0. servir corno elemento de ligaçao entre o Departamento de
Educação c o. Legião Br-así.Lc í.r-a vdo AssistÔncia.

v30 - ~ publicado o decrato n. 1.552, de 29/1/943, do govêrno do
Estado do Rio do Janeiro, que transfere a escola de Califor-
n í.a , munã cip í.o do Caaemí.r c de Abreu, para Barra do Sena , mu-

i nicipio de MacaG.
~30 - ~ publicado o ato do governo do Estado do Rio de Janeiro, de

2671/943. pelo qual o Secretário elaEducação e Saúde transfe
1"0 para a escola particulc1r do Agua Preta a subvenção conce-=-
dida a escola do Rio do Colégio, ambas no município de são
Fidelis.

1 rrr - ATOS Di~ ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL

fI .t criada pela profeitura municipal de Nuporanga (Sno Paulo)
umaoscola mixta denominnda IIGetúlio Vargas".

j1 •.•E criado pela prefeitura municipal de Santos (São Paulo) o
\ _ Departamento Municipal de Assistência Escolar.

~ são criadas pelo..prefeitura municipal de Santos (São Paulo)
12 classes ~o grupo escolar "Cidade de Santos", e 8 lílO gru-
po escolar I'D. Lourdos Ortiz".

- ~ criada pela profoitura municipal de Jambeiro (São Paulo)
uma escola primf:ria par-a o sexo nn scuâ Lno ,

- t publicado. a portaria n. 27, de 23/12/942, da prefeitura n~
nicipo.l do Vassouras (Rio de Janeiro), pela qual 6 noroouda
uma comissão destinado. Q apurar o merecimento dos professores
municipais que fizeram jÚs- D. prômio, no ano de 1942. .



c
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5 - Sõ,o criadas po I e prefeituro. municipal de Pedr-a Br-anca (Mina::
Gerais) mais duns escolas rurais.

- A prefeitura municipc.l de Mortldu Nova (Minas Gerais) cria
mais uma escolo. ruro.l.

O - A prefeitura mun Lc i pa'I de Campo Belo (Ninas Gerais) cria
mais uma escole ruro.l.

6 - A prefeitura municipul do Santo hntonio (Rio Grande do Sul)
promove um curso de fério.s pa ra pr-of'e s sores mun Lcd pu í s com
o fim de roo.lizar novo. classificação.

6 - A prefoi tura muni cipal do Santo Antonio do' Mon te (Mino.s Ge-
rais) cria maLs dua s o scoIa s na zona rural.

-.J19 - são c r-Lu da s peLa prof'o It.ur-a mun ã cí.paI de Senta Adc ILa (Sno
Paulo) tres e scoLo s mun Lc í.pa í a mí.xt.a s ,

7 - ~ criada pelo. prefeitura municipal de Pompeio. (s50 Pc.ulo) o
segundo grupo escolar de Pompeia.

IV ..NOTICIARIO

Noticia-se que o Ministro Oswo.ldo Aranhn doou a Escola Nor-
mal "Oswaldo Aranho.il

, de Alegrete (Rio Grande do Sul) 5.000
volumes do obras diverso.s.

_~V 2 •• Noticia-se em Por-t.a Lo zu (Collró.)a on t r-e ga de diplomas do con
clusão dos cursos da Faculdc.de de Ciencias Economicas do Cea,ra.

v(-

v

Noticia-so a !nauguraç5o em Niteroi (Rio de Janeiro) da pri-
meira oxposiçao estadual de produtos o trabalhos dos alunos
das escolas tócnicas rurais.

- Noticia-~~ Q instalaçQo em Niteroi (Rio de Janeiro) dzs cu~
aos de forias or-gan lz.cdo s pelo Dcpa r t ament;o de Educaç ao pa-
ra o magistério fluminense, com a colaboração do I.N.E.P.
Noticia-se que o curso de fórias para o mo.gistério primário,
promovido anuaLmon to pela Áss()ciação Brasileira de Educação,
seró realizado este ano pelo Serviço Nacinnal de Rádio Difu-
sno do Ministério de Educação, o ",P0lo Sorviço de Difusão Cu,l
tural da Prefeitura do Distrito Federal.

- Noticia-se no Distrito Federal que o Snr~ Batista Luzardo,eill
baixudor do Brasil em Montovideo, comunicou ao Snr. Ministro
da Educação hcvc r o goyêrno uruguaio es tcbe Lo ci do a ob:rigatQ
riedode do ensino da llnguu portugueso. no curso secundaria
daquele pais.
Noticia-se na capital de SãoPElulo n inauguração da primeirn
exposição de trabalhos da Escola de Técnologia e Dosenho.
Noticia-se om Curitiba (Paraná) o falecimento do Dr. Jos~ Fa
ra.ni Mansur Guorios, cat.cdr á t í.cc de direito Lnt.or-nn ot onn l (10

Faculdade do Diroito do Paranú&
- Noticia-se a instalação pelo Serviço Nacional de Aprendiza -

gem Industrial de uma escola industrial em Cuxias (Rio Gran-
de do Sul).

- Noticia-se om Belo Horizonte o faleci~ento, no dia 3 do cor-
rente, do professor Marcelo dos Santos Libanio, catedrático
da Faculdade do Medicina da Universidade de Minas Gerais.
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- Noticia-se em Cui8.b6.(Mato Grosso) que os estudantes do curso
se cundâr-to homenagearam o General Rondon pela inscriçno do seu
none no "Li vro Nac í ona I do Móri t o" •

••Noticia-se em JOGO Pes~oa (Paraíba) a entrega de certificado
de conclusno de curso a primeira turma da Escola Oficial de

\...Professores.
~ - Noticia-se em Recife (Pornambuco) que o interventor federal

j assinou um decreto extinguindo a ca de í r-a de alemão do Co1ógio
Pcrnambuoano ,

6 - Noticia-se em Salvaclor;(Bala) o falecimento do pr0fessor Ari.ê.,
tides Maltez, catedrntico de clinica ginecológica da Faculda-
de de Medicina e ex-professor catedr6tico de química do anti-

, f··go Ginasio da Bala.
Noticia-se a instalação das colônias de fórias e de sol, para
os escolares fluminenses, respectivamente, em Friburgo o Nit~
roi.

~ - Noticia-se no Distritn Foderal a solenidade de entrega de di-
plomas aos bachareis licenci2dos pela Faculdade Nacional de
Filosofia, da Universidade do Brasil.

- Noticia-se a inaururacno do curso de extensão universitária
'.. ~ ,.., ~de b Lome t r-La ap'Li ccda .J cduc acao flSicD.l na Escoln de Educ a-.

ção F1sica do Exórci to, cor.'uma conferencia do cao â tão J .C.
Gross sobre "Os rumos da bioDetria no. educaçüo ftsicall

•

- Noticin-se na conitnl do Estado do são Paulo a solenidade da
entrega dos diplomas L10S alunos que concluiram o curso na Ell
cola Normal "Padre An ch í et a" •

- Noticia-se o inicio d0 curso de horticultura, promovido no
Distrito Federal, pela Legião Brnsileira de Assistência em
colaboração com o Ministro da Agricultura.
Noticia-se que os alunos do srupo oscolar Cicero Barreto, de
Santa Maria,(Rio Grnnde do Sul) intensificaram o In t.erciimbã o
estudantil com os seus c oLo ga s de Sno Paulo, realizando-se no
grupo escolar Marcilio Dias, de são Pau10, uma oxposição de
trabalhos manuais dos escolares gauchos~
Noticia-se a inauguração em Niteroi (Rio de Janeiro) do cur-
so ç!e jardins de infnnc ia, promovido peI o De~artamento do Ed.s.
caçuo para os professores do quadro pre-primario, e ministra-
do pela professora Celina Ninas técnico do educação do Insti-
tuto Nacional de Estudos Podagngicos. .

O - são abertas as inscrições para o curso de fundição mnntido
pelo Serviço Nacional do Apr-cnd lzu gem Industrial (SEf\TAt) ~::"

/ Pôrto Alegre, (Rio Grande do Sul).
~lO ~ Nôticia-se a fundação na capital de Sno Paulo da instituição

liA Ooãmeã.a" que se clostina a dar assistência d.vica e econo-
mica ao estudante p0bre.

12 ~ Noticia-se em Curitiba (Paraná) que, a partir de 12
reiro, o grupo escolar "Custodio Raposo", da cidade
rézinho passara a funcionar com o nome de Escola de
anexa a Escola de Professores.

I 11.
Noticia-so em Belo Horizonte que o Dr. Abgar Renault, diretor
do De-eartament0 Nacional do Zducação, realizou no salão de ex
posiçao de desenhos o trabalhos do Gin63io e Academia de Co -
mérci0 Anchieta, una conforônc ia sobro 11 O do sonho no em ino
ae cundár-í.o"

de feve-
de Jaca-
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l 13 •.Noticia-se a transfor:mo.~üoem íiEscola T~cnica de Agricul tu-
1'0. do antigo "Liceu Agr~c01o." que funcionava em Viamão (Rio
Grande do Sul).

14 • Por motivo da passagem do 5~ aniversário da criação da Divi-
são'de Educação Física, do Ministério da Educação, professo.
res, m~dicos e t'écnicos no assunto homenagearam o Ministro
Gustavo Capanema. '

15 - Noticia-se no Distrito Federal
Nogueira perante a congre~aç50
cargo de professor catedrntico
nomeado mediante concurso.

J 15 - Realiza-se no Gabinete do Ministro da Educação a solenidade
que marcou o início das atividaâes do Conservatório Nacional
de Canto Orfeonico 1 discur sando o Mini stro Gustavo Capan ema
e o Maestro Vilas Lobo, recentemente nomeado para diretor do
referido estabelecimento.

~ Noticia-se a realização pela SecretD.ria de Educação e Cultu-
ra do Estado do Rio Grande do Sul das' colônias de férias de
Farroupilha, Flores da Cunha e Torres.

- A União Nacional de Estudante s realiza uma homenagem à memo-
ria do embaixador Afonso Arinos de Molo Franco.

- Noticia-se em Re~ife (P9pnU~uco) a abertura das inscriçõo s
do concurso de t~tulos e ~r.~vas par-a o cargo de professor c~
tedrático do economia politica da Faculdade de Direito.
Noticia-se na capital do Estado de são Paulo a instalação sQ
lene do curso de aperfeiçoamento para professores de inglôs,
organizado pela União Cultural Brasil-Estados Unidos e sob
os auspicios do Departamento ND.cional de Educação, Associa -
ção dos Inspotores Federais do Ensino Secundário e Departa
mento EstaduD.l de Educação.

19 - O Estado de Alagôas abre crédito especial de Or$ 640.000,00
.' N "-dest~nado a construçao de residencias para professores de e~

sino rural.,
20 - Noticia-se que foi inaugurado na cidade de Antas, municipio

do Cicero Dan t as (BGia) o "EducandD.rio Musical CarLo s Gomes".
! 2 - são iniciados na capital do Estado do são Paulo os trabalhos

do cgncurso de remoção e pr2lnoção de professores públicos
/ primarios, com a pnrticipaçao de 4.815 candidatos.

V 26 - g inaugurado o grupo escolar "Senador Gonçalo RoLcrnbe r-g" na
cidade de Japaratuba (Sergipo).

6 - Noticia-se em Salvador (Bala) que as inscrições para os con-
cursos de hD.bilitação nos cursos superiores dessa cD.pital fQ
ram encerradas com o seguinte resultado: curso médiCO, 122;
odontológico~39; farmaceutico~ 18; curso de direito, 98; do

,~ engenharia, ~9; de filosofia, ~O; de agronomia, 24.
V 27 - Noticia-se a instalaç~o em Ouri t Lba (Par-cnâ ) do Segundo Con.

gresso Nacional de Qu~mica.
- ~ realizada no Rio do Janeiro uma passeata promovida pela

União Nacional do Estudantes iniciandO a campanha dos ilbonus
de guerra".
O Dr.' Murilo Braga realiza na Divisão de Aperfeiçoamento doD.A.S.f. uma conferência sobre liA contribuição da educação
ao esforço de guorra". ',

I

l/ 28 ••Noticia-se em Maceió (Alagôa s) a criação do grupo escolar
"DeLmf r-o Gouve La , na vila de Pedras, rnuniclpio de Agua Bran-
ca, e a transfort1ação do grupo "Rosalvo Ribeiro, em grupo ru
r-a L modelo.

08-
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a posse do professor Hamilton
da Faculdade de Medicina, no
de higiene, para o qual foi
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~ Noticia-se em Aracajú, Estado do Serglpe, a localização de

duas escolas rurais nos munic1pios de Estancia e Socorro.
~~ - Notioia-se em Florianopolis(santu Catnrina) que a Academia

de Comércio de Santa Catarlna foi autorizada a instalar um
ourso superior de administração e finanças.

9 •. O "Sl'itish Conncilu comunicou ao Instituto Nacional de Es-
tudos Pedagógicos que oferece aos brasl1eiros,para o ano l~
tivo que vai de outubro de 1943 a julho de 1944, bolsas de
oatudos em Universidades britanicas.

~O - Notl~la-se na oapital do Estado de São Paulo a criação deuma escola profissional om Jundia1, pelo Serviço Nacional
de Aprendiza~em Industrial.

Nota. Não foram recebidas ató esta d~ta as comunioações
dos Estados do Ama zcnus , Par!, Maranhão, Rio Grande
do Norte, Par-a [ba , Peznambucc J Alagôa's, Sergipe ,Ia-
to Grosso, Goiaz e Território do Acre.

Seeção de Documentação e Intercâmbio do Instituto Nacional
d2 Estudos Pedagógicos , em 25..de fevereiro de 1943 - Ruy GulmQ.raes de ~1go1da, Chefe da Secçao - Visto - Louranço Filho, Dir~
tor do I.N .E. P.

OMSD.


