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MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO E SAÚDE

BOLET DI ljiENSAL

DO INSTI'I'UTO N CIONAL :'E ESTUDOS PEDAGÓJ-ICOS

IvIINISTÉRIO DA EDUCAÇ"'O E S IT E - RIO D' JANEIRO

ANO XIII ABRIL DE 1952 N.2 147

VIDA EDUCACIONAL NO PAÍS .EM i\-.ARÇO DE 1952

I - ATOS DA ADMINiSTRAÇÃO FEDERAL

1 - É publicado o Decret2 n. 30.511, de 7/2/952, que concede as~~
gativas de equip:ar~çao à Universidade Macaenzie, com sede na cap.!.
tal do Estado de sao Pau-Lo, e aprova seu estatuto.

3 - É publicado o Decreto n. 30_567, de 20/2/952, que concede reconhe
cimento à Escola Industrial Silva Freire, com sede no Distrito Fe
deral.

3 - É publicado o Decreto n. 30_588, de 22/2/952, que concede reconhe
cimento aos cursos de Geografia e História, Letras neo-latinas, -
Letras angloTgermânicas e Pedagogia, da FacuJd ade de Filosofia,de Go La s.,com sede na capitllldo Estacb •
É publicada a Portaria n, 82, de 29/1/952, do Diretor do Departa-
mento dos Correios e Telegrafos, que cria, na Escola de Aperfei -
çoamento dos Correios e telégrafos, o Curso de Aperfeiçoamento de
Postalista p~ra preparaçao de chefes de serviços postais, e apro-
va as intruçoes que regulam seu funcionamento.
É pub1icada a portaria n, 83, de 29/1/952, do Diretor do Departa-
mento des Correios e Telegrafos, que cria, na Escola de perfei-
ooamento dos Correios e Telégrafos, o Curso de Especialização de
Serviços de Colis Postaux, e aprova as instruções que regulam seu
funcionamento.

3 -

3 -

3 - É publicada a Portaria n, 84, de 29/1/952, do Diretor do Departa-
~ento dos Correios e Telegrafos, ~le cria, na Escola de Aperfei -
çarrerrt o dos Correios e Telégrafos, o Curso de Treinamento de MorsEi
e aprova as instruções que regulam seu f'unc âonamerrt.o,
É publicada a, Port ari~ n , 85, de 29/~ 152, do Dir etor do Departam~
to dos Correios e Telegrafos, que cria, na Escola de Aperfeiçoa -,mento dos Correios e Telegrafos, o Curso de Aperfeiçoamento de ~e-
legrafista ~ara preparação de diri6ente ou chefe de serviço de te-
lecomunicaçao, e aprova as instruçoes que regulam'seu funcionamen-
to.

3 -
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3 - É publicada a Portaria n. 86, de
mento dos Correios e Telégrafos,,mento dos Correios e Telegrafos,
xação para postalistas, e aprova
c fonamerrt o ,

29/1/952, do Diretor do Departa-
que cria, na Escol~de Aperfeiçoa
o Curso de EspeciaJ.ização de Ta:::
as instruções que regu1alJlseu fun

3 - É publicada a portari~. 87, de 29/1/952, do Diretor do Departaroen
to dos Correios e Telegrafos, qQe cria, na Escola de Aperfeiçoamen~, -to dos Correios e Telegrafos, o Curso de Treinamento de Teletipo,
e aprova as instruções que r egulam seu funcionament o.
É publicada a portari~n. 89, de 29/1/952, do Diretor do Departa~~
to dos Correios e Telygrafos, que c ria, na Escola de perfeiçoamen
to dos Correios e Telegnafos, o Cur~o de Aperfeiçoamento de Oficj~
Administrativo, e aprova as instruçoes que r~gulam seu í'uncionamen
to • -

3 -

5 -

É pub1icada a Portaria n. 88, de 29/1/952, do Diretor do Departa -
mento dos Correios e Te19grafos, que cr ia, na Escola de Aperfeiçoa
mento dos Correios e Telegrafos, o Curso de Treinamento de Baudot;
e aprova as instruções que r eguLam seu funcLcn amento •
É publicada a Lei n~ 1 565, de 3/3/951J que estabelece obrigatori~
dade da representagao, pelas Campanhias teatrais, de peças de auto
res nacionais. -

4 -

7 - É publicada a Portari~ n. 7, de 27/2/952, do Diretor do Ensino In
dustrial, que dispõe sobre os cursos que funcionarão na Escola Téõ
nica de são Paulo, em 1952.

7 - É publicada a Portaria n. 6, de 27/2/952, do Diretor do Ensino In-
dustrial, que dispõe sôbre os C111"SOS que funcionarão na Escol4r'éc-
nica Nacional, e~ 19524

10 - É publicada a Portaria n , 145, de 6L3/952, do Ministro da Educaçã.~
que estabelece n9rmas para designaçao de professôres para ministra
rem aulas no Colegio Pedro 11 - Externato. .

10 - É..,publicadaa Portaria n , 147, de 6/3/~52, do Ministro da Educ a -
çao, que concede reconhecimento ao Colegio Antônio Vieira, com se-
de em Salvador,no Estado da Bah í.a ,

12 - ~ publicado o Aviso n. 159, de 11/3/952, do Ministro da Guerra,que
cria, no Colégio Militar; como experiencia e até segJnda ordem, um
Curso d e Admissão à Ia,serie ginasial.

12 - É publicado. o Aviso n , 160, de 11/3/952, do Minjg tro da Guerra, que..,,.., I~'dispoe sobre matriculas de oficiais em eacoãa se cursos do Exercito,
em 1952.'

14 - É pub1icada a Portaria n. 163, de 10/31952, do Ministro da Educa -
ção, que concede reconhecimento ao Colégio Batista Mineiro, com s~
de em Belo Horizonte, no Estado de Minas GeraisT

15 - É publicado o Aviso n. 159, de 11/3/952, do Ministro da Guerra,que
cr-La , no co1égi2 Mi-l;l..tar,.como experlencia e até segunda ordem, úm
Curso de Admissao a la.serie ginasial,
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15 - É puçã ãc ada a Portaria n. 56, de 7/2/952, do Diretor do E1')sino Se-
cundar-í.o, que autoriza o func ionamento condicional do Ginasi o N.S.
da Piedade, com sede no Distrito Federal.

15 - É publicada a Portaria n. 60, de 8/2/952, do Diretor do Ensino Se-
cundário, ~e autoriza o funcionamento condicional do Ginásio N.N
da Hisericordia, coa sede em os asoo, na capital do Estado de Sao
Paulo.

15 - É publicada a Portaria n~ 63, de 9/2/952, do Diretor do Ensino Se-
cundário, que autoriza o Ginasio ParnaibaDo, com sede em Parnaíba,
no Estam do Piaul, a funcionar como colégio, condicionalmente, pe
10 prazo de dOis anos, e muda-lhe a denominaç:ao para Colégio Pa -
naibano.

x 15 - É pU9l~cada a Portaria n. 76; de 11/2/952, do Diretor do Ensino S&
cundarlo, que autoriza o Glnasio anta Rosa de Lima, com sede no
Distrito Federal, a funcionar como colégio, condicionalmente, pe-
lo prazo de dois anos, e muda-lhe a denominac:;ãopara Coléglo Santa
Rosa de Ldma ,
,

lG - E pu licado o Despacho, sem data, do Iv:inistro do Exterior" que
pr-ove novo Pr-ogr-amado Exame Ves t.â.ruLar ao Curso de Preparação
Carreira de Diplomata.

19 - É publicado o Decreto n , 30.635, de 17/3/952, que altera o Regu Las
ment o da Esco·la Superior de Guerra, aprovado pelo Decreto n •.••••
27-264, de 28/9/949.

a-,
a

19 - É publicada a Pcr taria n •• 180, de 14/3/952, do Ministro da Educa ..•
ção, que expede instruções para a concessão de belsas de esúudo
nos Cursos da Biblioteca Nacional.

19 - É publicada a Portaria n, 192, de 15/31952, do Ministro da Educa ..•
ção, que c0!2ce~.er-ec onhec Lmerrto ao Ginásio N.S. mUiadora, com
sede em T'upa, no Estado de S. Paulo.

20· - É publicado o Dec re to n , 30.639, de 18/3/952, que c onc ede reconhe-
cimento ao Curso de Auxiliar de Enfermagem mantido pela Cruz Verl1le
lha Brasileira" comsede na cap ital do Estado d e Minas tierais e -

20 - É publia.ada a Portaria n , 168, de 13/3/952, do Ministro d a ":'duca -
H N'

çao, que muda a denominaçao do Ginasi o Munãc Lpa.L Duque d~ Oaxias ,
com sede em Lambar!, no Estado de I.Iinas ~erais" para Glnasio Duque
de Caxias.

20 - É_pub1icada a Portaria n, 167" de 13/31952" do Ministro da Educa-
çao , que concede r-econhec tment.o ao COlégio 2 de JulhO" com sede em
Salvador" no Estado da Bahia.

22 - É publicada o Decreto n. 30.643" de 20/3/922, ~ue institui o CentDQ
de Pesquisas da e..3.sade Rui b'arbosa e dispoe sobre seu funcionamen-
to.

22 - É public~do o Despacho de t4/3/952, do Minis tro do Exterior, que
fixa el1l90 pontos o grau IDlnimopara aprovaçao nos Oursos Especi -
ais de Lingua Ing~asa e de estenografia, que se realizarãO no cor-
rente ano.
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É publicado o De~reto n. 30.662, de 21/3/952, quefc ~ia fun9ões na
Tabela Única de hiensalistas do Hinistério da Educaçao e Saude, des
tinadas ao a~rovéttamento do pessoal a:":ministrativo datFaculda.dede
Direito de Sao Lu~s.

24 - É publicada a Portaria. n. 13, de 20/~/952, do Diretor do Ensino Su
perior, que dispõe sôbre requerimento de candidatos a ex~aes.

26 - É publicado' o Decreto n. 30.628, de 11/3/952, que concede reconhe
cimento ao curso de enf ermagemda Escola de Enfermagem S. Franc i
co de Assis, com sede na capital do Estado do Maranhãoo

26 - É pub1icactD o Decreto n. 30.665, de 21/3/952, que baixa novo Regu-
lamento para os V't)I'sos de Admini~traçao d0lr-'DepartarrentoAdministra
tivo ~o Serviço Publico, instituldos pelo~ecreto-lei n. 2 , dã
2l/ll/9tl-e.. "

26 - É pl)b1icado o Decreto n , 30.666, de 24/3/952, que aprova a Tabela
Numerica de !xtr~~umerárlos-mensalistas da Universidade do Rio Gr
de do Sul.

28 - É pub1icada. a. poruaria n. 930, de 9/l1/95J, do Ministro da Viação,
que aprova o proje~o e orçamento para a construção de uma.Escola: ~
Estrada de Ferro Sao Luis -Ter~zina., destinada 00 s filhos dos opera--
rios.

28 - É pU91icada a Portaria n. ?4~ de ~2/952, do Diretor do Ensino Se-
c~Uldario, que autoriza o G~asio Sao Fernando, com sede no Distriw
Federal, a funcionar condiciona1mente~

28 - É pU91icada a Portaria n. 99, ge 12/2/952, do Diretor do Ensbjo Se-
cundario, que muda a denominaçao do Ginasio da União das Operarias
de Jesus para nin~sio Maria José Imperial.

28 - É publicada a Portaria n , 116, de 15/2/95?, do Diretor do E!}sino ~
Secund~rio, que muda a denominação do Ginasio da Escola Domestica
são Rafael par~Ginás ia Santa MariaGorett i.

\

28 - É pub1icada a Portaria n , 138, de 23/2/952, do Diretor do Ensino
, -'i ial 'Secundario, que autoriza o Gmas o rtI:unicp de Guara, com sede em, - .Guara, no Est-ado de Sao Paulo, a func ionar condâ.oLon a'lmerrte ,

28 - É publicada a Portaria. n , 155, de 28)2/952, do Diretor do Ensino
Secundário, que autoriza o Gin~sio Batista Santos Dumont, com ssd~r'
em Fort al.eza , no Estado do Ceará, a funcionar condicionalmente.

28 - É publtcada a Portar ia n , 201, de 29/2/952, do Diretor do Ebslno
Secundario, que autoriza o Gin~sio N. S. das Dores, com sede em
S. Gonçalo, no Estado do Rio de Janeiro, a funcionar condicional-
mente •.

28 - É publicada a Portaria n , 209, de 5/3/952, do Diretor êb Ensino Se
, • H. _

cundar~o, que concede autorizaçao para fnnc~onamento condicionál
dos cursos ginasial e colegiàl do Colégio do Instituto iatista Ame
ricano, com sede em Volta Redonda, no Estado do Rio de Yaneiro. -

28 - É pU9licada a portarian. 2l0~ de 7/3/952, do Diretor do Ensino Se-
cUljdario, que autoriza o Ginasio Alberto Torres, com sede em Itab,2.
raY~, no Estado do Rio de Janeiro, a funcionar condicionaL~ente.
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28 - É publicad~a Portaria n. 251J de 14/3/952, do Diretor do Ensino Se
cundário, que autoriza o Ginasio Iacmga~ com sede em Iacanga, no-
Estado d e são Paulo, a.func ionar condã c Lona.Lmerrbe s-

28 - É publi9ada a Portaria n. 255, ge 17/3/952, do Diretor do Ensino
Secun ia, que autoriza o Ginasio Tobias Barreto"com sede em
Aracaju, no Estado"de Sergipe, a funcionar como Colegio, condiciQ
na.l~nte, pelo prazo de dois anos, e muda~~e a denominação para
Colegio Tob:ias Barreto.

28 - É publicada a Portaria n. 260, de 1773/952, do Diretor do Ensino, ,Secundaria, que autoriza o Ginasio Paulo Afonso, com sede em Paulo
Afonso, no Estado da ~ahia, a funcionar condicionalmente.

28 - É pU91icada a Portari~. 263, de 18/3/952, do Diretor do Ensino Se
cundario, que autoriza o Glllasio Farias Brito, com sede em Recife;-
no Estado de Pernambuco, a funcionar condicionalmente.

28 - É publ}cada a Portaria n. 264"de 18/3/952, do Diretor do EnsL~o
Secundaria, que autoriza o Ginasio Santa Cruz, comsade na capital
do Estado de são Paulo, a funcionar condicionalmente.

28 - É publicada a Portaria n. 270, de 19/3/952, do Diretor do Ensino
Secundário, que autoriza o Ginásio da Fortaleza, com sede na capi-
tal do Estado do Ceará, a funcionar como Col~gio, condicionalmente,
pelo prazo de dois ano s, e muda-lhe a denominação para Colégio de
Fortaleza.

28 - É publ~cada a Portaria n. 271, de 20/3/952, do Diretor do Ensino
Secundaria, que autoriza o Ginásio S. Miguel, com sede em S. Mi-
guel dos Campos, no Estado de Alagoas, a funcionar condicionalmen-
te.

11 - ATOS DA ADMINISTR ç"'O DO DISTRITO FEDERAL, DOS ESTA-
DOS E TERRIT 6RIOS •

21- É publicado o p'ecreto n. 3 733, de 20/3 952, do Governador do Es-
t~do d ~ lvrinas17erais" que trans:fOOrmaa ••scolas reunidalj de Cruc i-
la.ndiaem grupo escolar com a denominaçao de "Dom Silverio "•

4 -
.

são pub~icadas as Instruções n. 11, de 3/3/952, do Secretário Ge-
ral de b.cação e Cultura. da ~refeitura do Distr1to Fedel:'al, que
estabelecem 9-~lano de Educaça9 Flsica ~ Recr~açao nos estabeleci
mentos de ensino de nivel primaria e pre-primario da Secretaria
Geral de Educação e Cultura.

É publicada a Resolução n. 9, de 21/2/952, do Secretário Geral de
Educação e Cultura daPrefeitura do Distrito Federal, que conside-
ra festivo, nos estabelecimentos de ensino da Secretaria Geral de
Educação e Cultura) o dia da reabertura das aulas.
É publicado o Ato,n. 591, de ~/2/952, do,G?vernador do Estado de
Pernambuco, que da a denomãriaç ao de "Amalla Cavalcanti da Oosta
Lãma" ao grupo escolar construido na cidade da Pedra.
É publicado o Decreto n. 3.718, de 413/952, do Governador do Est~

, N Ido de l\I:1nasGerais, que da a denominaçao de I om Serafim Gome s
Jardi.l'n"ao L)rupo escolar da cidade de Paracatu.

1.~-

4 -

4 -
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4 - É publicado o Decreto n. 3 719, de 4/3/952, do Gov~rnador go Esta-
do de I\~inas Gerais, que cria um grupo escolar na vã La de Co r re go,
Novo, mun:i.cipio de Bom-Ie sua do Ga Lho ,

É publicado o Decreto n , 3 7.20, o.e 4/3/952~ do Governagor do hstado
de Minas Gerais, qJ.e declar de utilidade publica a Un Lao CoJ.egial
de Minas Gerais, sediada na c idade de Belo Horizonte.

4 -

5 - são publicados os Decretos ns. 176 e 177, de 23/2/952, do Governa~
dor do Estado d e Santa 0atarina, que convertem as escolas isoladas

• t • - ,de Serraria e Barreiras, ambas no mLmlc~plo de Sao .Tose, em esc o -
Ias reunidas, denominadas ,respectivarrente, "Professôra Maria do Cal'
mo Lope s" e "Professbra Mar'gar'Lda da .A.nunciação de Garvalhotl•

,
7 - E publicada a Ordem de Serviço n, 1, sem data., do Dep ar t ane nto de

Es:tucaçãodE)Adultos da Prefeitura do Dist~jto Federal" que dispõe
sobre matriculas e exames nos Cursos Primarias Supletivos •.
É publicado o Decreto n. 178, de 4/3/952, do Governador do Estado
de ~anta Catarina, que cria várias e sco Laslí.ao Ladas em d.iversas mu-
nicipios do bstacb •

7 - É publ~cado o Decreto n. 179, de4/3/952, do Governador do Estado de
Santa e,atarina, que cria um Curso Normal Regional com a denominação
de Roberto 1Ioritz, na cidade de Tt.upor-anga ,

7 -

8 - são public~das Rero luçges de 30/l/~/1/2/952, do Governador do Esta-
do do Ceara, que transferem escolas no interior do Estacb •

8 - É publicadQ o Decreto n. 3 722, de 7/3/952, do Governador do Estado
ele Minas Uerais, que çutior ga mandato ao Curso Normal Regional "Sal

ta Áé,i'Uedatl, de S.ilvianopolis, para ministrar cur-so normal do 1.2 ci-
clo.

8 - É publicada o Aviso de 23/2/952, do Secret~rio Geral de....b,;ducaçãoe
Cultura do Estado do Espírito Santo, sôbre a. determinaçao do Sr.
Governador do l!istado, que autoriza a aquisição de 30.aOOO}tr:"nta
mil) exemplares da néartilha de Bitu" para serem d í.et r-Lbu âdce , par-
te pelo preço de custo e parte gratuitamente, entre os escolares do
Es t atb •

8 - É publicad~El"Circular n, 7, de 3/3/952, do Secret~riode Efucação
e Cultura. do l!istado do Rio de .Tane Lro, que d~terIi1ina sej aro suprimi
das atividades nos jardins de infancia aos sabados , ficando os ou-
tros dias ~teis acrescidos de meiá hora de trabalho.

9 - É publicado o Regulamento do O~rso de Pr~tico Rural, baixado pelo
Decreto n. 4 109, de 21/2/952, do Governador do Estado do Rio de
.Taneiro.

12 - É publicado o Decreto n. 1 257, de 8/3/951., do Governador do Esta-
do de Mato,Grosso, que transfer~ a escola ~ural mista de Pitangas
para Cuiaba da Larga, no mun 1clp io o.e Rosarã o Oeste .•

12 - É publicado o Decreto n. 1 258, de 8/3/95t, do Governador do Estado
de ]\.~atoGrosso, que cria escolas rurais mt.st as nos lugares -d enondria>
d9~ Tugore e,Bananalzinho, respectivamente, nos municípios de Poxo-
~eu e Ouã aba ,

13 - É publicado o Decreto n, 839, de 26j/12/9S1, do
#IV .I , ,.

do Earanhao, que abre c~-0dito espeo1alp r-a a
do grupo e scolar de Caxias.

Governador do Estado
conclusão das obras
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13 - É publicado o Decreto n. 841, de 27/12/951, do Governador do Esta-
do de Iv1araru.'1.ão,que equipara às escolas p~blicas prirn.árias a "Eaco-
Ia N. S. do Sagrado Cora ção", de Pinhe ira.

13 - É pU01icado o Decreto n. 3 723, de 12 /3/952, do Governador do Esta
0.0- de Minas Gerais, que cria um grupo escolar na cidade de Bar~o' -
dos Cocais.

13 - É publicado o Decreto n , 172, de 19/2/952, cb Governador do Est~do
de Santa eatarina, que c ria escola isolada em Rio Branco, mmãc ãp í.o
de Guaramirim.

13 - são publicados os Decretos ns. 173 e 174, de 23/~952, do Governa-
dor do Estado de Santa C.atarina., que, respecti vanente, denomina dj
"Barão de ~ton!nal1 a ~~<;ola Normal da cidade de l\fafra e transfere
para Rio Sao Joa9, munlcipio de Ituporanga, a escola mista de Mas-
sar-anduba, municipio de Guaramirim.

13 - são publicados os Decretos ne- 181, 182 e 183, de 10/2/952, do Go-
ver'nado.r do Estado de Santa. at ar-Lna, que concedem 3bolsas escola-
res, sendo cada uma d il cruzeiros mensais. •

13 - É publicado o Decreto n , 1 259, de 1013/952, do Governadcr Cb Es-
t~Ddode Mato Grosso, que transfere a escola rural mista de Taqua~-
r!:J{zinhopara Oampln a da Invernada, no município de OoxIm, I

14 - É publicada 9 Decreto n. 1.260, de 12/3/~52, do Governador do sta-
do de Mato Grosso" que transfere de Rondonia. para Fazenda Lauri,mu-
niclpio de CampoGrande, uma escola rural mista.

15 - É publicado Q Decreto n , 3 724, de 14/3/952, do Governador do Esta-
do de Minas Gerais, que trans~o!'lma em Cru.poescolar as escolas reu-
nidas da cid&de de Pocrene.

16 - É pub1icada a Lei n, 395, de 11!J3/952" do stado de Sergite, que, -,,'institui o ensino obrigatorio da Puericultura nas ãscolas Primarias
do Estado.

16 - É publicado o Decreto n. 38, de 14/2/952, do Governador do ~stado
de Sergipe, que dá a denomina<;ão de ".abdias Bezer r-a" ao grupo esco-
lar rural da cidade de Ribeiropolis.

16 - são publicados os Decreto§ ns. 3 726 e 3 727, de 15/3/952, do Gover
nadar do Estado de Minas Gerailj, que transfornamem grupos escolares
as ~scolas reunidas de cã'Lac a e Diogo de Vasconcelcs, ambas no- mu-
nicipio de Mariana.

18 - É publicado o to n. 11, ,de 15/3/952, do Secret~rio de Educação e
Cultura do Estado do Espirito Santo, que classifica como de 3a cate
goria o Grupo Escolar Auxiliar da Obra Social "são José", sediaCb -
na cidade de Vitóriao

19 - É publ!cada a Resolução n. 10, de 18/3/952, do Secret~rio Geral de
Educaçao e Cultura da Prefe~tura do Distrit o Federal, que trm sfe-
re para o CentroAde Recreaçao e cultur~, de Copacabana, os cursos
de Jardim de Irif ancã.e das Escolo.ql-5 Oocio Barcelos e 2-5 Marechal
Trompo""sky• '
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19 - É pubâLcado o Decreto n , 1 262, de 17/3/952, do Governador 00 Esta-
do de Mato Grosro, que transfar~ em grupo escolar as Escolas Reu-
nidas de "Souza Bandeã r-a'! , municipio d e Cuiab~.

20 - É publicado o Decreto n , 4, de 18/31952, do Governador do J!astado do
Amazonas, que faz distrituição das verbas destinadas a subvençõe~e
auxilios, constantes do orçamento vigente.

20 - É publicada a Lei n. 1 442, de 19/3/952, do Estado do Rio d~ Janei-
ro, qu~ retific~ para "In~tituto Educacional lrniran~e P'Y'otogenes
Guimaraes" os t itulos - NueLeo Educacional e Educandarid~1raruaIlB.,
existen~es no orçamento em vigor.

20 - são publicados os Decretos ns e 1 263 e 1.264, de 17/3/952, do Gover
nador do Estado de Mato Grosso, que, r-e apect í.vqmenbe, e xtin~ue a es
cola rural mista de Pipas BomJardim, no munLcLpLode Cuiaba, e -
transfere a sede da escola rural mista de Salobra de Cima, municipb
de Rosário oeste, para o p~sto Agro-pecuário, no mesmoillunicipio.

20 - são publicados os Decretos ns. 25 e 26, de 10/3/952, do Governador
do Estado de GOiás, que Baspendem os efeitos dos Decretos ns. 187,
de 14/7/952, e 157, de 13/6;951, respectivamente.

21 - É publicada a Portaria n. 38, de 18/3/952, do Diretor Geral de Edu
cação e Cul1;1.1.,ado Estado do. mazon as , que d etermina ~ registro da
escola primaria Sagr-ado Coração de Jesus, localizada a rua Ferrei-
ra Pena, em Manaus.

21 - são pub}icadas as Resoluções de 29!2/9~2, do Governador do Estado
do Ceara, que elevam eseola.s reuniuas a categoria de grupo eacola.r
e t.r-ans fe r em escola no municlp io de Soaral.

22 - são publicados os Decretos ns. 4 123, 4 125 e 4 126, de 21/3/952,
do Governador do Estado do Rio de Janeiro, que, z-eapec tã vament.e ,
cria um Curs9 no muní.cÍp ã.ç de Duas .Bar-r-as , extingue e sço La pr Ima-«
ria no ITlLlniclpibde ~eresopolis e extingue escola primaria mo mu-
nicípio de MaÚ.

É publicado o necreto n. 1 265, de 18/3/952, do Governador do Esta
do de jll[ato Grosso,- que cria escolas reunidas no Bairro lto de qui
dauana ,

22 -

23 É publicado o Decreto n. 4 127, de 22/3/952, do Governador do E~ta-
do do Rio de Janeiro, que extingue escoJaJ no munLcÍpLo de ·Petropo-
lis.

26 - É publicada a Resolução n. 11, de 25/3/952, do Secret~rio Geral de
Educação e Cultura da P;-efeitura do Distr'ito Federal, que cria e
instala urna escola primar ia na Escola Hospital, do I.C.C., à lU a Ge
neral Canabarro n. 345, com a designação de 17-7, na 3~ zona.

26 - são publicados os Decretos ns. 1 266, 1 267, 1 268 e 1 269, do Go -
vernador do Estado de Mato Grosso , que, respectivamente, cria um

. '"curso compLemerrtan ,anexo ao Grupo..,Escolar Espiridiao Marques, da ci
dade de Caceres; d..Jl. a denominaçao de "Manoeâ Jorge das NevesI! à
escola rural, mista, de Jaboti; desdobra, no 00 rrente ano letivo, a
escola rural, mista, de Mimosa, e d~ a denominação de Dr. Mario Cor
rêa da Costa à ese oIa rural, mista, de"Esp:trito Santolf, sendo as três
últimas no muní.cipio de Bonito.

27 - É publicado o Decreto n. 1 271, de 25/3/952, do Governador do Esta-
do de Mato Grosso, que d~ ao denominaçã.o de flCel. Pilade Rebu~1tà es

cola rural, mista, de Eimosa, no 11!Uniclpio u.e Bonito. -
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28 • É publicada a Ordem de Serviço n. 1, de 28/3/952, do Chefe do Ins-
tituto Oscar Clark, da Prefeitura do Distrito Federal, que dispõe
sôbre o tratamento dos menores L~ternados nos estabelecimentE par-,
ticulares de ensino primario.

28 - são publicados os Decretos ns. 3 755 e 3756, de 27/3/952, do Gover
nador do Estado de Minas Gerais" que, respectivane nte, c ria um grU
po escolar na c idade de Carvalhos, com ja denominação de "Nossa Senbo
r a da Piedade" e transforma. em grupo escolar as e scoLas reunidas da
cidade de Coqueiral, com a denominação de "Frei Eusf~qúd:.ôfl.

28 - são publicados os Decretos ns , 781, 782, 783, 78L,.,785 e 786, de 21/
31952, do Gove rnador- do Estado qo Esp!rito Santo, que criam escolas
singulares, respectivamente, n01mLlniclpios de Ibiraçu, Guaçu!" Cola
tina, Cachoeiro de It ape mirim' e Sanya Leopoldina.

28 - são publicados os Decretos ns. 1 272 e 1 273, de 26/3/952, do Gover
nador dQ.Estado d e Mato Grosso , que, resp ect i vamente, dispõe sôbre
a cria<i:ao de escolas reunidas na cidade de Mato Grosso e cria esco-
las reunidas em Furnas, município de Coxim.

29 - É publicado o Decreto n. 3 758, de 28/3/952, do Governador do Esta-
do de l'anas Gerais, qu~ cria um grupo e scoLa r na cidade de Cascalho
Rico, com a denominaçao dellBenedito Valadares".

29 - É publicado o Decreto n, 4 130, de 28/3/951, ,do Governador,do Estado
ao Rio de Janeiro, que extingue escolas primarias no r®.nicipio de
são Gonçalo.

29 .••, -E pu~licado o Edital n. 5, do Di~etor da Divisao de Projetos e go~
t ruçoe s , da Secrxtaria de Educa.çao e Cultura do Estado do Parana ,
que abre concorrencia p~blica parat:t construção do Grupo Escolar "Ti
r-aderrt.ea'! , na cidade de Curitiba.

É publicado o to n, 85~, de 29/3/95'2.,do Governador do Estado de
Pernrououco, que abre credito especial para a construção dx um gru-
po escolar no conjuÕto residencial do Instituto de Previdencia dos
Servidores do Estado.

30 -

30 - É publicado o to de 14/3/952, do Secretário de ~ducaç~o e Cultura
do Estado do Rio de Janeiro, que concede subvençao a varias esco -
las particulares.

É publicada a portari:t;. 24, de 4/3/9fJ2, do Diretor do Departa.rren-
to de ~ducação do Estado do Maranh~o, que rcstabelece a denomina -
ção da mais antiga escola prLnária do Estado, passando a ser Escola
Modêlo "BeneditflfLeite".

31 -

111 ArrOSDAADMINISTRAÇÃOMUNICIPAL

21 - É publicada a lie1 n , 238, de 6/3/9r:2 ~ da P;,efeitura. MunLc Lpa.L de
Terepina, P'Lau í., que cria. cargos e abre c r~dito especial para ser
aplicado nas escolas dos povoados de Grajau e Chapadinha.

22 - são pub1icadas as Leis ns , 6 e 9, de 19/3/952, da Prefeitura Muni-
cipal de racaju, Sergipe, que criam escolas municipais, respecti-
vamente, nos bairros de Siqueira Campos e ta1a.ia Velha, ambos na
d1ããde de racajuv



10.

Dados do relatório da Cor!lissão .3rasileiro- l:1(jricana de Educação In-
dustrial, de ! 951, ate;ktam que, de 1 246 ate meados do ano pas~ado,
aquela Comissao, entre outras realizaçoes, preparou 50 publicaçges,
entre traduções e nr-aba Ihos originais, cbs quais foram distribuidcs
60.000 exemp'Lar-e s ; adquLr-Lue dest inou a di versas e~colas 1~6 fil -
mes com 252 copias; r eaâ í.aou 28 cursos para professores e tecnico~,
organizou bibliotecas. Encontra-se em f1ua_:'ase final de or-ganí.za; ao/
no Rio de Janeiro, o Curso de Orientaçao ~ducacional e Profissiona~,
institu!do pela C.B•• I~

Noticia-se que, para as bôlsas de estudo oferecidas, no corrente
ano, pela Universidade_de-São Paulo, a Oo~issão de Bôlsas rece8eu
144 ped5..dosde lljscriçao ,de gro.duaroj por diversas Univers idades ,
pertencent as a varios paises amer-ã.oanos e europeus.

Instalou .•se na c idade de PInha.l., Estado de são Paulo, o pr Lr..eLr-oCur
so g.e Preparação das Missões Ilurais, que o Hinist~rio da Educação -
esta instalando, em coLabor açao com os governos estaduais.

10 - Noticia-se que âiminúi o n~ero de alunos nos estabelecimentos de
ensino secund~rio no Distrito Federal, em virtude do aumento de qua
se c1nq~nta por cento nas anuidades e no material escolar. -

L

4 -

7 -

9 -

13 -

19 -

25 -

25 -

25 -

26 -
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ReaLf.z ou-es e, no d:ia I}; de março, no Salão Nobre da Escola de Socio-
logia e Politica de Sao Paulo, a solenidade de lançamento do Ourso
de Supervisão do Pessoal na Indústria, organizado e patrocinado pe-
lo Departlli~ento da Produção Industrial, da Secretaria do Trabalho,
Industria e Comércio.

~
Anunciou numa conferencia o Sr. J.R. Nicholson, Vice-Presidente Exe
cutivo das Companhia~ do Grupo Light no Brasil, e a administraçãõ
das empresas que dirige resolveu oferecer bôlsas de estudo a jovens
brasileiros de ambos os sexos, que desejarem aperfeiçoar-se nas uni
versidades canadenses.

Bor am ãnaugur-adas em Belo Horizonte, Estado d e Minas ~erais I as do-
ze primeiras ie;rejas-escolas, o Çluefavorece a solução do J)roblema.
de alfabetizaçao de menores; serao beneficiadas, neste periodo i..yli-
cial, 750 crianças.

Realizou.se, no dia 24 de ,março, a instalação solene da Faculdade w
Ciências Sociais, que esta dividida em sete Departamentos, assim
discriminados: Antropologia, Geografia, História, Sociologia, Econo
mia, Ciênc ia Pollt ica e Ciência Administrat iva. aula inaugural -
foi dada pelo professor Cesar Ferreira Reiso

será realizada em são Paulo, de 17 a 24 de abril prÓximo, uma reu -
nião de Reitores das Universidades brasileiras para debater e estu-
dar o pro.~eto o;:a na Câmara dos Deputados sôbre as "Diretrizes e
Bases da Educaçao NacLonaL"•

Por iniciativa do lTinis tro da Viação, acaba de ser construido em
Fortaleza, Oeará, ~~plo edificio destinado à Escola Industrial de
Fortaleza, com capacidade para acomodar oitocentos alunos.

"Seção de Documentação e Intercambio do Instituto Nacional de Estu -
dos Pedagógicos, em abril de L" 952., Elza Rodrigues, chefe da S.D. I.
Visto: Murilo Br-aga., Diretor do I.N.E.P.


