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Ao Senhor Ministll10de EstadO/ da
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Assunto Remessa de programas
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uE

Do Conservat:brio Nacional de'Canto ~$on:tM>
i

".\.íi"OCOLO

814!1G
- -

Senhor Ministro:
Tenho a honra de submeter à apreciaqão de

v-

,v. Exa. os inclusos progr~nas de ensino de Canto Orfeônico nas esco -
Ias pr~-primárias, 'primárias e normais.

Outrossim, tomo a liberdade de comunicar
a V. Exa , que já foi enviado ao I.U.P., uma cópf,a dos programas in -
clusos afim de serem devidamente apreciados.

proveito a oportunidade para reiterar a
V. Exa. os protestos de elevada estima e distinta co~sideração.

H. Villa-Lobos
Diretor



MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO E SAÚDE

INSTRUÇÕElLE UNIDADES DIDÁTICAS DO ENSINO DE CANTO ORFEÔNICO NAS

ESCOLAS PRÉ- PRI~ffiRIASE PRI1ffiRIAS
AFINALIDADES DO ENSINO DE CANTO ORFEONICO

...I - O ensino de canto orfeonico fem as seguintes finalidades:, , ,
a) - Estimular o habito do perfeito convivio coletivo, aperfei-

çoando o senso de apuraçao do bom gosto.
b) - Desenvolver 09 fatores essenciais da sensibilidade musical,

baseados ho ritmo, no som e na palavras.
c) - Proporcion~r a educ~ção do carater em relação ~ vida social

por intermedio da musica viva.,d) - Incutir o sentimento civico, de disciplina, o senso de soli-
dariedade e de responsabilidade no ambiente escolar •.

e) - Musicalizar todos os escolares.
f) - Despertar o amor pela mÚsica e o interesse pelas realizações

artisticas.
g) - Promover a confraternização entre os escolares.

1\ , _ ,

11 - O canto orfeonico, tendQ co9D principal finalidade p~dagogica
educar e disciplinar, nao pode ser adotado como funçao de cara-
ter festivo, mas apen~s como ele~ento de colaboraçao nos progra-
mas das solenidades civicas, artisticas e religiosas.

AULAS E PRÁTICAS COLETIVAS PARA O ENSINO PRIMÁRIO

r

111- As aulas serão dadas a turmas de 45 a 50 alunos.
IV- Embora as turmas não atinjam o nÚmero de alunos estabelecido pa-... ,ra as aula 9 , o ensino de canto orfeonmco sera monistrado com o

mesmo criterio...., , ,
V - A frequencia as aulas eobrigatoria, devendo ser computada para

todos os efeitos legais., -, "VI - Alem 'das aulas serao realizadas praticas coletivas,obedecendo a
seguinte dmstribuição:

a) - G:çupo
b) - Serie
c) - Conjunto.

Nas pr~ticas de grupos tomarão parte de 80 ~ 120 alunos, no m~-
ximo, reunindo-se somente turmas da mesma serie.

, , N ,Nas praticas de series participarao todas as turmas da mesma se-
rie reunidas.
Nas praticas de conjuntos terão a seguinte organização:

\

,lº periodo escolar: ,a) - mn conjunto da 2ª e 3ª series reunidas, na segunda
quinzena de Maio. ,

b) - dois conjuntos da 4ª e 5ª series reunidas, na segunda
quinzena de Maio. ,22 periodo escolar:

a) um conjunto da 2ª e 3ª séries reunidas, na segunda
quinzena de Agosto. ,

b) - dois conjuntos da 4ª e 5ª series reunidas, na segunda
quinzena de Agosto.

c) - um conjunto de 'todas as séri 't 1<>es, exce o a ~,na segun-
da quinzena de Novembro.
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,Qualguer outro conjunto q~e se faça necessario na vida es-
colar sera realizado extra-horario.

NOTAS E PROVAS
VII - A cada aluno ser~ dada uma nota resultante da avaliação do seu

aproveitamento. , "
A nota mensal sera dada por meio de exercicios orais e praticos
realizados ~m aulas. . N

Estes exercicios v~rsarao sobre elemeutos
~, tregho de obra didatica, hin9s e cançoes,
j' taç~o traçada pelo Conservatorio Nacional

A medi~ resultante do aproveitamento e da
para computo final de aprovaçao.

VIII-

IX -

X

Iy

da teQria musical, um
de acordo comAa orien-
de Ca~to Orfeo~ic9.
frequencia sera valida

- -,As provas parciais,seguirao a mesma orientaçao dos exercicios
mensais, tendo porem car~ter individual e evitando-se problemas
de natureza puramente teorico§.
A~ provas finais realizar-se-ao por grupos de quatro alunos,no
maximp. ,
Nessas prov~s devera ser verificado o aproveitamento em~finação
ritmo, dicçqo, atitude e disci~lina de conjunto.,
Para os alunos desafinados s~ra obedecido o criterio deAjulga-
mento traçado pelo Conservatorio Nacional de Canto Orfeonico.

PARTICULARIDADES NO ENSINO
,Os alunos que ingressarem na 2ª'e 3ª series sem'nenhuIJ}conheci-

mento do prQgrama oficial de canto orfeonico, receberao a seguin·
te prientaçao:, ,a) - na 2ª serie sera aplicado o resumo dos principais elemen-
tos da teoria musical e os pont9s essenciais constantes doApro-
grama organizado,pelo Conservatorio Nacional de Canto Orfeonico
para a lª e 2ª' series;

" ,b) - na 3ª'serie sera obedec~do o mesmo criterio com o resumo
dos programas da 1ª,2ª' e 3ª series;

J. ' , -c) - na 4ª serie prevalecera id~ntica orientaçao com o resumo
dos programas da 1ª,2ª,3ª e 4ª series;, , -d) - na 5ª serie prevalecera identic~ orientaçao com o resumo
dos programas da 1ª,2ª)3ª , 4ª e 5ª ser1es.
Os alunos a que se refere o'item IX ~erao cuidados especiams,
ministrando-se-Ihes aulas extraordinarias.
Esses,alunps aprenderão por audição os hinos ofici~is e canções
patrioticas, caso os elementos tecnicos musicais nao lhes sejam
suficientes. ,MATERIA DE ENSINO ( PRlMARIO)

, - ~ / 1\So poderao se~ adotagas obras didaticas e mu~icas orfeonicas a-
provadas pela Comissao Nacional do L~vro Didatico. _
Cada ~stabelecimento de ~nsino devera p~eparar hinos e cançoes,
de a~ordo com a orientaçao do Conservatorio Nacional de Canto
Orfeonico.

AXI O J)rogra~a ad çt.ado para o ensino de canto orfeonico no curs.o
pre-primario e o seguinte:- /12 ponto - Recreacao ritmica individual e coletiva com brinquedQs,

pequenos instrumentos de percussão e caixinhas de papelao
para despertar o instinto da " Unidade de movimentotlmarcialtl•

22 ponto - Historietas e palestras sobre os sons da natureza do Bra-
sil: canto dos passaros, dos grilos, sapos e outros bichos,
efeitas de vento nos bambuais, etc., em confrontvoz humana. o com a
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"32 ponto - Ensaios pedagogicos de
4Q ponto - Anlicação de canções e

çao oficial.
N • " • H52 ponto - A~diçoes de discos ou radio, de mUS1cas selecionadas, de a-

cordo com a mentalidade da classe, observando-se çuidadosa-
mente, em cada aluno, os efettos causados pelos varios ge-
ner09 das musicas a~licadas e anotando-se os resultados fi-
siologicos e psicologicos na " ficha de terapeutica escolar

Plano

... " ..•declamaçao ritmada de cançoes faceis
"cantigas, de acordo com a publica-

,- Graficos das cantigas
- desenhos e confecções

pela criança;
- elemento do manossolfa recreativo.
- Lendas, historietas e palestras sobre os sons da natu-

reza do Brasil;
..• "b) - execuçao dos efeitos orfeonicos aplicados aos brinque-

dos de roda.
3ª parte: a) - Declamação rltmmca das canções e cantigas do programa

oficial;
b) - entoação, em unissono, das canções e cantigas d9 pro-

grama oficial e com acompanhamento de efeitos ritmicos...• , ,,, ,4ª parte: - Audiçao diaria de discos ou radio, de acordo 90m o gora-
rio, observando-se os mesmos principios pedagogicos do52 ponto.

19 parte: a)
b)

de roda; ...dos instrumentos de percussao

c)
2s;!. parte: a)

"XII - O pr9grama ad9tado para o ensino de cant9 orfeonico no curso
primario tera as seguintes unidades didaticast,a) - Elementos g~aficos

b) - Elementos rit~icos
c) -/Elementos melo~icos
d) - El~mentos ha~monicos
e) - Prat~ca orfeonica ...
f) - Historia e Apr~ciaçao musical, ..•As unid~des digaticas ~"b, Q e Q deverao ser aplicadas de

preferencma apos o exercicio dos s~lfejos adotad9s~
O programa do ensino de canto orfeonico obedecera a seguinte
seria~ao: ,

lª Serie
, ,

=E~l~e~m~e~n~t~o~s~g~r=a~f~i~c~o~s~:Graficos das cantigas de roda, clave de sol ,pau-
ta e notas.

_E_l_e_m~e~n_t_o~s~r~1_t_m_i~c~0~s:Unidade de movimento, declamação r1tmica das canti
gas de roda.

E=_1_e_m_e_n_t~o~s~m~e=1_6_d_i_c~0~s:Exerc~ciosde entoação dos sons da escala.
"=E~l~e~m~e~n~t~o~s~h~a~r~m~o~n~i~c~o~~:Intervalos

~P~r~~~t~i~c~a~0~r~f~e~~~n~ica:Exerc1ciosde respiração ( 3 modalidades),m~nossolfa
faf~do, enkoado e ritmado, exercicios de vocalizaçao, afi-
na~ao orfeonic~ ( vocalizada e boca fechada), efeitos or-
f'eorrí.cos , cançoes e cantigas de roda, marchas a uma e duas
vozes.

Hist6ria e Apreciação - Lendas e historietas, audições de discos ou
Musical radio.,

2ª Serie,
Elementos graficos: Clave de:sol, pauta, notas, valores,v6pias.
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Elementos ritmicos:)Unidade de movim~nto, suas subdivisões e mUltiplos,

~Elementos melodicos: Primeiros ensaios de solfejo, nomenclatura e gram~
da escala.

A .Elementos harmonicos:Intervalos
~ A •••Pratica orfeQnica:Manossolfa simples a um~ e duas vozes, afinaçao 0r-

feonica,_exe~cicios de vocalizaçao, exerciciQs de respiraçao.
declamaçao ~itmica do~ Hino Nacio~al e Hino a Bandeira, e-
feitos orfeonicos~ saudaçoes orfeonicas ( f~lada e cantada),
hinos Nacional e a Bandeira, marchas e cançoes, especial-
mente de autores brasileiros.

Hist~ria e Apreciação - Palestras accessiveis por meio de historietas
Musical sobre os grand~s musicos nacionais, audiçoes

de discos ou radio.
~3ª Serie

~ ~ •..=E~l~e~m~e~n~t~o~s~~g~r~a~f~i~c~o~s:Copia de melodias faceis e cançoes a serem estuda-
das, pamsas.
, '. - ~_E_l;..;;e_m_e;.;;n.;;,.t;;..0;;..s=--r~1~t,;.;;m~i;..:::c;..:::0;.;:s;..;.:Compassos simples, .declamaçao ritmica e ditàdos

ritmicos.
~Elementos melodicos: Solfejos faceis, intervalos (tons e semitons) e

ditados cantados.
AElementos harmonicos:Intervalos

Prática A •••orfeQnica: Manos90lfa simples a um~ e duas vozes, afinaçao or-
feonica, exericicios de r~spiraçao ( 6 modalidades), exerc~-
cios de xocalismos simultane02' hinos Nacional,Bandeira e
Independencia, marchas e cançoes, especialmente de autores
brasileiros.

Hist~ria e Apreciação
Musical

- Palestras accessiveis sobre os grandes mgsi-
cos e alguns i~strumentos musicais, audiçoes
de discos ou radio.

~4ª Serie
~ ~Elementos graficos!Acidentes, ligaduras,linhas sunlementares,copias

de cançoes a serem estudadas, sinais de intensidade., - , ,Elementos ritmicos:Declamaç~o ritmica,leitura metrica,compassos sim-
ples e ditados ritmicos.

~Elementos melodicos: Escala Maior e suas armaduras, intervalos,solfe-
jos, intensidade, ditados cantados.

AElementos harmonicos: Tonalidade, acordes de 3 sons.
~ APratica orf~onica: Manossolfa simple2 e desenvolvido, exerClcmos de

respiraçao e de vocalizaçao a uma e duas vozes, os quatro
hinos oficiais, notas longa2,sustentadas em ti crescendo e
di~inuendo", marchas e cançoes aos l!I~tadosdo Brasil ou
paises estrangeiros que deem o nome as escolas.

~ N , .,Historia e Apreciaçao - Dados simples da Historia da Musica, gonheci-
Musica~ mento dos instrumentos musicais, audiçoes de

discos.
~5ª Serie, ,Elementos graficQs: Clave de fa na 4ª linha, sinais de abreviatura,re-

peti~ao, ITDaCapo" e salto para a coda ou fim, copias de
cançoes e hinos em estudo., •.. ~~lementos ~;tmic22-:Compassos compostos, geclamaçao ritmica,ponto de
aumento,quialtéras, leitura metrica e ditados ritmicos.,Elementos melodicos:Escalas menores e suas armaduras, intervalos,

>

graus CO~,~1tOS e disjuntos, solfejos a uma e duas vozes,
leitura a primeira vista e ditados cantados.



MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO E SAÚDE

"Elementos harmonicos: Tonalidade, acordes de 4 sons, meio de conhecer
a tonalidade de um trecho.

, " ""Prati~a orfeonica: Manossolfa desenvolvigo a du~s e tres vozes,croma-
tico,_exercicios de respiraçao em ritmÃos variados, voca-
lizaçoes a duas vgzes, os quatro hinos oficia!s, o hino
da Confraternizaçao Americana, marchas e cançoes de diver-
sos estilos.

, - "Historia e Apreciaçao - Palestra~ sobre a musi~a e os_musicos do Bra-
Musical sili historico$ do Orfeao, noçoes sobre a evo-

luçao musical, gonhecimento dos instrumentos
musicais, audiçies de discos.

';"- -----------oOu

A' "INSTRUÇOES E UNIDADES DIDATICAS DO ENSINO DE CANTO ORFEONICO NO
CURSO NORMAL /

"FINALIDADES DO ENSINO DE CANTQ ORFEONICO
I - O

a)

b)

c)
""'" ~

d)

e)

f)

"ensino de canto orfeonico tem as seguintes finalidades:, ,
- Estimular o habito do nerfeito,convivio coletivo, aperfeiçm-

ando o senso de apuraçao do bom gosto ,
- Proporcion~r a educ~ção do carater em relação a vida social

por intermedio da musica viva.,- Incutir o sentimento civico, de disciplina, o senso de soli-
dariedade e de responsabilidade no ambiente escolar.

, -- Despertar o amor pela musica e o interesse pelas realizaçoes
artisticas.

- Promover a confraternização entre os escolares.
- Manter a interpretação justa dos hinos oficiais entre os es-

colares.
" , ~II - O canto orfeonico, tengo c9mo principal finalidade nedagogica ~-

ducar e disciplina~, nao pode ser adotado cOIDO_funçao de carater
festivo, mas apen~s como el~mento de colaboraçao nos programas
das solenidades civicas,artisticas e religiosas.

AULAS E PRÁTICAS COLETIVAS PARA O ENSINO NORMAL
111-
IV-

As aulas-serão dadas a turmas de 45 a 50 alunos,,atinjam o num~ro de alvrros estabelecido
de canto orfeonico sera ministradm com o

Embora as turmas não
para aulas} o ensino
mesmo criterio.

" , , , ,A frequencia as aulas e obrigatoria, devendp ser computada para
os efeitos legais., - ,~lem das aulas serao realizadas praticas coletivas, obedecendo
a seguinte disjrmbuiçao:

a) - G:t;upo
b) '- Serie
c) - Conjunto

Nas pr~ticas de grupos tomarão parte de 80 ~ 120 a.lunos jno má-
ximo, :t;eunindo-se,somenteturmas d~ mesma serie.
N~s praticas de series participarao todas as turmas da mesma
serie,reunidas.
As praticas de

12
conjunto terão a seguinte organização:,periodo escolar~

v

VI -

a) - um conjunto da lª s~rie reunida' na segunda quinzenade Maio;
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b) - dois conjuntos da 2ª s~rie reunida, na segunda quin-
zena de Maio.

,2Q periodo escolar:, . .a) - um conjunto da lª serle reunida, na segunda quinzena
de Agosto.

b) - dois conjuntos da 2ª s~eie reunida, na segunda quinze-
na de Agosto. ,

c) - um conjunto de todas as series reunidas, na segunda
quinzena de Novembro. ,
QuaJ,quer outro conjunto 9,ue se faça neeessario na vida escolar
sera realizado extra-horario.

NOTAS E PROVAS
VII - A cada aluno ser~ dada uma úota resultante da avaliação do seu

aproveitamento. , "
A nota mensal sera dada por meio ge exercicios orais e praticos
realizados ~m aulas ( p~ova pedagogica)

f Estes exerci~ios versa~ao sobre elementos_do programa oficial,
~ hinos ~ cançoes, de acordo com a Rrientaçao traçada pelo Con-

sar~atorio Nacional de Canto Orfeonico. ~', ,
A media r~sultante do aproveitam~nto e da frequencia sera vali-

'}:':,_da para computo final de aprovaçao.
, "." N'VIII~ As provas parciais,seguirao a mesma orientaçao dos exercicios

mensais, tendo porem c~~ater individual e vroitando-se qualquer
problema de natureza bêDtica.H .

A~ provas finaisól:',ealizar-se-aopor grupos de quatro alunos no
maximo. . ,
N~ssas(provas deyera s~r verificado o aproveitamento em afina-
çao, rltmlb, dicçao 'f, atitude,de&sciplina de con.iur;tQ.
Para os alunos desafinados s~ra obedecido o criterio de~julga ...
mento traçado pelo Conservatorio Nacional de canto Orfeonico.

MATERIA DE ENSINe
IXV"Só poderão ser ,adotaªa~ obras did~ticas e mÚ9icas orfeA,onicasa-

. Brovadas pela Comissao Nacional do L~vro Didatico. _
t" ada ~stabelecimento de ~nsino devera p:;;epararhinos e cançoes,
/ de axordo com a orientaçao do Conservatorio Nacional de Canto

Orfeonico.
PROGRAMA

I
II -

III -
IV-

V -

"O programa adotado para o ensi~o de canto orfeonico para o curso
normal obedece o seguinte criterio:

12 ano - preparo para integraçao,22 ano - metodologia.
, -As unidades didaticas sao as seguintes:
12 ano- ,Recapi~ulaçao da mater~a dada no ensino ginasial,Experiencia para encontrar o minimo da capacidade musical

(indivi~ual e coletiva)
Recapitulação dos quatro hinos oficiais
Recapitulação do~ pontos essenciais das fi~alidades do ensi-
no de canto orfeonico e da disciplina orfeonica., ,Exercicios de Manossolfa simples e desenvolvido, par~ desen-
volvimento e conservaçao da conciencia do som e do ritmo.,

VI - Exercicios sobre melodias faceis reproduzidas por meio do ma-
nossolfa e realizados pelos alunos.
Ap~icação de,canções escolares desde o nivelpr~-prim~rio
ate o secundario, a uma e duas vozes.

xn

XI -

VII
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, AVIII- Leitura a primeira vista de solfejos orfeonicos.

AI - Conhecimento do progra~a ofigial do ensino de canto orfeo-
nico nas escolas do pre-primario ao ginasial., .11 - Metodos e processos pari aplicar certos pontos elementares
do ensino de ganto orfeon~co em classe, sem prejuizo do
eI)sino da materi~ obrigatoria de cultura geral nem do ho-
rario escolar.

111 - Como fazer os alunos can taeem os quatro hinos oficiais (.au.
Ia individual).

IV - Como ensin~r uma canção facil,por audição, aos alunos que
possuirem capacidade musical.

V - Como aplicar o manossolfa para efeito de disciplina na
classe.

212 ano

- ,-Os pontosnR 3Ado 212 ano,nao compreende propriamente o ensino
de canto,orfeonico, porem a maneira de fazer os alunos entoa-
rem corretamente os hinos oficiais.
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snr , Chefe,

o presente oficio suscita proplemas que exigem
solução Ime d La t.a, para que se salvaguarde o esp1.rito dos de-
c~etos-Ieis ~s. 8 529 e a 530, de 2-1-1946.
2. Remete o Conservatório Nacional de Canto Orfeô
nico ttprogramas de ensino de Canto Orfeônico nas escolas pre-
primárias, primárias e normais". A quem cabe lançar' esses p~
gramas e, de modo geral, a quem compete a e1abora~ão de pro-
gramas de ensino para escolas pré-primárias, pr1..máriase nor-
mais?

~ Lei Orgânica do Ensino Primário·é
programas de cursos pre-prirnários.
ensino primário, estabelec~, em seu

3.
que respeita a
a programas de

omissa no
Em relação
artigo 12:

tiOensino primário 'obedecerá a programas mlni -
mos e a diretrizes essenciais, fundamentados em estudos de c~
ráter objetivo, que realizem os orgãos técnicos do Ministério
da Educação e Saúde, com a cooperação dos Estados".

Seria mister esclarecer:
a) a que orgãos técnicos· se refere a

Lei, tendo-se em vista o curr!culo
apresentado no arte 7°;

b) ~ara às várias disciplinas quais os
estudos de carater objetivo" à al-

turade fundamentar programas e di-
retrizes; .

4.
seu artigo 13:

c) a quem caberá - partindo dos estu-
d<2sobJet~vos reali,zados pelos ór -
gaos tecn1cos do M.E.S., com a coo-
peração dos Estados, lançar os pro-
gramas propri~ente ditos.

A Lei Orgânica do Ensino Normal estabelece em

ft Os
ros e flexiveis,-çao metodologica

programas das disciplinas serão simples,cl~
e se comporão segundo as bases e a orienta -

que o Ministro da Educação e Saúde expedir~.
Será tambem, necessário esclarecer:
a) Que orgãos se deverão pronunciar,am

nome do Exmo. Snr. Ministro;
b) elaboradas as bases e a orientação

metodológica pelos órgãos competen
tes do Ministério da Educação e Saú
de a quem caberá lançar progr~mas



MINISTÉRIO DA, EDUCAÇÃO E SAÚDE

simples, claros e"flexiveí.s ? Todo~
esses pontos devem ser aclarados a
luz do currículo estabelecido para
os vários cursos normais (cfr. arts.
7.e8 da Lei citada).

5. A respeito das atribuições do O.• N.C.O.merecem
consulta, entre outros, os seguintes documentos:

•

a) Decreto-Iai n. 4 993 de 26-11-942
(a:t'ts.2 e 3);

b) Portaria Ministerial n. 260 de
10-4-943;

c) Departamento Nacional de Educação -
C.N.C.O.-Portaria n.17 de 12-4-943.

d) C.N.C.O.- portaria n. 29 de 10-6a943 ~
e) C.N.C.O. - Portaria n, 4 de 18-4-944

'1') C.N.C.O. -Portaria n.14 de 11-5-945
g) C.N.a.O. -Portaria n.29 de ~-lo-45
h) Gabinete do Ministro - Portaria n.

586 de 3-12-945.
i) Programas de Canto Orfeônico para, .'. . ~ .os cursos pre-prllnarlO,. e pramar-ao

(Portaria n. 241 de 22-3-943) •
j)·programas de Canto Orfeônico para o

curso normal ( Portaria n. 14 de
11-5-945) •

Em /I-rf-Ifb

Ce1ina Air1ie Nina

~~L~ , n ~1 ~ _



MINISTÉ.RIO DA EDUCAÇÃO E SAÚDE

.•

Snr. Chefe,

Em aditamento à info~aação prestada no Processo
n. 874 de I 946, deste Instituto, cumpre re~altar que a Lei Or
gânica do Ensino Industrial (Decreto-lei n. 4 073, de 30 de ja
neiro de 1 942) no arte 28 estabelece:

"Para o ensino das disciplinas e das
práticás educatlvas, serão organizados,
e periodicamente revistos programas,que
deverão conter, além do sumário das ma-
térias, a indicação do método e dos pro
cessos pedagógicos adequadostl• -

Cumpre esclarecer a que orgão caberá organizar
•e rever os progrmnas, indicar métodos e processos pedagógicos.

Em, I! - ,. 't(p

~eLaftutt.L
Cellna Airlie Nina

o 2 '7 946 .•

!.



o SERVIÇO DE COl\fUNICAÇÕES FUNCIONA EM PROVEITO DO
SEU TRABALHO. NÃO PODE DISPENSAR A SUA COLABO-
RAÇÃO. PARA COLABORAR BASTARA QUE:

.. 1.
~
.. 2.
'. 3.·'.·t;·i·;.J 4.·•..·
· 5..-•
••..
•~ 6.•

Observe as instruções que figuram no verso das fichas brancas.
Não entregue processo sem exigir recibo.
Não demore em encaminhar a ficha branca ao Serviço de Cornuni-
cações para fazer cessar sua responsabilidade pelo processo.
Não destaque fichas desnecessâriamente, porque tôdas têm uma
utilidade própria: - colhêr recibos .
Peça ao Serviço de Coniunicações, pelo telefone interno, nova
coleção de fichas sempre que a do processo estiver esgotada ou s6
dispuser de uma ou duas.
Apresente ao chefe do Serviço de Comunicações falhas e irregula-
ridades verificadas e sugestões para melhorar o sistema.

O SERVIÇO DE COMUNICAÇOES FUNCIONA EM PROVEITO DO
~SEU TRABALHO. NÃO PODE DISPENSAR A SUA COLABo-
::RAÇÃO. PARA COLABORAR BASTARA QUE:
•,:
'"~,

.;
1. Observe as instruções que figuram no verso das fichas brancas.
2. Não entregue processo sem exigir recibo.
3. Não demore em encaminhar a ficha branca ao Serviço de Comuni-

cações para fazer cessar sua responsabilidade pelo processo.
4. Não destaque fichas desnecessàriamente, porque tôdns têm' uma

utilidade própria: - colhêr recibos.
5. Peça ao Serviço de Comunicações, pelo telefone interno I nova

coleção de fichas sempre que a do processo estiver esgotada ou s6
dispuser de uma ou duas.

6. Apresente ao chefe do Serviço de Comunicações falhas e irregula-
ridades verificadas e sugestões para melhorar o sistema.

;,

··>.~..
~~~
L

" j ".•..'.;•.9;,-',~ _.!...! •• b" .. ) <,'t.

~O SERVIÇO DE COMUNICAÇOES FUNCIONA EM PROVEITO DO
~SEU TRABALHO. NÃO PODE DISPENSAR A SUA COL.ABQ-
:RAÇÃO. PARA qoLABORAR BASTARA QUE:.-

-·

1. Observe as instruções que figuram no verso das fichas brancas.
2. Não entregue processo sem exigir recibo.
3. Não demore em encaminhar a ficha branca ao Serviço de Comuni-

cações para fazer cessar sua responsabilidade pelo processo.
4. Não destaque fichas desnecessàriamente, porque tôdas têm uma

utilidade própria: - colhêr recibos.
5. Peça ao Serviço de Comunicações, pelo telefone interno, nova

coleção de fichas sempre que a do processo estiver esgotada ou só
dispuser de uma ou duas.

6. Apresente ao chefe do Serviço de Comunicações fãIhas e irregula-
ridades verificadas e sugestões para melhorar o sistema,



: P o d e r á inutilizá-Ia
~quando o Serviço de
'Comunicações lhe de-I

volver a ficha branca,
; n,? 3, em que figura
:seur~ibo. --------------------------------------------REMETE: .................•.................

RECEBE: .

Q

~ Guarde esta ficha para
: provar que já passou
~adiante o processo.

<·
: Observe as instruções
; que figuram no verso
! das fichas.

4
F.M.48724/46 C.N.C.O.

G 57

•4 7 4 n~_~_46 19 G 57
O .11 - l/I
Ca to Orf~onico Escolas çré-fri
primarias e.Norma1s

DATA: ................•....••..••..•.....•..

.• ~ ••••• J'.1 ""' ••.• ,,, "~,, o.~ Ii-". "~!l-1) ~ ••••• ~ .••• , ~. j.:.te • .)JoJ .••• , .• ''" •• ~I. ••• ~ •.••• "~ ••• .) •.•••. ,,.*.

RECIBO: .•...••...•• .!....!. •••••••• e .•• 'l •••••••••••

: P O d e r á inutilizá-Ia
~quando o Serviço de
~Comunicações lhe de-
: volver a ficha branca,
: n.O 4. em que figura
: seu recibo. I..----------------------------- a-

REMETE: .

RECEBE: ...........•............•..........••

: P o d e r á inutilizá-Ia
: quando o Serviço de
: Comunicações lhe de-
: volver a ficha branca,
: n,? 5, em que figura
: seu recibo. :--------------- •••••------------------

REMETE: .... '.' ....................•........

RECEBE: ....................•.•.............

DATA: .......................••..........••.

RECIBO: : .

~Guarde esta ficha para
: provar que já passou
er nte O processo. .

: Observe as instruções
~que figuram no verso·~das fichas.,·,••• ".c. •••• '•• c •. fo;to..ç ••• "'c. ••.""••. -<.; ••.• c. ,..._.4-·•· .: Guarde esta ficha para
: provar que já passou
; adiante o processo.

-,

: Observe as instruções
; que figuram no verso
: das fichas.

·

4~724/46 C.N.C.O.
G 57

19 G 57 20.6.0
-1 I I 1- si o

C to Orfdonico Il:scohs pcé-.Fri arias
primarias e Normais

DATA: ........•••..........•.•.•••.•••...••••

REC.IBO: ....•.....• ..!-!~•••••••• e .• e ••••••••••••

··T;.~~:'487~4/46 C.N.C.O.
G 57

4 7'4 25-~-q6 19 G 57 20' O~ .00

Ofol O-L I I -r~ ~S'~ cn~ino
Canto Orfeolico Escolas pré-f~i .arias
primarias e Normais
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o SERVIÇO DE COMUNICAÇOES FUNCIONA EM PROVEITO DO
SEU TRABALHO. NÃO PODE DISPENSAR A SUA COLABO-

ÇAO. PARA COLABORAR BASTARA QUE:

1. Observe as instruções que figuram no verso das fichas brancas,
2. Não entregue processo sem exigir recíbo.,
3. Não demore em encaminhar a ficha branca ao Serviço de Comuni-

cações para fazer cessar sua responsabilidade pelo processo.
4. Não destaque fichas desnecessàriamente, porque tôdas têm uma

utilidade própria: - colhêr recibos.
5. Peça ao Serviço de Comunicações, pelo teléfone intentO, .",.

coleção de fichas sempre que a do processo estiver esgotada ou só
dispuser de uma ou duas. -

6. Apresente ao chefe do Serviço de Comunicações falhas e irregula-
ridades verificadas e sugestões para melhorar o sistema •

••• ""l • " ••••••• r •.• " r ••••• :'T - •• ~ .',. ••.. •• ~ • .,. ••• * . ... ~••...•.••.• " "'••••.• , ••.•••

o SERVIÇO DE COMUNICAÇOES FUNCIONA EM PROVEITO DO
$EU TRABALHO. NÃO PODE DISPENSAR A SUA COLABO-
~çÃO. PARA COLABORAR BASTARÁ QUE:

1. Observe as instruções que figuram no Ter&Odas fichas brancas.
2. Não entregue processo sem exigir reeibe.,
3. Não demore em encaminhar a ficha branca ao Serviço de Comuni-

cações para fazer cessar sua responsabilidade pelo processo.
4._ Não destaque fichas desnecessàriamente, porque tôdas têm uma

utilidade própria: - colhêr recibos.
5. Peça ao Serviço de Comunicações, pelo telefone interno, nova

coleção de fichas sempre que a do processo estiver esgotada ou só
dispuser de uma ou duas.

6. Apresente ao chefe do Serviço de Comunicações falhas e irregula-
ridades verificadas e sugestões para melhorar o sistema.



Guarde esta' ficha para
provar que já passou
adiante o processo.

P o d e r á inutilizá-Ia
.l{Hjlndo o Serviço de
~omunicações lhe de-
volver a ficha branca,

que figura o seu re-
cibo.

Observe as instruções
que figuram no verso
das fichas .

C.N.C.O.

48724 25-5-46 19 G 57 20.6.0
f .170-13(5/4.::.-:·W.·; ~,.•:'.'.-r}-:-:eSS.l ens í no
anto Orfeonico Escolas pré-F.ri~arias
rimarias e I~ormals

REMETE: ..•••••.•..•.••.•...•••••.•••.•••.••

RECEBE: •. o. o.••••••• .!...._ ••••••••••••••••••••••

DATA: _, _,

RECIBO: :- ..!....!.. •.•.• ' ••.•.•.• '. ' .•..•.•.•.•.•.•.•.•.•.•.• eJ

•• tI::;!' •• " ••• I~".".s"..t,"t' .• I ·,.,C'l.e.oe ••••

Guarde esta ficha para
provar que já passou
adiante o processo.

P o d e r á inutilizá-Ia
quando o Serviço de
Comunicações lhe de-
volver a ficha branca,
n," 1, em que figura
seu recibo.

Observe as instruções
que figuram no verso
das fichas.

~r.)~""""'''.'.iI.It?'''''''f ••••• It••

48724/46 C.N.C.O.
57

48724 25-5-46
.170-1';(')/

anto Orfeonico Escolas
imarias e Normais

G 57 20.6.0
'a~assa ansino

pré-fr1~aria9

REMETE: •.•••.•••••.••••.....•.••..........•.

RECEBE: o. o • '.' •• o ••• ."-!.••••••••••••••••••••••

DATA: .

RECIBQ; ..~ ,_"....!...!. L'_'." .'~' ..'.' _." •..•.•_._.••••••• _1



A EFICI~NCIA DO SEU TRABALHO DEPENDE DO :MELHOR FUNCIO-
NAMENTO DO SERVIÇO DE COMUNICAÇOES. CONCORRA PARA ESSE
RESULTADO, OBSERVANDO ESTAS INSTRUÇOES

(Consultar as alíneas correspondentes):

(A). Não deixe de anotar a data em que recebeu o processo: por ela
se apura o responsável pelo atraso. - (B). Não entregue processo sem exigir
recibo: o sistema em vigor é o da responsabilidade individual. - (C). Nunca deixe
de remeter a ficha branca ao Serviço de Cornunicações : ela cancela sua responsa-
bilidade e permitirá a devolução da ficha anterior, que contém seu recibo. - (D)
Guarde a ficha colorida; ela prova que o processo já foi passado a outro responsável.
Quando receber a ficha branca, anterior, em que figure seu recibo poderá rasgar as
duas: ninguém mais lhe há de pedir o processo. - (E) Indique neste espaço as
iniciais do órgão de serviço em que trabalha. - (F) Indique as iniciais do órgão de
serviço onde trabalha quem recebeu o processo. - (G e H) Exija data e assinatura
bem legíveis.

• •••• ~.J •• "c. .•. c.:.<-(.(..c. •. ,c.c.c.c.c.c.c.tc.c.c.c.c. •. c.c.&-cc.c.c. •. c.c.c. •.•• & ••• & •.•.•. , •••••••••••••••••••••• "' ••••••••.
A EFICltNCIA DO SEU TRABALHO DEPENDE DO MELHOR FUNCIO-
NAMENTO DO SERVIÇO DE COMUNICAÇOES. CONCORRA PARA ssss
RESULTADO, OBSERVANDO ESTAS INSTRUÇOES

(Consultar as alíneas correspondentes) ~

(A). Não deixe de anotar a data em que recebeu o processo: por m
SI' apura o responsável pelo atraso. - (B). Não entregue processo sem exigir
recibo: o sistema em vigor é o da responsabilidade individual. - (C). Nunca deixe
de remeter a ficha branca ao Serviço de Comunicações: ela cancela sua responsa-
bilidade e permitirá a devolução da ficha anterior, que contém seu recibo. - (D)
Guarde a ficha colorida; ela prova que o processo já foi passado a outro responsável.
Quando receber a ficha branca, anterior, em que figure seu recibo poderá rasgar as
duas: ninguém mais lhe há de pedir o processo. - (E) Indique neste espaço LI

.••iciais do órgão de serviço em que trabalha. - (F) Indique as iniciais do 6rgão de
serviço onde trabalha quem recebeu o processo. - (G e H) Exija data e assinatura
Ikm !.egíveis..

·····~·····~ •• ~~(..(..(..(..(..~(..(..~~~~~~~~~~~L~~~~.~~~~ •• ~~~~~ •
••• ,-~." •• "~,, •••••• ~ ••••.••••••••••••• "." •••• III ••••••.

A EFlcrl1NCIA DO SEU TRABALHO DEPENDE DO MELHOR FUNClO-
NAMENTO DO SERVrçO DE COMUNICAÇOES. CONCORRA PARA ESSE
RESULTADO, OBSERVANDO ESTAS INSTRUÇOES

(Consultar as alíneas correspondentes):

(A) . Não deixe de anotar a data em que recebeu o processo: por ela
se apura o responsável pelo atraso. - (B). Não entregue processo sem exigir
recibo: o sistema em vigor é o da responsabilidade individual. - (C). Nunca deixe
de remeter a ficha branca ao Serviço de Comunicações: ela cancela sua responsa-
bilidade e permitirá a devolução da ficha anterior, que contém seu recibo. - (D)
Guarde a ficha colorida; ela prova que o processo já foi passado a outro responsável.
Quando receber a ficha branca, anterior, em que figure seu recibo poderá rasgar as
duas: ninguém mais lhe há de pedir o processo. - .(E) Indique neste espaço as
iniciais do órgão de serviço em que trabalha. - (F) Indique as iniciais do órgão de
serviço onde trabalha quem recebeu o processo. - (G e H) Exija data e assinatura
bem legíveis.



···: (A) Anote 'aquia data
: em que recebeu êste
·: processo:
: Em / /19 ...
: (B) Ao passar o pro-
: cesso adiante colha o
!recibo nesta ficha e na
: ficha colorida n." 4.
i (C) Remeta imediata-
: mente esta ficha branca
; ao Serviço de Com uni-
!cações.
: (D) Guarde a ficha

•> ': colorida até que o S.e.
: lhe devolva a branca·: n.? 3.

48724/46 C.M.CoO.
57

4
F. M.

48724 25-5-46 19 G 57 20.6.0
f.170_1B/5/46-F~OG~A~A-rd~e~s~ 3n~ino
anto Orfeonico Escolas pré-rrlmarlas
rimarias e Normais

G

LEIA E OBSERVE AS INSTRUÇÕES DO VERSO
(E) Remete : .

(F) RECEBE: : : .

(G) DATA: .
(H) RECIBO; .·••••• ~•••• ~~.Q~ ••••••••••• _••i •••••••••• ~~••••••••••• ~•••••••••••• ~••• ~_•••••••••••• ~· 5

F. M.
: (A, "-note aqui a data
: em~ue recebeu êste
~ $cesso: '
: Em / /19...
: (B) Ao passar o pro-
: cesso adiante colha o
: recibo nesta ficha e na
: ficha colorida n.? S.·: (C) Remeta imediata-
: mente esta ficha branca
: ao Serviço de Com uni-
: cações.
i (D) Guarde . a ficha
: colorida até que o S.e.
: lhe devolva a branca
: n.? ~.

48724[46 C.N.C.O.
57

~8724 25-5-46 19 G 57 20.6.0
f o 170-18/5/46- ;)·W:}3f'.MI\.- r;;)'n2SS '1 ens ino
anto Orfeonico Escolas pré-frimarias
'rimarias e Normais

LEIA E OBSERVE AS INSTRUÇÕES DO VE~O
(E) Rernete : .

(F) RECEBE: .

(G) DATA; ~ .

(H) RECIBO: : .
·..... T .(.~;o,~~oo't:' ~~~~'~ ~~t~""""""""""""'" ••••••••• , ••• " ••••• 'Io,,,~,,,,.
: em que recebeu êste F. M. •

872"/46 C.N.C~ú.: processo: '%

: Em / /19... 57
: (B) Ao passar o pro-

: cesso adiante colha o 48724 25-5-46 19 G 57 20.6.0 .
: recibo nesta ficha e na f .170_lG/5/L~6-?:{O:n.\t,L,-rJ ne~s~ en~l.~o
; ficha colorida n.? 6. anto Orfeonico Escolas pré-ri."l.marHi::;
: (C) Remeta imediata- .. ar í, as e Normais G• r'l.m: mente esta ficha branca .~ _

:. ao Serviço de Comuni-
: cações.
i

: (D) Guarde a ficha
: colorida até que o S.e.
: lhe devolva a branca
: n," S.

LEIA E OBSERVE AS INSTRUÇÕES DO VERSO
.(E) Remete: .
(F) RECEBE: .

(G) DATA: .

(H) RECIBO: .
Ficha para distribuição de processoe . S. C. O. M. E. 222



---_.--------------------------~,.~--~--------------------------~
A EFICltNCIA DO SEU TRABALHO DEPENDE DO MELHOR FUNCIO-
NAMENTO DO SERVIÇO DE COMUNICAÇOES. CONCORRA PARA :aSSE
P.ESULTADO, OBSERVANDO ESTAS INSTRUÇOES

·r :········(Consultar as alíneas correspondentes): ·) .·(A). Não deixe de anotar a data em que recebeu o processo : por ela
se apura o responsável pelo atraso. - (B). Não entregue processo sem exigir
recibo: o sistema em vigor é o da responsabilidade individual. - (C). Nunca deixe
de remeter a ficha branca ao Serviço de Comunicações: ela cancela sua responsa-
bilidade e permitirá a devolução da ficha anterior, que contém seu recibo. - (D)
Guarde à ficha colorida; ela prova que o processo já foi passado a outro responsável.
Quando receber a ficha branca, anterior, em que figure seu recibo poderá rasgar as
duas: ninguém mais lhe há de pedir o processo. - (E) Indique neste espaço as
iniciais do órgão de serviço em que trabalha. - (F) Indique as iniciais do órgão de
serviço onde trabalha quem recebeu o processo. - (G e H) Exija data e assinatura
bem legíveis.

l •·( :·························••••• li •• li •••• li •. li • -:. li ••••••••••• ~ ••••.•••••••••••.•.•••.•.•.•.•••.•• ~ •. " •.•.•. ., ~ •••. '" •.••.••••. <o, w •••• '" " •• '" " " •• '" ••••• '" ••••• •

, -:- ••• <W •••••

···
f :
I

'A EFICI:BNCIA DO SEU TRABALHO DEPENDE DO MELHOR FUNCIO-
;NAMENTO DO SERVIÇO DE COMUNICAÇOES. CONCORRA PARA ESSE
~ESULTADO, OBSERVANDO ESTAS INSTRUÇOES

·····(A). Não deixe de anotar a data em que recebeu o processo: por ela ::
íe apura o responsável pelo atraso. - (B). Não entregue processo sem exigir :
recibo: o sistema em vigor é o da responsabilidade individual. - (C). Nunca deixe :
de remeter a ficha branca ao Serviço de Comunicações: ela cancela sua responsa- :·bilidade e permitirá a devolução da ficha anterior, que contém seu recibo. ~ (D) :
Guarde a ficha colorida; ela prova que o processo já foi passado a outro responsável.. :
Quando receber a ficha branca, anterior, em que figure seu recibo poderá rasgar as :
duas: ninguém mais lhe há de pedir o processo. - (E) Indique neste espaço as :
iniciais do órgão de serviço em que trabalha. - (F) Indique as iniciais do órgão da .:
serviço onde trabalha quem recebeu o processo. - (G e H) Exija data e assinatt - c :
bem legíveis. r i'

(Consultar as alíneas correspondentes):

•••••••••••••• ·It •• ~ •••••••••••••••••• " ••~ •.•.•••••••.•.•.••
•••••••••••• ~ •••••••• ., •••••••••••••••••••••••• - ••••••••••••••• jj •••• .,t_ .........•.•..

A EFICmNCIA DO SEU TRABALHO DEPENDE DO MELHOR FUNCIO-
NAMENTO DO SERVIÇO DE COMUNICAÇOES. CONCORRA PARA ESSE
RESULTADO, OBSERVANDO ESTAS INSTRUÇOES

w········(Consultar as alíneas correspondentes): ······················

(A) . Não deixe de anotar a data em que recebeu o processo: por ela
se apura o responsável pelo atraso. - (B). Não entregue processo sem exigir
recibo: o sistema em vigor é o da responsabilidade individual. - (C). Nunca deixe
de remeter a ficha branca ao Serviço de Comunicações: ela cancela sua responsa-
bilidade e permitirá a devolução da ficha anterior, que contém seu recibo. - (D)
Guarde a ficha colorida; ela prova que o processo já foi passado a outro responsável.
Quando receber a ficha branca, anterior, em que figure seu recibo poderá rasgar as
duas: ninguém mais lhe há de pedir o processo. - (E) Indique neste espaço as
iniciais do órgão de serviço em que trabalha. - (F) Indique as iniciais do órgão de
serviço onde trabalha quem recebeu o processo. - (G e H) Exija data e assinatura
bem legíveis.
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(E) Remete: ................................•
(F) RECEBE: .............................•
(G) DATA: ................................•

(H) RECIBQ; !...... .
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· (A) Anote aqui a data
em que recebeu êste
processo:
Em / /19 ...
(B) Ao passar o pro-

cesso adiante colha o 48724 25-5-46 19 G 57 20.6.0
recibo nesta ficha e na Of.170-1 >/)/4!--.-~'''?.0;,.1·,l:.-rz::1essa ensino
ficha colorida n.? 2. Canto Orfeonico Escolas pré-fdmarias
(C) Remeta imediata- primarias e Normais
mente esta ficha branca G
ao Serviço de Comuni- LEIA E OBSERVE AS INSTRUÇÕES DO VERSO

· cações. (E) Remete: .
(D) Guarde a ficha

, (F) RECEBE: .colorida ate que o S.e.
lhe devolva a branca (G) DATA: .
n.? 1. _ (H) RECIBO: . . .• •
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F. M.
(A) Anote aqui a data

: em que recebeu êste f8724/46 C.H.C.O.
processo: G 57
Em / /19 ...
(B) Ao passar o pro-
cesso adiante colha o
recibo nesta ficha e mP

· ficha colorida n.? 3.C
(C) Remeta imediata;
mente esta ficha branca
ao Serviço de Comuni-
cações.
(D) Guarde a ficha

· colorida até que o S. e.
lhe devolva a branca
n.? 2.

(A) Anote aqui a data
em que recebeu êste

· processo:
Em / /19 ...
(B) Ao passar o pro-
cesso adiante colha o
recibo nesta ficha e na
ficha colorida ·n.O 1.
(C) Remeta imediata-
mente esta ficha branca
ao Serviço de Comuni-
cações.
(D) Guarde a ficha

• colorida até que o S.e.
lhe devolva a branca
anterior.
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f o 170- b/5/4~-, .{Q;~( ,',~••-re-ies s a ensino'
anto Orfeonico Escolas pré-f~imarias

~imarias e Normais
G

48724/46 C.N.C.O.
G 57
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8724 25-5-46 19 G 57 20.6.0
.170-18/~/46-,,{081~'~-ra~ess~e~sino
nto Orfeonico Escolas pré-f?imarias
imarias e Normais
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(E) Rernete : ~ _

(F) RECEBE: _

(G) DATA: "'"
(lI) l~EClDü: . . . .




