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I - A"TOS DA ADMINISTRAÇÃO

FEDERAL

8 - E' publicada a Portaria número
535, de 4-11-949, do Ministro da Edu-
cação, que dispõe sôbre a utilização

das galerias do Museu Nacional de
Belas Artes.

8 - E' publicada a Ata de 17-8-949,
do Conselho Nacional de Educação, re-
lativa à sessão de instalação da 2: reu-
nião ordinária de 1949.

8 - E' publicada a Ata de 19-8-949,
do Conselho Nacional de Educação, re-
lativa à 2.a sessão da 2.a reunião ordi-
nária <de 1949.

8 - E' publicada a Ata de 22-8-949,
do Conselho Nacional de Educação, re-
lativa à 3.a sessão da 2." reunião or-
dinária de 1949.

8 - E' publicada a Ata de 24-8-949,
cio Conselho Nacional de Educação, re-
lativa à 4.a sessão da 2.a reunião ordi-
nária de 1949.

8 - E' publicada a Ata de 26-8-949,
do Conselho Nacional de Educação, re-
lativa à 5.a sessão da 2: reunião oro
dinária de 1949.

8 - E' publica da a Ata de 31-8-949,
cio Conselho Nacional de Educação, re-
lativa à 6.a sessão da 2.a reunião or-
dinária de 1949.

8 - E' publicada a Ata s-d., do
Conselho Nacional de Educação, rela-
tiva à 7.a sessão da 2.' reunião ordiná-
ria «le 1949.

9 - E' publicado o Decreto número
27.361, de 26-10-949, que aprova o Re-
gulamento para a Biblioteca do Exér-
cito.

9 - E' publicado o Decreto número
27.363, de 26-10-949, que dá nova reda-
ção aos arts. 12, 13, 17, 57,.61, 62. 63,
64, 65 e 66 do Decreto número 12.277,
de 19-4-943 (Regulamento do Colé-
gio Militar), modificado pelo Decreto
número 22.418, de 9-1-947.

9 - E' publicada a Portaria número
523, de 12-10-949, do Ministro da Edu-
cação, que concede reconhecimento ao
Ginásio Caratinga, com sede em Cara-
tinga, no Estado de Minas Gerais.

9 - E' publicada a Portaria número
520, de 12-10-949. do Ministro da Edu-
cação, que concede reconhecimento ao
Ginásio Santa Catarina, com sede na
capital do Estado de São Paulo.

9 - E' publica da a Portaria número
521, ele 12-10-949, do Ministro da Edu-
cação, que concede reconhecimento ao
Ginásio N. S. do Carmo, com sede em
Caratinga, no Estado de Minas Gerais.

9 - E' publicaela a Portaria número
522, de 12-10-949, do Ministro da Edu-
cação, que concede reconhecimento ao



Ginásio Dr. Joaquim Teixeira Leite,
com sede em Vassouras, no Estado do
Rio de Janeiro.

9 - E' publicada a Portaria número
252, de 31-5-949, do Ministro da Edu-
cação, que concede reconhecimento ao
Ginásio São José, com sede em Lapa,
no Estado do Paraná.

10 - E' publicado o Decreto número
27.413, ·de 8-11-949, que cria o Centro
de Educação Física e Cultural, pre-
visto no 11.° V do parágrafo' único
do artigo 219 do Decreto-Lei n." 1. 713,
de 28-10-939.

16 - E' 'publicado o Decreto núme-
ro 27.280, de 30-10-949, que concede
autorização para funcionamento do cur-
so de pedagogia da Faculdade de Filo-
sofia, Ciências e Letras Santo Tomás
de Àquino, com sede em Uberaba, no
Estado de Minas Gerais.

16 - E' publicado o Regimento do
Instituto de Psicologia.

17 - E' publicada a Lei n.? 912, de
10-11-949, que autoriza o registro do
contrato celebrado entre a Divisão de
Obras do Ministério da Educação e
Saúde e a firma Industrial Constru-
tora Ltda., para construção da Escola
Industrial de Cuiabá, no Estado de Ma-
to Grosso.

17 - E' publicado o Decreto núme-
ro 27.418, de 14-11-949, que cria o. uni-
forme de parada para as bandas de mú-
sica e marcial da Escola Naval.

17 - E' publicado o Decreto número
27.423, de 14-11-949, que aceita doação
de imóvel situado no Município de Ma-
chado, no Estado de Minas Gerais,
para no local ser instalada uma Escola
de Imiciação Agrícola.

19 - E' publicada a Lei número 914,
de 13-11-949, que abre aos Ministérios
da Justiça e Fazenda créditos especiais

para despesas de comemorações do Cen-
tenário de Joaquim Murtinho.

19 - E' publicado o Decreto núme-
ro 27.443, de 17-11"949, que declara de
utilidade pública, para desapropriação,
o' imóvel que menciona, situado na ci-
dade de Aracaju, no Estado de Sergi-
pe, destinado às novas instalações da
Escola Industrial de Aracaju,

21 - E' publicada a Portaria núme-
ro 186, de 17-11-949, do Ministro da
Guerra, que aprova a organização e 'se-
ri ação do Curso de Preparação e man-
da que entre em vigor a partir de 1950.

22 - E' publicada a Lei n.? 918, de
14-11-949, que dispõe sôbre concessão
de bôlsas de estudo .para canditatos aos
cursos do Departamento Nacional de
Saúde.

22 - E' publicada a Portaria núme-
ro 537, de 8-11-949, do Ministro da Edu-
cação, que concede inspeção prelimi-
nar ao curso técnico de contabilidade
da Escola Técnica de Comércio do 1111s-
tituto Rui Barbosa, com sede em Cam-
pos, no Estado do Rio de Janeiro.

23 - E' publicado o Decreto número
27.436, de 16-11-949, que concede re-
conhecimento ao curso técnico de qui-
mica industrial da Escola Técnica ele
Química Industrial .da Associação de
Ensino de Ribeirão Preto, no Estado
de São Paulo.

24 - E' publicada a Lei número 924,
de 21-11-949, que transforma em esta-
belecimento federal de ensino superior
a Faculdade de Direito do Amazonas.

24 - E' publicado o Decreto número
27.493, de 23-11-949, que promulga o
Convênio Cultural entre a República
dos Estados Unidos do Brasil e a Re-
pública do Equador, firmado nó Rio
de Janeiro a 24-5-944.



24 - E' publicada a Resolução nú-
mero 164, de 9-11-949, do Conselho de
Imigração e Colonização, que dispõe
sôbre a concessão de visto a técnicos,
de grau médio e superior, ou professó-
res.

24 - E' publica da a relação dos esta-
belecimentos de ensino que obtiveram
verificação prévia para funcionamento
do Ginásio em 1950 e autorizados a rea-
lizar exame de admissão em dezembro
de 1949.

25 - E' publicada a Lei número 926,
de 21-11-949, que concede auxílio ao
Instituto Central do Povo, com sede no
Distrito Federal, para construção de sua
nova sede e de seu ginásio.

26 - E' publicado o Decreto número
27.495, de 24-11-949, que declara de
utilidade pública para desapropriação,
os terrenos alodiais de ilhas si tua das na
Baía de Guanabara, no Distrito Fede-
ral, destinados ,'à complementação da
área Inecessária à construção da cida-
de Universitária do Brasil.

26 - E' publica da a Ata de 5-9-949,
do Conselho Nacional de Educação, re-
lativa à 8.a sessão da 2.a reunião or-
dinária de 1949.

26 - E' publicada a Ata de 9-9-949,
do Conselho Nacional de Educação, re-
lativa à 9." sessão da 2.a reunião ordiná-
ria de 1949.

26 - E' publicada a Ata de 12-9-49,
do Conselho Nacional de Educação, re-
lativa à 10,a sessão da 2.a reunião or-
dinária de 1949.

26 - E' publicada a Ata de 16-9-949,
do Conselho Nacional de Educação, re-
lativa à 11.' sessão da 2.a reunião ordi-
nária de 1949.

26 - E' publicada a Ata de 19-9-949,
go . Conselljo N acional 'de iEducaçâo,
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relativa à 12.a sessão da Z.a reunião ar.
dinária de 1949.

26 -. E' publicada a Ata de 21-9-949,
do Conselho Nacional de Educação, re-
lativa à 12.3 sessão da z.a reunião or-
dinária de 1949.

26 - E' publicada a Ata de 23-9-949,
- do Conselho Nacional de Educação, re-
lativa à 14.a sessão da 2." reunião or-
dinária de 1949.

29 - E' pub!icada a Portaria núme-
ro 780, de 25-11-949, do Ministro da
Agricultura, que aprova as Instruções
para o funcionamento do Curso Avúl-
50 de Agrostologia, expedidas pelo Di-
retor dos Cursos de Aperfeiçoamento,
Especialização e Extensão.

29 - E' publicada a Portaria riú-
mero 137, de 16-3-949, do Ministro da
Educação, que atualiza os programas
de História do Brasil do curso secun-
dário.

29 - E' publicada a Portaria núme-
ro 566, de 23-11-949, do Ministro da
Educação, que expede Instruções re-
lativas à admissão aos cursos de ensi-
no industrial.

30 - E' publicada a Portaria núme-
ro 198. de 28-11-949, do Ministro da
Aeronáutica, que altera as Instruções
para o concurso de admissão ao Curso
Preparatório de Cadetes do Ar, aprova-
das pela Portaria n.? 189, de 25-10-949.

II - ATOS DA ADMINISTRAÇÃO DO

DISTRITO FEDERAL, DOS ESTADOS

E TERRITÓRIOS

1 - São publicadas as Instruções
11.0 13, s-d., do Secretário Geral de
Educação e Cultura, da Prefeitura do
Distrito Federal, que baixam o Regi-
mento Interno do Serviço de Abreugra-
fia de Cadastro Torácico do Departamen-
to de Saúde Escolar,



1 - E' publicada a Lei número 703,
de 31-10-949, do Estado de Pernarnbu-
co. que eleva subvenção do Orfanato
N. S. do Bom Conselho. a Cr$ 40.000:00.

1· - E' publicada a Lei número 70S,
de 31-10-949, do Estado de Perriam-
buco, que concede auxílio de Cr$ .....
50.000,00, à Escola Profissional de Ga-
ranhuns.

1· -- E' publicada a Lei n.? 706, de
31-10-949, do Estado de Pernambuco,
que. concede subvenção anual de Cr$.
24.000,00 à associação desport iva,

1 - E' publicada a Lei número 707,
de 31-10-949, do Estado de Pernam-
bução, que concede auxílio de Cr$ ....
20.000,00 à Faculdade de Filosofia, Ci-
ências e Letras Manuel da N óbrega,

1 - E' publicada a Lei número 69,
de 24-10-949, do Estado de Mato Gros-
so. que autoriza o Poder Executivo
a adquirir prédio, destinado a escola
primária.

1 ~ E' publicada a Lei n.? 70, de
19-10-949, do Estado de Mato Grosso,
que autoriza doação de prédio à insti-
tuição 'da educação da infància desva-
lida.

3 - E' publicado o Decreto número
609, de 21-10-949, do' Estado de Santa
Catarina, que veda a profesôres secun-
dários lecionarem particularmente a
alunos matriculados nos respectivos es-
tabelecimentos.

3 - E' publicado o' Decreto número
610, de 27-10-949, do Estado de Santa
Catarina, que transfere uma classe de
C:t~fabetização.

4 - E' publica da 'a Lei n." 372, de'
3-11-949, da Câmara dos Vereadores,
que reconhece como Instituição de Edu-
cação e Assistência Social, da Prefei-
tura do Distrito Federal, para os fins
previstos no artigo 31- V letra ., b" da
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Constituição a União dos Educadores,
com sede no Distrito Federal.

4 - E' publicado o Aviso número
27, de 3-11-949, do Assistente do Secre-
tário Geral de Educação e Cultura da
Prefeitura do Distrito Federal, comuni-
cando que o Conselho Britânico ofere-
ce bólsa de estudo a brasileiros que de-
scj am aperfeiçoar seus conhecimentos
em Universidades, ou outras instituições
congêneres, na Grã-Bretanha,

4 - E' publicada a Lei número 311,
de 2-11-949, do Estado de Mato Gro.sso,
que reestrutura a carreira de Professor
Primário.

5 - E' publicado o Decreto núme-
ro 9.992, de 4-1-949, do Prefeito do
Distrito Federal, que dá a denominação
de "Ruy Barbosa" à Escola 17-6, loca-
lizada à Avenida Londres, em Bonsu-
cesso, no Distrito -Federal.

5 - E' publicada a Ordem de Servi-
ço n.? 13, de 4-11-949, do Diretor do
pepartamento de Educação Técnico-
Profissional da Prefeitura do Distrito
Federal, que baixa Instruções para os
exames de admissão nos cursos gina-
siais das escolas subordinadas ao refe-
rido ;Departamento.

5 - E' publicada a Lei 11.° 710, de
31-10-949, do Estado de Pernambuco,
que autoriza abertura de crédito suple-
mentar à Escola de Química de -Pernam-
buco.

6 - E' publicada a Lei número 525,
de 5-11-949, do Estado de São Paulo,
que dispõe sôbre os cursos básicos, que
deverão ser mantidos nas Escolas Indus-
triais de Araraquara e jaboticabal.

7 -- E' publicado o Decreto número
1.112, de 7-11-949, do Estado do Ceará,
que aprova e publica o Regimento In-
terno do Conselho Estadual de Educa-
ção.



8 - E' publicada a. Portaria número
566, de 25-10-949, do Departamento de
Educação do Estàdo de Sergipe, que
fixa normas 'às provas finais do cur-
so primário.

8 - E' publicado o Ato u.? 63, de
7-11-949, do Departamento de Educa-
ção do Estado de São Paulo, que re-
gulamenta o concurso de ingresso no
magistério secundário e normal.

8 - E' publicada a Lei Inúmero 313.
de 3-11-949, do Estado de Mato Grosso,
que transforma en; colégio o Ginásio
Maria Leite, na cidade de Corumbá.

8 - E' publicada a Lei 0,0 783. de
3-11-949, do Estado de Mato Grosso,
que dá denominação a escola do Mu-
nicípio de Livramento.

•

9 - E' publicada a Lei número 627,
de 8-11-949, do Estado do Rio de J anci-
ro, que muda a denominação da escola
estadual da- sede do 5.0 Distrito de No-
va Friburgo.

9 - E' publicado o Decreto núrne-
ro 616. de 4-11-949, do Estado de San-
ta Catarina, que cria o 2.' ciclo secun-
dário .no Instituto de Educação Dias
Velho, da cidade de Florianópolis.

11 - E' publicado o Ato de 31-10-949,
do Secretário da Educação e Cultura
do Estado do Rio de Janeiro, que re-
nova subvenção à escola diurna de Carn-
panha, no Município de São Gonçalo.

11 - E' publicada a Lei n.? 502, de
10-11-949, do Estado de São Paulo, que
considera cargos de professor secundá-
rio preenchidos por concurso.

11 - E' publica da a Lei número 480.
de 10-11-949, do Estado de Minas Ge-
rais. que cria o Ginásio Tiradentes, no
Departamento de Instrução da Polí-
cia Militar.

11 - E' puhlicada a Lei número 317
de 9-11-949, do Estado de Mato Grosso,
que cria cargos de diretor de grupo es-
colar.

•

12 - E' publicada a Lei n." 713, de
9-11-949, do Estado de Pernambuco,
que autoriza aplicação de Cr$ .
50.000,00 em reparos de estabelecimen-
tos de ensino e outro prédio público.

12 - E' publicada a Lei número 717,
de 11-11-949, do Estado de Pernarnbu-
co, que autoriza transferêncía de ver-
ba do Instituto de Educação,

12· - São publicados Decretos de
11-11-9494. do Estado de São Paulo,
que transferem 5 cursos de alfabeti-
zação e 5 escolas primárias.

12 - E' publicado o Ato n.' 67, de
11-11-949, do Secretário da Educação
do Estado de São Paulo, que dispõe
sobre a criação do Serviço de Medidas
e Pesquisas Educacionais, no Departa-
mento de Educação.

12 - E' publicada a Lei n.? 482, de
11-11-949, do Estado de Minas Gerais.
que cria, no Instituto de Educação, o
Serviço de Orientação e Seleção Pro-
fissional.

12 - E' publicado o Decreto núme-
ro 1072. de 31-10-949. do Estado de
Goiás, que extingue um cargo de Pro-
fessor Primário.

12 - E' publicado o Decreto número
1.076, de 9-11-949, do Estado de Goiás,
que dá denominação a estabelecimento
de ensino. sediado na cidade de Goíás.

12 - E' publicado o Decreto número
786, de 10-11-949, do Estado de Mato
Grosso, que lota um cargo de Professor
lia Escola Modêlo Joaquim Murtinho.

13 - E' publicado o Comunicado nú-
mero 77, de 12-11-949, do Departamento
de Educação do Estado de São Paulo,
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que marca o' período de exames nas
escolas rurais.

13 - E' publicada a Portaria número
531, de 22-10-949, do Secretário da
Educação' do' Estado de Minas Gerais,
que baixa instruções ao exame de su-
ficiência para professôres rurais.

15 - São publicados os Decretos ns,
1.074 e 1.075, de 9-11-949, do Estado de
Goiás, que transferem escolas isoladas.

16 - E' publica da a Lei n.? 319, de
31-10-949, do Estado de' Santa Catari-
na, que declara de utilidade pública I)

Centro Cultural A•.ntônio Guimarães Ca-
bral, de Laguna.

16 - São publicadas as Leis de nú-
meros 321 a 323, de 31-10-949, do Es-
tado de Santa Catarina, que adquirem
terrenos para construção de escolas pri-
márias.

17 - E' publicada a Lei 11.° 176, de
18-11-949, do Estado do Rio Grande
do Norte, que concede pensão especial
a professóra.

17 - E' publicado o Decreto' número
3.562, de 16-11~949, do Estado do Rio
de janeiro, que. cria 2 escolas primá-
nas.

17 - E' publicada a Lei n.? 506, de
1~11-9.49, do Estado de São Paulo, que
c1istóe sôbre concessão de auxílio men-
sal a professôres normalistas que man-
tenham escolas' particulares primárias.

17 - 'E' publicado o Decreto número
18.929, de 16-11-949, do Estado de São
Paulo. que lata 28 cargos de professor
secundário.

17 ~ São publicados os Decretos ns.
18.930 e 18.932, de 16-11-949, do Ésta-
do de São Paulo, que aprovam contr.a-
tQS ,para locação de prédios destinados
a estabelecimentos de ensino.

17 - E' publicado o Decreto-uúmero
18.93J, de 16-11-949, do Estado de São
Paulo, que dá denominação a um grupo
escolar da Capital.

17 - São publicados os Decretos nú-
meros 613 e 615, de 31·l0-949, do Es-
tado de Santa Catarina, que transferem
escolas.

17 - E' publicado o Decreto núme-
ro 485, de 16-11-949: dó Estado de Mi-
nas Gerais, que concede subvenção à
Sociedade Mineira de Cultura,

'18 - São publicadas as Instruções
de 10-11-949, do Secretário da Edu-
cação e Cultura do Estado do Rio de
janeiro, referentes aos exames finais
nasfscolas .norrnais do Estado.

18 - E', publicada a Lei ,!.o 508, de
17-11-949, do Estado do Rio de j aneiro,
que declara de utilidade pública o Ins-
tituto Histórico e Geográfico de São
Paulo.

, 18 - E' publicado o Decreto número
509, de 17-11-949, do Estado de São
Paulo. que dispõe sôbre aquisição. por
doação, de imóvel destinado a escola
primária.

•

.18 - E' publicada a Lei n.? 282 de
4-11·949, do Estado do - Paraná, que
altera o quadro ele professôres do ensi-
no secundário.

19 - E' publicada a Portaria núrne-
ré) 4.091, ele .16-11-949, do Secretário
de Educação e Saúde do Estado de Ba-
hia, que regula os exames nas escolas
suburbanas da Capital.

19 - E' publicado o Decreto número
61ô de 4-11-949, do Estado ele Santa
Catar ina que cria o 2.° ciclo secundá-
rio no Instituto de Educação Dias Ve-
lho. '

20 - E' publicada a Portaria nú-
mero 3.316, de 19-11-949, do Secretário

j

'.



da Educação do Estado da Bahia, que
fixa instruções ao concurso de profes-
sor primário da Capital.

22 - E' publicada a Ordem de Ser-
viço n." 1, de 11-11-949, do Diretor do
Departamento de Difusão Cultural, da
Prefeitura do Distrito Federal, que ex-
pede Instruções para os exames de pro-
rnoção e conclusão de curso dos -alu-
nos dos Cursos de Continuação e Aper-
feiçoamento, a serem realizados a par-
tir de 21-11-949.

22 - E' publicada a Ordem de Ser-
viço n.? 2, de "11-11-949, do Diretor do
Departamento de Difusão Cultural da.
Prefeitura do Distrito Federal, que ex-
pede Instruções para os exames de pro-
moção e conclusão de .curso dos' alunos
dos Cursos Primário Supletivo, a se-
rem realizados a partir de 1.0 de de-
zembro de 1949.

22 - São publicadas as Instruções
do Diretor da Educação Pré-Primária
e Primária do Estado do Rio de ja-
neiro, que estabelecem normas para ve-
rificação do aproveitamento escolar, nas
escolas primárias do Estado.

22 - E' publicado o Decreto número
3.563, de 21-11-949, do Estado do Rio
de Janeiro, que declara,de utilidade pú-
blica um terreno, para construção de
escola.

22 - E' publicadóo Decreto núme-
ro 3.565, de 22-11-949, do Estado do
Rio de Janeiro, que declara de utilida-
de pública um t-erreno onde será cons-
truído um prédio escolar.

22 - E' publicado o Decreto número
617, de 11-11-949, do Estado de San-
ta Catarina, que cessa o desdobramento
de escolas mistas.

22 - E' publicado o Decreto número
618, de 16-11-949, do Estado deS~n-
ta Catarina, que inclui o programa de
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esperanto, em, caráter facultativo. na';
escolas normais e institutos de e'duca-
ção.

22) 'São publicados os 'Decretos
números 619 e 620, de 17-11-949, do
Estado de Santa Catarina, que cessam
desdobramento de 2 escolas,

22 - EJ publicado o. Decreto número
621, de 17-11-949, do Estado de Santa
Catarina, 'que transfere uma classe de
alfabetização.

22 - E' publicada a Portaria número
565, de 19-11-949, do Secretário da Edu-
cação do Estado de Minas Gerais, que
cria um curso intensivo para professó-
res rurais e fixa o programa corres-
pendente;

22 - São publicados os Decretos.
números 1.079 e 1.080, de 18-10-949, do
Estado de Goiás, que transferem esco-
las,

22 - E' publicada a Lei n.? 328, de
19-11-949, do Estado de Mato Grosso,
que cria um curso de admissão no gru-
po escolar de Ribas do Rio Pardo.

2.1 - São publicadas as Instruções
s/d. da Prefeitura elo Distrito Federal,
para exame de saúde dos candidatos à
matrícula ,.s Escolas Técnicas e Gi-
násios.

23 - E' publicada a Portaria núme-
ro 5.001, de 22-11-949, do Secretário
de Educação e Saúde do Estado da
B2,hia, que estabelece normas para veri-
ficação dos resultados escolares, nas
escolas primárias da Capital.

23 - E' publicada a Lei 0.° 336, de
17-11-949, elo Estado de Santa' Cata-
r ina, que autoriza doação de terras
para construção de escolas.

24 - E' publicada a Ordem de Ser-
"iço n.? 59-DEP, de 22-11-949, do Di-



reto r do Departamento de Educação
Primária da Prefeitura do Distrito Fe-
deral, que expede as Instruções Gerais
para as provas de exames de promoção.
c de conclusão dos cursos elementar e
complementar, nas escolas primárias
públicas e particulares.

24 - E' publicada a Portaria núme-
ro 5.005, de 23-11-949, do Secretário
da Educação do Estado da Bahia, que
transfere uma escola.

24 - E' publicada a Lei número 654
Ue23-11-949" do Estado do Rio d~
Janeiro, que muda a denominação de
uma escola.

24 - E' publicada a Lei n.? 514, de
22-11-949, do Estado de São Paulo, que
fixa a despesa e orça ~ receita do Es-
tado, para o exercício de 1950.

25 - São publicados Decretos s-n,
do Estado de São Paulo, que localizam
5 escolas.

25 - E' publicado o Decreto núernro
18.996, de 23-11-949, do Estado de São
Paulo, que dá denominação de professor
Alberto Conte, ao Ginásio Estadual de
Santo Amara, na Capital.

25 - E' publicada a Lei. 11.° 492, de
24-11-949, do Estado de Minas Gerais,
que regulamenta os arts. 142 e 148, da
Constituição Estadual, referentes' ao
exerc,Ício do magistério .. '

26 - E' publicada a Ordem de Ser-
viço n.? 59-DEP, de. 22-11-949, do Di-
retor do Departamento de Educação
Primária da Prefeitura do Distrito Fe-
deral, que dispõe sôbre a previsão do
rendimento escolar por série e por dis-
trito.

26 - E' publicada a Lei 11.° 515, de
25-11-949, do Estado de São Paulo, que
estabelece modificações da Lei núme-
ro 240, de 16-2-949, referente ao con-
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curso para remoção de professôres pri-
mários.

26 - São publica das as Leis núme-
ros 516 e 517, de 25-11-949, do Estado de
São Paulo. que criam 2 grupos esco-
lares,

26 - E' publicada a Lei n." 289, de
·17-11-949, do Estado do Paraná - or-
çamento geral do ·Estado para o exer-
cicio de 1950.

. 26 - E' publicada a Lei n." 500, de
25-11-949, do Estado de Minas Gerais,
que autoriza o Poder Executivo a criar
cSt),belecimento de ensino secundário
em Bom Despacho. f

26 - E'publicada a Lei. n.? 503, de
25-11-949, do Estado de Minas Gerais,
que abre crédito à Secretariá da Edu-
cação.

26 - São publicados os Decretos nú-
meros 790 e 791, de 18-11-949, do Es-
tado de Mato Grosso, que criam 2 esco-
las primárias rurais.

26 - E' publicado o Decreto número
792, de 18-11-949, do Estado de Mato
Grosso, que dá denominação às esc?-
Ias reunidas no Município de Guira-
tinga.

. 26 - São publicados os Decretos de
número 793 a 797, de 23-11-949, do Es-
tado de Mato Grosso, que criam 5 es-
colas rurais de ensino primário.

26 - E' publicado o Decreto nú-
mero 798, de 23-11-949, do Estado dc
Mato Grosso, que transforma em grupo
escolar as escolas reunidas da Vila do
Tesouro, em Guhatinga.

27 - E' publicada a Lei 11.° 202, de
20-11,949, do Estado de Sergipe, que
cria grupos escolares em 4 cidades do
Estado.

28 7"" E' publicado o Decreto núme-
ro 801, de 25-11-949, do Estado de Mato



Grosso, que cria uma escola primária
em N. S. do Livramento.

29 - E' publicada a Lei 11.° 424, de
23-11-949, da Câmara dos Vereadores
do Distrito Federal, que considera de
utilidade pública e de interêsse social,
para efeito de desapropriação, os terre-
nos ocupados por praças desportivas
de clubes vinculados ao Conselho Na-
cional de Desportos.

29 - E' publica da a Lei n.? 425, de
28-11-949, da Câmara dos Vereadores
do Distrito Federal que cria o Museu
dos Teatros do Rio de Janeiro, subor-
dinàdo à Secretária Geral de Educação
e Cultura.

29 - E' publicado o Decreto número
18.960, de 28-11~949, do Estado de São
Paulo, que autoriza o funcionamento
de uma escola normal livre na Capital.

29 - E' publicado o Decreto número
18961, de 28-11-949, do Estado de São
Paulo, que lota 14 cargos de professor
secundário.

29 - E' publicado o Decreto númeru
18.962, de 28-11-949, do Estado de São
Paulo, que autoriza o funcionamento
de Jma escola normal livre na capital.

30 - São publicadas as Instruções
n.? 14, de 29-11-949, do Secretário Ge-
ral de Educação e Cultura da Prefei-
tura do Distrito Federal, que regulam
os exames de admissão e matrícula no
curso ginasial do "1. T. E. e E. N. C. D.
em 1950.

30 - São publícadas, pelo Diretor
de Educação Pré-Primária e Primária
do Estado do Rio de Janeiro, as normas
de 28-11-949, para avaliação do apro-
veitamento escolar, pelo processo obje-
tivo.

30 - São publica dai as Leis ns. 661
e 662, de 29-11-949, do Estado de Mato

-.-
Grosso, que mudam denominação de :2
escolas.

30 - São publícadas as Instruções de
29-11-949, do Departamento de Edu-
cação do Estado de São Paulo, para o
concurso de renovação de professôrcs
primários.

30 - E' publicado o Decreto número
18964, de 29-11-949, do Estado de São
Paulo, que lata 29 cargos de professor
secundário e cancela a lotação de 15
cargos idênticos.

30 - E' publicada a Lei n.? 506, de
29-11-949, do Estado de Minas Ge-
rais, que autoriza subvenção à Fa-
culdade de Arquitetura da Universida-
de de Minas Gerais.

III - ATOS DA ADMINISTRAÇÃO

MUNICIPAL

26 - E' publicada a Deliberação nú-
mero 18, de 4-11-949, da Prefeitura Mu-
nicipal de Carnbuci, Estado do Rio de
Janeiro, que abre crédito. de Cr$
270.000,00, para construção de 6 es-
colas rurais. primárias.

27 - E' publicada a Resolução nú-
mero 85, de 18-10-949, da Prefeitura
Municipal de Cordeiro (Estado do Rio
de Janeiro) que abre o crédito de Cr$.
30.000,00 para construção de uma escola
primária.

IV - NOTICIÁRIO

8 - Segundo informações do Tri-
bunal Regional Eleitoral de 'São Paulo,
o analfabetismo é o fator preponde-
rante na exclusão de eleitores.

12 - O Estado do Paraná instala,
em seus municípios, cêrca de 450 classes
de alfabetização de adultos, para ser-
virem a 13.500 alunos.



15 -, E' comemorada, em todos os
estabelecimentos de ensino do país, a
data da Proclamação da República.

19 As escolas assistem às come-
morações do transcurso do Dia da Ban-
deira, com palestras dos professôres.

23 - No Estado do Rio Grande do
Norte é instalada a Escolá Dr. José
Varela, na colônia de pescadores da Ci-
dade de, Touros.

27 - Na Capital da Paraíba inau-
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gura-se uma exposição de trabalhos
das escolas da capital e do interior.

30 - São encerrados os trabalhos es-
colares em quase tôdas as escolas primá-
rias do país.

Seção de Documentação e Intercâmbio
do Instituto Nacional de Estudos Pe-
dagógicos, em 26 de dezembro de 1949.

- Déa Veloso Maurício, Chefe da
S. D. L - Visto: Murilo Braga, Dire-
tor do INEP.
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Vida educacional no país em Outubro de 1949

I - ATOS DA ADMINISTRAÇÃO

FEDERAl.

3 - E' publicado o Decreto número
27.264, de 28-9-949, que aprova e man-
da executar o Regulamento da Escola
Superior de Guerra.

3 - E' publicada a Resolução nú-
mero 3J5, de 5-4-949, do Diretório Cen-
tral do Conselho Nacional de Geogra-
fia que dispõe sôbre o curso de espe-
cialização fotogramétrico e interpreta-
ção de fotos aéreas.

4 - E' publicada a Portaria nú-
mero 462, de 12-9-949, do Ministro da
Educação, que concede inspeção preli-
minar ao curso técnico de contabilidade
da Escola Técnica de Comércio da As-
sociação Cristã de Moços de Pôrto Ale-
gre;: no Estado do Rio Grande do Sul.

5 - E' publicada a relação dos es-
tabelecimentos de Ensino Secundário
federais e equiparados, habilitados nos
têrmos do artigo 92 do Decreto-lei nú-
mero 4.244, de 9-4-942, para a realiza-
ção dos exames previstos no artigo 91
da Lei Orgânica do Ensino Secundá-
rio.

6 - E' publicado o Decreto número
27.281, de 30-9-949, que concede reco-
nhecimento ao curso 'de enfermagem
de Enfermeiras N. S. das Graças, com
sede em Recife, no Estado de Pernam-
buco,

7 - E' publicada a Portaria número
510, de 4-10-949, do Ministro da Edu-
cação, que aprova os programas de lite-
ratura das séries colegiais do Colégio
Pedro 11.

10 - E' publicada a Portaria nú-
mero 506, de 23-9-949, do Ministro da
Educação, que aprova a organização
da Escola Técnica Federal de Indús-
tria Química e Textil, mantida e ad-
ministrada pelo Serviço Nacional de
Aprendizagem Industrial (SEN AI).

11 - E' publicado despacho do Di-
retor do Ensino Secundário que au-
toriza o reconhecimento de eu ;'"0 no-
turno do Ginásio 3 de AgE sto, com se-
de em Vitória de Santo Antão, 110 Es-
tado de Pernambuco.

12 - E' publicada a Lei n." 851, de
7-10-949, que dispõe sôbre a composi-
ção das Congregações de Institutos de
Ensino Superior de Universidades.

12 - E' publicado o Decreto número
27.292, de 8-10-949, que regulamenta
a Lei n,? 851, de 7-10-949, que dispõe
sôbre a composição das Congregações
de Institutos de Ensino Superior de Uni-
versidades.
13 - E' publicado o Despacho de
13-9-949, do Ministro da Educação, que
aprova o Parecer n.? 467-A, de 31-7-49,
do Consultor Jurídico Substituto, que
dispõe sôbre provimento de professôres
das escolas industriais e escolas técni-
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cas federais ou equiparadas, em cará-
ter efetivo.

14 - E' publicado o Decreto número
27.303, de 12-10-949, que torna públi-
ca a ratificação, por parte do Paraguai,
da Convenção Interamericana sôbre os
Direitos de Autor em Obras Literá-
rias, Cientificas çe Artísticas, firma-
das em Washington, a 22-6-946.

14 - E' publica da a Portaria nú-
mero 463 de 12-9-949, do Ministro da
Educação, que concede inspeção preli-
minar ao Ginásio da Escola Normal
N. S. da Conceição, com sede em Sêr-
ro, no Estado de Minas Gerais.

14 - E' publicada a Portaria nú-
mero 416, de 12-9-949, do Ministro da
Educação, que concede inspeção preli-
minar ao Ginásio Adventista Parana-
ense, com sede em Barigüi, no Estado
do Paraná.

14 - E' publicada a Portaria nú-
mero 415, de 12-9-949, do Ministro da
Educação, Que concede inspeção preli-
minar ao Ginásio São José, com sede
em Curitiba, no Estado do Paraná.

15 - E' publica da a Portaria núme-
ro 507, de 23-9-949, do Ministro da Edu-
cação, que expede instruções para a
concessão de medalha comemorativa do
Primeiro Centenário de Rui Barbosa.

20 - E' publicada a Lei número
864, de 13-10-949, que dispõe sôbre
prorrogação de prazo judicial para de-
socupação de imóvel (Dispõe sôbre es-
tabelecimento de ensino).

20 - E' publicada a Lei número
865, de 13-10-949, Ique \considera de
utilidade pública' o Instituto Histórico
e Geog;áfico de Santos, no Estado de
São Paulo.

22 - E' publicada a Lei n." 875, de
19-10-949, que considera de utilidade
pública o Instituto Histórico c: Geo-
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gráfico de Minas Gerais, com sede em
Belo Horizonte, no Estado de Minas
Gerais.

26 - E' publicado o Decreto número
27.357, de 24-10-949, que concede hon-
ras de Chefe de Estado ao Conselheiro
Rui Barbosa.

28 - E' publicada a Lei n." 888, de
24-10-949, que considera de utilidade
pública o Instituto de Proteção e As-
sistência a Infância do Pará "Ofir Lo-
iola", com sede em Belém, no Estado
do Pará.

28 - E' publicada a Lei n,o 889,
de 24-10-949, que considera de utili-
dade pública a Associação dos Ex-alu-
nos do Colégio Militar do Rio de Ja-
neiro, com sede no Distrito Federal.

28 - E' publicado o Decreto núme-
ro 27.359, de 24-10-949, que concede
reconhecimento ao curso de farmácia
da Faculdade de Farmácia do Pará, com
sede em Belém, no Estado do Pará.

28 - E' publicada a Portaria número
171, de 25-10-949, do Ministro da Guer-
ra, que expede instruções para o fun-
cionamento do Curso de Classificação
de pessoal, a partir de 1950.

29 - E' publicado o Decreto número
27.365, de 27-10-949, que abre crédito
especial para atender as despesas com
as comemorações do centenário de nas-
cimento de Joaquim Nabuco.

29 - E' publicado o Decreto núme-
ro 27.372, de 27-10-949, que aprova o
Regimento Interno da Escola Técnica
Federal de Indústria Química e Téx-
til.

29 - E' publicada a Portaria nú-
mero 189, de 25-10-949, do Ministro da
Aeronáutica, que aprova as instruções
para o concurso de admissão e matrí-
cula no Curso Preparatório de Cadetes
do Ar, em 1950.



11 - ATOS DA ADMINISTRAÇÃO 00

DISTRITO FEDERAL, DOS ESTADOS

E TERRITÓRIOS

1 - São publicados os Arts. de nú-
mero 129 a 278, do Regulamento do
Ensino Primário do Estado de Per-
nambuco.

1 - E' publicado o Ato n.? 60, de
31-10-949, do Secretário da Educação
do Estado de São Paulo, que prorroga
o prazo para inscrição no Concurso de
Remoção d'e Professôres Secundários.

1 - E' publicada a Lei número 467,
de 30-9-949, do Estado de São Paulo,
que dispõe sôbre concurso de ingresso
e reingresso no magistério público.

2 - E' publicada a Portaria número
486, de 27-9-949, do Secretário da Edu-
cação do Estado de Minas Gerais, que
baixa instruções reguladoras do concur-
so para provimento interino do cargo
de professor primário.

4 - E' publica da a Lei n.? 322, de
30-9-949, do Estado do Maranhão, que
abre crédito de Cr$ 99 .400,00 em bene-
fício e auxílio às Faculdades de Di-
reito e Farmácia.

4 - E' publicada a Lei n,? 154, de
3-10-949, do Estado do Rio Grande do
Norte, que reconhece de utilidade pú-
blica o Externato São. Luís, de Nata!.

4 - E' publicado o Ato n." 61, de
3-9-949, do Secretário da Educação do
Estado de São Paulo, que altera a re-
dação de artigos do Ato n.? 56, de
14-10-949, que regulamenta o Concur-
so de Remoção de Professôres Secun-
dários.

4 - E' publicada a Lei n.o 471, de
3()"'9-949, do Estado de São Paulo, que
cria o 2.0 Grupo Escolar de Mirand6-
poUs. . • '!. "1'_-". t"

e , : •• :. ;,.;••• :~~!Jt;~.

-3-
5 - E' publicada a Lei n.? 157, de

5-10-949, do Estado de Sergipe, que
autoriza abertura de crédito de Cr$ ...
22.600,00 para pagamento de subven-
ção a estabelecimentos de ensino e as-
sistência.

5 - E' publica da a Lei n." 620, de
4-11-949, do Estado do Rio de Janei-
ro, que autoriza o Poder Executivo a
auxiliar com Cr$ 100.000,00 o Ginásio
de Vassouras.

5 - São publica dás as Leis ns. 624
e 625, de 4-11-949, do Estado do Rio
de Janeiro, que abrem créditos para
auxílios a instituições educacionais.

5 - E' publicada a Lei n,? 477, de
3-10-949, do Estado de São Paulo, que
dispõe sôbre ano escolar e alteração do
regime de férias no ensino profissional
agrícola.

6 - E' publicado o Decreto número
3.548, de 5-10-949, do Estado do Rio de
Janeiro, que expede normas para preen-
chimento de cargos e funções de pro-
fessor de ensino primário e pré-prirná-
rio.

6 - E' publicado o Decreto número
18.867, de 4-10-949, do Estado de São
Paulo, que altera o orçamento interno
vigente, da Universidade de São Paulo.

6 - E' publicada a Lei n.? 434 de
5-10-949, do Estado de Minas Gerais,
que prorroga vigência de créditos espe-
ciais a iversas Secretarias de Estado,
inclusive Educação.

7 - E' publicado o Ato de 27-9-949,
do Secretário da Educação e Cultura
do Estado do Rio de Janeiro, que con-
cede subvenção a escola de Aventu-
reiros, Município de Angra dos Rêis.

8 - E' publicado o Ato de 31-8-949,
do Governador do Estado do Ceará,
que transfere cadeiras de Ensino pri-
mário, na Cidade de Jucás.



8 - E' publicado ó Decreto número
1;.854-Ap ~le .30-9-949, do Estado do
Rio Grande do Norte, que extingue
1 cargo de Professor.

8 - E' pubiicada a Lei número 669,
de 7-10-949, do Estado de Pernambu-
co, que autoriza a construção de uma
escola técnico-profissional na Cidade
do Moreno.

8 - E' publicada a' Lei n." 672, de
7-10-949, do Estado de Pernambuco,
que autoriza auxílio para reparo de
monumento histórico.

S - E' publicado o Decreto número
18.874, de 5-10-949, do Estado de São
Paulo, que dá denominação ao Grupo
Escolar de Graça.

8 - li' publicado o Decreto número
18.875, de 5-W-949, do Estado de São
Paulo, que dispõe sôbre redução de ver-
ba, do Seminário das Educandas.

W - E' publicada a Lei n.? 354, de
7-10-949, do Estado da Paraiba, que ins-_.
titui, nos grupos escolares e escolas
públicas, a partir ·de 1-1-950, a merenda
escolar gratuita, de acôrdo 'com Q dis-
posto na Lei.

10 - E' publicado o Decreto número
209, de 6-9-949, do E~tado de Santa
Catarina, que abre crédito de Cr$ ...
65.000,00,. para aquisição de imóvel des-
tinado a escola.

11 - E' publicada a Lei fl..0 356, de
10-10-949, da Câmara dos Vereadores
do Distrito Federal,. que cria, na Se-
cretaria Geral de Saúde e Assistência
da Prefeitura do Distrito Federal, a.
~sco~a de Identificação de Recém-
nascidos.

11 - E' publicada a Lei númer 587,
de 6-10-949, do Estado do Ceará, que
autoriza a abertura de crédito de Cr$ ..
20.000,00, a Faculdade de Ciências Eco-
nômicas.

11 - E' publicada a Lei n.? 159, de
10-10-949, do Estado do Rio Grande do
Norte, que considera de utilidade pú-
blica, a Associação Potiguar de Espe-
ranto.

11 - São publica das as Instruções
do Secretário de Educação e Cultura do
Estado do Espírito Santo, para a rea-
lização das provas finais dos grupos
escolares e escolas reunidas do Estado,
a que se refere a Portaria n.? 1.770,
de 10-10-949.

11 - E' publica da a Portada nú-
mero 1.669, de 10-10-949, do Secretá-
rio da Educação e Cultura do Estado
do Espírito Santo, que localiza uma es-
cola em Córrego Santa Rita, Municí-
pio de Cachoeiro de Itapemerim.

1-1 - E' publicada a Circular n.? 77,
de 6-10-949, do Departamento de Edu-
cação do Estado de Santa Cata ri na,
.com instruções ao concurso de remo-
ção, em 1949.

12 - E' publicado ° Decreto número
1.039, de 15-7-949, do Estado do Ceará,
que abre, ao orçamento vigente, crédi-
to especial de Cr$ 500.000,0, -para res-
tauração de prédios escolares.

12 - E' publicado, pela Divisão da
Extensão Cultural e Artística, do Esta-
do de Pernambuco, o programa da Se-
mana da Criança.

12 - São publicados os Decretos nú-
'meros 3.550 e 3.551, do Estado do 'Rio
de Janeiro, que criam 2 escolas primá-
rias.

12 -E' publicado o Decreto número
18.878, de 11-10-949, do Estado de São
Paulo, que dispõe sôbre concessão de
auxílio ao Centro Acadêmico .XI de
Agôsto.

12 - E' publicado o Decreto nú-
mero 598, de 30-9-949,. do Estado de
Santa Catariná, que incorpora, ao· 'Cur-



so Normai Regional Professor Heitor
Luz, daCidade de Guaramirim, o cur-
so normal reconhecido pelo Decreto nú-
mero 182, de 17-3-948.

12 - E' publicada a Portaria nú-
mero 6, de 6-10-949, do Departamento
de Educação e Cultura do Estado de
Mato Grosso, que fixa as datas dos
exames finais nas escolas priniárias ofi-
ciais.

13 - E' publicada a Portaria núme-
ro. 141, de 11-10-949, do Diretor do
Instituto de Educação da Prefeitura do
Distrito Federal, que expede as Ins-
truções reguladoras do funcionamento
do Curso de Divulgação Histórica, su-
bordinado ao tema" Os tempos presen-.
tes", dos Cursos de Especialização e
Aperfeiçoamento do Instituto de Edu-
cação da Prefeitura do Distrito Fede-
ral.

13 - E' publicado o Ato de 15-9-949,
do Governador do Estado do Ceará,
que transfere a escola do Instituto de
Educação, de Fortaleza.

13 - São publicados Decretos de
12-10-949, do Estado de São Paulo, que
criam 7 classes de ensino prnnario, 6
de pré-prirnárío, tranferem 5 escolas e
localizam 7:

13 - E' publicada a Portaria n.? 473,
de 12-10-949, do Secretário da Educa-
ção do Estado de Minas Gerais, que
modifica 'a Portaria número 478, de
5-10-948, referente a concurso sôbre a
língua portuguêsa,

13 - E' pubTicada a Circular riú-
mero 3, s-d., da Orientação Técnica do
Ensino da Língua Portuguêsa, do -Es-
tado de Minas Gerais, que esclarece o
concurso de composição entre estndan-
tes secundários.

13 - São publícadas, pela Orienta-
ção Técnica do Ensino da Língua Por-
tuguêsa, do Estado de Minas Gerais,

5-
as Instruções a que se refere a Por-
taria n." 443, de 14-9-949, do Secretá-
rio da Educação (concurso entre es-
tudantes) .

13 - E' publicado o Decreto nú-
mero 1.049, de 7-iO-949, do Estado de
Goiás, que fixa subvenções a 4 esta-
belecimentos de ensino secundário.

13 -- E' publicado o Decreto n.? 1.047,
de 7-10-949, do Estado de Goiás, que.
transfere escola, do Municjpio de Pire-
nópolis para o de Itaberi.

14 É' publicada a Lei número
361, de 12-10-949, da Câmara dos Ve-
readores do Distrito Federal, que dis-
põe sôbre a organização e a remunera-
ção dos cargos estáveis do Teatro Mu-
nicipal do Rio de Janeiro.

14 - E' publicada a Ordem de Servi-
ço n.? 50, de 13-10-949, do Diretor do
Departamento de Educação Primária
da Prefeitura do Distrito Federal, q'-"
dispõe sôbre a classificação dos alunos
de l.a a S.' séries.

14 - E' publicada a Ordem de Ser-
viço n.? ,51, de 13-10-949, do Diretor do
Departamento de Educação Primária
da Prefeitura do Distrito 'Federal, que
dispõe sôbre eliminação e transferên-
cias de alunos.

14 - E' publicada a Lei n.? 254, de
11-10-949, do Estado do Espírito San-
to, que autoriza o Poder Executivo a
dispender até Cr$ 85.000,00 nas co-
memorações do centenário .de Rui Bar-
bosa.

14 - E' publicada .a Lei n.? 255, de
12-10--949, do Estado do Espírito San-
to, que transfere crédito de Cr$ .
600. ODO. 00 para aquisição de prédio,
destinado a Faculdade de Odontologia
do Espírito Santo.

14 - E' publicado o Decreto número
18.884-A, de 11-10-949, do Estado de
São Paulo, que dispõe sóbre transferên-



cia de um cargo de Professor Secun-
dário.

14 - E' publicado o Decreto número
18.844-B, de 11-10-949, do Estado de
São Paulo, que denomina José Theo-
doro de Morais, o Grupo Escolar de
Aguaí.

14 -. E' publicado o Decreto número
18.884, de 11-10-949, do Estado de São
Paulo, que altera o orçamento interno
vigente da Universidade de São Paulo.

15 - E' publicada a Lei n.? 362, de
13-10-949, da Câmara dos Vereadores
do Distrito Federal, que dispõe sôbre
o provimerito dos cargos de serviços es-
pecializados do ensino técnico-científi-
co, artístico, comercial, índustríal, pro-
fissional e de artes e ofícios.

15 - E' publicado o Decreto número
187, de 13-10-949, do Estado da Pa-
raíba, que abre o crédito de Cr$- ....
20.000,00, como auxílio ao Colégio
Santo Antônio, no Município de Píancó.

15 r E' publicada, pelo Serviço do
Ensino Supletivo, do Estado de Per-
pambuco, a Comunicação de 14-10-949,
com instruções aos exames finais.

15 - E' publicado o Decreto número
481, de 14-10-949, do Estado de Ala-
goas, ,que extingue um cargo de Pro-
fessor Primário.

15 - E' publicada a Lei m.o 594, de
14-10-949, do Estado do Rio de Janei-
ro, que abre crédito de Cr$ 60.000,00
em favor da Faculdade de Direito de
Niterói, para as comemorações do cen-
tenário de Rui Barbosa.

16 - E' publicada a Lei número 84,
de 23-12-948, do Estado de Goiás, que
cria um grupo escolar no Município
de Corumbá de Goiás.

16 - São publicados os Decretos de
ns. 1.053 a 1.056, de 11-10-949, do Es-
tado de Goiás, que transferem 4 es-
colas ..

•...•6

16 - E' publicado o Decreto nú-
mero 1.057, de 11-10-949, do Estado de
Goiás, que retifica o Decreto número
914, de 11-5-949, que transferiu esco-
las isoladas no Município de Orizona).

17 - São publicados os 'Decretos de
n.? 1.048 a 1.051, de 8-10-949, do Es-
tado de Goiás, que transferem 4 esco-
las isoladas,

17 - E' publicado o Decreto número
1.052, de 8-10-949, do Estado de Goiás,
que dispõe sôbre funcionamento de es-
cola isolada em Catalão.

18 - E' publicado o Ato de 21-5-949,
do Governador do Estado do Ceará,
que transfere escola.

18 - São publicadas, pelo Serviço de
Ensino Supletivo, do Estado de Per-
nambuco, as normas orientadoras dos
exames finais dos cursos supletivos.

18 - E' publicada a Lei n.? 1.480, de
17-10-949, do Estado de Alagoas, que
transfere verbas de repartições públi-
cas, inclusive da Diretoria de Educação.

18 - E' publicado o Decreto número
775, de 14-10-949, do Estado de Mato
Grosso, que dá denominação de Afonso
Fortunato, a escola rural da Vila de
Arruda, Município de Rosário Oeste.

19 - E' publicada a Lei n.? 367, de
18-10-949, da Câmara dos Vereadores •
do. Distrito Federal, que considera bem
de instituição de educação e assistên-
cia social, para o fim que menciona, o
imóvel da Mitra Arquiepiscopal, situa-
do à rua do Bispo número 191, onde
funcionam o Colégio e a Escola Nor-
mal Santa Dorotéia, bem como diver-
sas organizações de assistência social,
de .propriedade da Congregação de San-
ta Dorotéia, que é arrendatária perpé-
tua do referido imóvel.

19 - E' publicado o Decreto número
18.890, de 18-10-949, do Estado de São



Paulo, que altera o orçamento interno
vigente, da Universidade de São Paulo.

20 - E' publicada a Lei número 262,
de 18-10-949, do Estado do Espírito San-
to, que isenta do impôsto õe sêlo, do-
cumentos de matrícula nas escolas se-
cundárias e superiores do Estado.

20- E' publicado o Decreto núme-
ro 3.552, de 19-9-949, do Estado do Rio
de Janeiro, que eleva a categoria de gru-
po escolar, a escola Bezerra de Mene-
zes, da Paraíba do Sul.

20 - E' publicado o Decreto núme-
ro, 3.553, de 19-10-949, do Estado do
Rio de Janeiro, que cria escola primária.

20 - São publicados Decretos de
19-10-949, do Estado de São Paulo, que
criam 4 classes de ensino primário e
localizam uma escola.

20 - E' publicada a Lei número 470,
de 19-10-949, do Estado de Minas Ge-
rais, que autoriza o Govêrno a subven-
cionar a Escola Superior de Agricul-
tura de Lavras.

21 - São publicadas pela Divisão do
Ensino Profissional, Rural e Suple-
tivo do Estado de Pennambuco, as Ins-
truções para as segundas provas.

21 - E' publicado o Ato n." 57, de
20-10-949, do Secretário da Educação
do Estado de São Paulo, que baixa ins-
truções para os exames finais nas' es-
colas primárias do Estado.

21 - E' publicada a Lei número 490,
de 20-10-949, do Estado de São Paulo,
que cria 46 cursos de mestria, dividi-
dos por 10 escolas industriais do Es-
tado.

21 - E' publicada a Lei n.? 473, de
20-10-949, do Estado de Minas Gerais,
que dá nome ao grupo escolar de Vol-
ta de Argirita, Município de Leopol-
dina,

22 - E' publicada a Lei número 601,
de 21-10-949, do Estado do Rio de Janei-
ro, que dá nome a uma escola primária
situada 'no Município de Angra dos
Rêis.

22 - E' publica da a Circular n,? 57,
de 21-10-949, do Diretor Geral do De-
partamento de Educação do Estado de
São Paulo, que fixa as bases para os
exames finais nas escolas primárias.

22 - E; publicado o Decreto número
3.181, de 21-10-949, do Estado de Minas
Gerais, que declara de utilidade públi-
ca o Abrigo de Jesus, de amparo à in
fância.

26 - E' publicado o Decreto núme-
ro 9.972, de 24-10-949, 'tio Prefeito do
Distrito, Federal, que aprova o Regu-
lamento dos Cursos de Ensino Suple-
tivo do Serviço de Educação de Adul-
tos, do Departamento de Difusão Cul-
tural, da Secretaria Geral de Educação
e Cultura.

26 - E' publicado o Decreto número
191, de 25-10-949, do Estado da Paraíba,
que abre, à Secretaria de Viação e Obras
Públicas, o crédito especial de Cr$ ....
~. OOO.ooq.OO, !destinadbs a construção
de grupos escolares, colégio, etc.

27 ,- São publicadas as Leis núme-
ros 60S, 606, 607 e 610, de 26-10-949, do
Estado do Rio de Janeiro, que dão de-
nominação a 4 escolas.

28 - E' publica da a Portaria núme-
ro 3,352, de 27-10-949, do Secretário
da Educação e Saúde do Estado da
Bahia, que baixa instruções ao concurso
para provimento de cargos no magis-
tério primário.

28 - E' publicado o Decreto número
, 18.911, de 27-10-949, 'do Estado de São
Paulo, que abre crédito na Universi-
dade de São Paulo.

/



28 - E' publicado o Decreto núme-
ro 18.912,' de 27-10-949, do Estado de
São Paulo, que altera o orçamento da
Universidade de São Paulo.

29 - E' publicado o Decreto número
~,978, de 29-10-949, da Prefeitura do
Distrito Federal, que dá a denominação
de "Escola Presidente Eurico Dutra"
ao estabelecimento de ensino situado no
conjunto residencial do Instituto de
Aposentadoria e Pensões dos Industriá-
rios, na Estação de Oraria.

30 - É. publicada a Portaria de 25-10-
949,. do Diretor da Educação Pré- Priffià.-
ria e Primária do Estado do Rio de
Janeiro, que subordina à 24.a Região
Escolar, 5 escolas do, Município de Nati-
vidade do Carangola.

30 - E' publicada a Lei número 617,
de 29-10-949, do Estado do Rio de Ja-
neiro, qua faculta desconto em fôlha,
aos professôres primários estaduais.

30 - E' publicado o Ato 11.° 58, de
28-1();'949, do Secretário da Educação
do Estado de São Paulo, que regula a
suspensão. de aulas nos estabelecimen-
tos de ensino estaduais.

30 - E' publicado o Ato n." 59, de
29-10-949, do Secretário da Educação
do Estado de São Paulo, que suspende
a remoção de professôres -do magisté-
rio primário.

30 - E' publicada a Lei número 497,
de 29-10-949, do Estado de São Paulo,
que introduz modificações na legisla-
ção referente aos concursos de ingresso
e remoção ao magistério secundário.

30 - E' publicada a Lei número 494,
de 28-10-949, do Estado de São Paulo,
que dispõe sôbre a forma de provimento
dos cargos de diretor e vice-diretor dos
estabelecimentos de ensjno secundário e
norma!'

-~-
30 - E' publicado o Decreto número

781, de 27-10-949, do Estado de Mato
Grosso, que transforma em grupo esco-
lar as escolas reunidas de Coronel Gal-
vão, Município de Coxím.

III - ATOS DA ADMINISTRAÇÃO

MUNICIPAL

7 - E' publicado o 'Decreto número
1&, de 26-9-949, da Prefeitura Munici-
pal de Nilópolis (Estado do Rio de
Janeiro), que baixa o Regulamento pa-
ra a Biblioteca Pública de Nilópolis.

9 - E' publicam a 'Deliberação nú-
mero 47-A, de 27-4-~49, da Prefeitura
Municipal de Araruarna (Estado do
Rio de Janeiro), que concede Cr$ ....
1.000,00 de auxílio pró-monumento Ary
Parreiras.

12 - E' publicada a Lei n.o 61, de
'7-10-949, da Prefeitura Municipal de
Cuiabá (Mato Grosso), que deva esco-
las isoladas a escola reunida.

13 - E' publicado o Decreto núme-
ro 8, 'de 4-10-949, da Prefeitura Muni-
cipal de Angra dos Rêis (Estado do
Rio de jeneiro}, que extingue uma es-
cola primária.

IV - NOTICIÁRIO

5 - O Conselho Nacional de Educa-
ção, através da palavra do Professor
Raja Gabaglía, prestou a homenagêrn do
C.N,.E., à memória de Joaquim Nabuco ,

6 - A Campanha de Alfabetização,
no Estado de São Paulo, atinge o ní-
vel mais expressivo, instalando-se os
1.800 cursos mantidos com auxílio fe-
deral e numerosos, sustentados por par-
ticulares.

8 - Na cidade paranaense de Gua-
rapuava funcionam 13 cursos de ensi-
no supletivo, orientados pela Prefeitu-
ra Municipal.



10 - Iniciam-se, mo país, as come-
morações da Semana da Criança.

11 - A Rádio Excelsior, de São Pau-
lo, organiza -uma sabatina entre alunos
de cursos de alfabetização e seus pro-
pessôres, estudantes de curso secundá-
rio.

"

11 - Em Macaíba, Rio Grande do
Norte, transcorrem as solenidades da
inauguração de mais uma escola rural

25 - O Instituto Lafayette, da ci-
dade do Rio de Janeiro, funda no Cen-

•

-
tro de Estudos João Comenius, a Se-
ção de Orientação Educacional dês se
estabelecimento de ensino.

30 - Na Base Naval de Natal, Rio
Grande do Norte, é inaugurada a Es-
cola Ary Parreiras.

Seção de Documentação e Intercâmbio
do Instituto Nacional de Estudos Pe-
dagógicos, em 25 de novembro de 1949.
Déa Veloso Maurício, Chefe da S. D. r.
Visto: Murilo Braga, Diretor do
r. N. E. P.
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I - ATOS DA ADMINISTRAÇÃO

F'EDERA,r;

1 - E' publicada a Portaria n.? 616,
de 30-'8-:9~, do Ministre da Agricultura,
que autoriza a renovação do Curso
Avulso de Aradores e Tratoristas, cria-
do pela Portaria n.? 129, de 8-8-947.

2 - .R' publicada a Lei n.? 793, de
27-8-949, que .concede auxílio à Facul-
dade de Direito do Pará, com sede em
Belém, 110 Estado do Pará.

3 - E' publicado o Decreto número
27.122, de 1-9-949, que abre o crédito
especial de Cr$ 7.000.000,00, para aten-
der as despesas com o prosseguimento
do programa de desenvolvimento do en-
sino industrial, em cooperação com o
Instituto de Negócios Interamericanos.

3 - E' pnblicada a Portaria n.? 126,
de 16-8-949, -do Diretor do Ensino Co-
mercial, que 'institui um Cur;o -de Ins-
peção Escola'!' para "inspetores -dos esta-
belecimerrtos de Ensino 'Comercial do
Distrito Federal, 'e dispõe sôbre (J seu
funcionamento.

5 - E' publicado o Decreto número
27.020, de 8-8-949, que concede equipa-
ração à Escola de Enfermagem da Cruz
Vermelha Brasileira, filial de São Pau-
lo, com sede 1'12 capital do Estado de
São Paulo.

6 - E' publicado o Despacho de
24-8-949, de Ministro da Educação, que
homologa o Parecer n." 265, de 13-7-949,
da 'Comissão de Ensino Superior, sobre
a situação dos professôres de nacionali-
dade estrangeira, na Faculdade de Fi-
losofia, Ciências e Letras "Sedes Sa-
pientiae".

6 - E' publicada a Ordem de Ser-
viço n." 1-49, de 31-8-949, do Reitor da
Universidade do 'Brasil, que dispõe só-
bre pedidos de material.

9 - E' publicado o Acôrdo de Pror-
rogação do Acôrdo firmado no Rio de
Taneiro, a 3-1-949, entre o Ministério da
Educação e Saúde do Govêmo dos Es-
tados Unidos do Brasil e a lnter-Ame-
rican Educational Foundation, lnc., sô-
bre Educação Industrial-Vocacional.

10 - E' publica da a Lei n.? 809, de
5-9-949, que autoriza a abertura de cré-
dito especial para as comemorações do
centenário de Amaro Cavalcanti.

10 - E' publicado o Decreto número
27.160, de 8-9-949, que altera o Regi-
mento do Departamento' Nacional da
Criança.

17 - E' publicado o Decreto número
26.936, de 21-7-949, que concede reco-
nhecimento, sob regime de inspeção per-
manente, ao curso ginasial do Ginásio



N. S. das Dôres, com sede em Nova
Friburgo, no Estado do Rio de Janeiro.

17 - E' publica da a Portaria número
640, de 14-9-949, do Ministro da Agri-
cultura, que aprova as Instruções para
o funcionamento do Curso Avulso Prá-
tico de Agricultura Doméstica, assi-
nadas pelo Diretor dos Cursos de Aper-
feiçoamento, Especialização e Extensão.

17 - E' publicada a Portaria número
641, de 14-9-949, do Ministro da Agri-
cultura, que aprova as Instruções para
o funcionamento do Curso Avulso Prá-
tico Intensivo de Avicultura, assinadas
pelo Diretor dos Cursos de Aperfeiçoa- .
mento, Especialização e Extensão.

17 - E' publicada a Portaria número
644, de 14-9-949, do Ministro da Agri-
cultura, que autoriza a renovação do
Curso Avulso de Avicultura, criado pela
Portaria _n.o 736, de 20-10-948.

17 - E' publicada a Portaria n." 650"
~de 14-9-949, do Ministro da Agricul-
tura, que aprova as Instruções para o
funcionamento do Curso Avulso de Re-
visão do Programa do Concurso de Ha-
bilitação à matrícula na Escola Nacio-
nal de Agronomia Eliseu Maciel, com
sede em Pelotas, no Estado do Rio
Grande do Sul.

19 - E' publicada a Portaria número
375, de 16-8-949, do Ministro da Edu-
cação, que expede Instruções destina-
das a execução do disposto no art. 72
da Lei Orgânica do Ensino Secundá-
rio.

21 - E' publicado O' Decreto número
27.159, de 8-9-949, que concede reco-
nhecimento ao curso industrial básico
de Corte e Costura do Patronato Pro-
fissional Santa Teresinha, com sede em
Manaus, no Estado do Amazonas, e
muda a denominação do referido Pa-
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tronato para Escola Industrial Santa
Teresinha.

22 - E' publicado o Decreto número
26,941, de 21-7-949, que concede reco-
nhecimento, sob regime de inspeção per-
manente, ao curso ginasial do Ginásio
General Carneiro, com sede em Lapa,
no Estado do Paraná.

22 - E' publicada a Portaria nú-
mero 504, de, 17-9-949, do Ministro da
Educação, que regula a distribuição de
material para ensino de cegos.

23 - E' publicada a Portaria número
145, de 19-9-949, do Ministro da Guerra
que manda funcionar, a partir de 1950,
o Curso de Formação de Oficiais Far-
macêuticos na Escola de Saúde do
Exército, e dispõe sôbre o seu funcio-
namento.

23 - E' publicada a Portaria número
168, de 21-9-949, do Ministro da Aero-
náutica, que aprova o modêlo de cer-
tificado do Curso de Formação de Ofi-
cial da Reserva da Aeronáutica e regu-
la a sua concessão.

23 - E' publica da a Portaria número
169, de 21-9-949, do Ministro da Ae-
ronáutica, que autoriza os oficiais da
aeronáutica que terminaram o curso da
Escola de Aeronáutica, entre 1941 e
1948, a submeterem-se a exame vago da
matéria de "Geometria Descritiva" em
provas escritas e orais a serem reali-
zadas na referida escola, a partir da
segunda quinzena de novembro de 1949,

24 - E' publicada a Lei n.? 823, de
19-9-949, que considera de utilidade pú-
blica a Associação Piauiense de Im-
prensa.

26 - E' publicado o Decreto número
27.217, de 23-9-949, que abre o crédito
especial de Cr$ 200.000,00, para aten-
der as despesas CQmI o auxílio à Comis-



são' Executiva do 4.° Congresso N acío-
nal de Estabelecimentos Particulares de'
Ensino.

26 - E' publicada a Portaria- número
686, de 22-9-949, do Ministro da Agri-
cultura, que regula os concursos de habi-
litação para matricula inicial' nos esta-
belecimentos de ensino superior de agro-
nomia do Ministério da Agricultura,

29 - E' publicada a .Portaria número
171, de 24-9-949, do Ministro da Aero-
náutica, que aprova as Instruções para
admissão ao 1.0 ano dos Cursos de For-

mação de Oficiais Aviadores e de In-
tendência da Escola de Aeronáutica
(Cursos Superiores), no ano de 1950.

30 - E' publicado- o Decreto nún
27.249, de 28-9-949, que modifica o Re-
gulamento para a Escola de Transmis.-
sões.

Il - ATOS DA ADMINISTRAÇÃO DO

DISTRrro' FEDERAL, DOS ESTADOS

E l'ERRI'fÓRJOS

I - E' publicada a Resolução -n.? 17,
de 31-8-949, do Prefeito do Distrito
Federal, que' permite aos professôres
primários dos Estados' e Territórios
matricularem-se nos cursos de aperfei-
çoamento e especialização e estagia-
rem nos serviços técnicos da Secretar ii
Geral de Educação e Cultura.

1 - E' publicada a Lei n.? 615, de
3-8-949, do Estado de Pernambuco, que
dispõe sóbre estôrno de verba no Qua-
dro de Educação;

1 - E' publicada a Portaria número
34, do Diretor da Educação do Estado
deu AJagoas, que baixa instruções rc-
guíadora do concurso para provimento
da Cadeira de Metodologia do Ensino
Primário:

1 - São publicadas, pelo Serviço d
Educação Física do' EStado' do' Espí-

rito Santo, .as instruções' para o desfile
escolar de 7 de setembro.

1· - E' publicado J o' Decreto número
18:789cAI de 25-8-949, do Estado de São

. Paulo, que altera o orçamento interno
vigente- da Universidade de' São páulú.

2 - São publicados os atos de 1'2-8-949,
do Governador do Estado do Ceará,
que- transferem 2 cadeiras: de ensino
primário.

2 - E' iniciada a publicação do Rêgi-
mento do Ensino Primário de Pernarn-
buéo, do' art. },O ao ô.".

2 - São publicadas as Leis 115.617
e 621, de 31-8-949, do Estado de Per-
nambuco, que' autorizam' li construção de
2 prédios escolares.

2 - E' publicada a Lei 11.° 630, de
31-8-949, do Estado de Pernambuco,
que concede auxílio de Cr$ 16.000,00
à Biblioteca do Seminário de Olinda.

2 - E' publicada a Circular' 11.° 18,
de 28-8c949, do Diretor de Educação
Pré-Prirnária e Primária do Estado do
Rio de: Janeiro, que fixa instruções
aos' professôres.

2 - E' publicada a Portaria 11.°390,
de 31-8-949, dó' Diretor dev Educação
Pré-Prirnária, do-Estado do Rio de Ja-
neiro, que suspende o ensino na escola
n.? 20, do Município de São Gonçalo.

2 - E' publicada a Lei' n.? 547, de
1-9-949, do Estado do Rio' de Janeiro,

que· retifica distribuição de subvenção
a estabelecimento de assistência à in-
fância.

2 - E' publiaadc' o Decreto n:l'·'3.530
de 1-9-949,'do Estado do Rio detj aneiró,
que cria 3 escolas- pr.J'márias.:

2 - São publicados Decretos de
1~9-949,'-do" Estado de ,"·São·Pauloj que



criam 3 classes de enS1l10 primário e
mudam a denominação de 4 escolas.

4 - São publica das as Leis ns. 428
e 429, de 1-9-949, do Estado de São'
Paulo, que dispõem sôbre aquisição de
imóveis, para construção de prédios es-
colares.

2, - E' publicada a Lei n.? 430, de
1-9-949, do Estado de São Paulo, que
declara de utilidade pública a União
Cultural Brasil-Estados Unidos.

2 - São publicadas as Leis ns. 433 e
434, de 1-9-949, do Estado de São Pau-

lo, que dispõem sôbre aquisição de imó-
veis de interêsse para a instruçãd

2 - E' publicado o Decreto número
1.002, de 26~8-949, do Estado de Goíás,
que transfere escola isolada no Municí-
pio de Balisa.

3 - São publicados os artigos de
ns. 7 a 14, do Regulamento do Ensino
Primário de Pernambuco.

3 - E' publicado o Ato n." 2.722,
de 2-9-949, do Governador do Estado
de Pernamliuco, 'que abre um crédito
de Cr$ 500.000,00 para a verba Educa-
ção Primária.

3 - São publicadas, pelo Departa-
mento de Educação do Estado de Ser-
gipe, as instruções para o desfile es-
colar de 7 de setembro.

3 - E' publicado' o, Decreto número
736, de 31-8-949, do Estado de Mato
Grosso, que transfere uma escola rural
mista, no Município de Rosário Oeste.

4 - E' publica da a Lei n.? 398, de
3-9-949, do Estado de Minas Gerais,
que abre à Secretaria de Educação, o
crédito especial de Cr$ 3.530,00.

4 - E' publicada a Lei n.? 402, de
3-9-949, do Estado de Minas Gerais,
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que restabelece as Escolas Normais de
Itabira e Montes Claros.

6 - E' publicado o Decreto número
3.531, de ,5-9-949, do Estado do Rio de
Janeiro, que cria 2 escolas primárias.

6 - E' publicado o Decreto número
737, de 10-9-949, do Estado de Mato
Grosso, que desdobra a escola rural
mista de Água Fria, situada no Muni-
cípio da Capital.

7 - São publicados os artigos de
ns. 15 a 26, do Regulamento do Ensino
Primário de Pernambuco.

7 - São publicados, pelo Departa-
mento de Educação do Estado de Ser-
gipe, os programas de Metodologia, a
que se refere a Portaria n.? 510.

7 - E' publicada a Lei número 552,
de 6-9-949, do Estado do Rio de J a-
neiro, que denomina Escola José Dias,
a Escola de J aguarembé, Município de
Itaocara.

7 - E' publicado o Ato n." 51, de
6-9-949, do Secretário da Educação do
Estado de São Paulo, que designa co-
missão para organização dos festejos do
centenário de Rui Barbosa.

7 - E' publicado o Comunicado nú-
mero' 62, de 3-9-949, do Diretor Geral
do Departamento de Educação do Esta.-
do de São Paulo, que transcreve instru-
ções e subsídios às comemorações do
centenário de Rui Barbosa.

9 -- São publicados os artigos de 26
a 37, do Regulamento do Ensino Primá-
rio de Pernarnbuco.

9 - E' publicado o Decreto número
506 .de 20-5-949, do Estado de Santa Ca-
tarina, que incorpora ao programa para
01; estabelecimentos de ensino primá-
rio do Estado o de leitura e linguagem,
organizados pelo I. N. E. P.



10 - E' publicada a Ordem de Ser-
viço n.? 44, de 9-9-949, do Diretor do
Departamento de Educação Primária,
da Prefeitura do Distrito Federal, que
dispõe sôbre as escolas que poderão ter
subdiretor e professor encarregado da
Secretaria.

10 - E' publicado, pela Secretaria de
Educação e Cultura do Estado de Per-
nambuco, o programa da Semana da
Arvore, a ser comemorado de 15 a 21
de setembro.

10 - São publicados os artigos de
38 a 58, do Regulamento do Ensino Pri-
mário de Pernambuco.

10 - E' publicado o Decreto número
3.533, de 9-9-949, do Estado do Rio de
Janeiro, que extingue 1 cargo de Pro-
fessor Secundário.

10 - E' publicado a Resolução 1-49,
de 9-9-949, do Reitor da Universidade
de São Paulo, que distribui às Facul-
dades as obras da Biblioteca Sílvio Por-
tugal.

10 - São publicados os Decretos de
9-9-949, do Estado de São Paulo, que
transferem 11 escolas, mudam deno-
minação de 3 e criam 9 classes de en-
sino primário e localizam uma escola.

10 - E' publicado o Decreto número
1.006, de 1-9-949, do Estado de Goiás,
que transfere uma escola isolada,

10 - E' ,publicado o Decreto número
742) de 6-9-949, do Estado de Mato
Grosso, que cria 9 escolas rurais mistas
no Município de Cáceres.

10 - E' publicado o Decreto número
101, de 1-9-949, do Território do Rio
Branco que cria uma escola isolada, com
a denominação de Vidal de Negreiros.

I1 - E' publicado o Ato de 31-8-949,
do Secretário de Educação e Cultura do
Estado do Rio de Janeiro, que concede
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subvenção à escola de Imburo, no Muni-
cípio de Macaé.

1I - E' publicado o Ato de 6-9-949,
do Diretor de Educação Pré-Primária
e Primária do Estado do Rio de Janei-
ro, que suspende o ensino da Escola de
Soledade, Município de Itaperuna.

1I - E' publicada a Lei número 436,
de 9-9-949, do Estado de São Paulo, que
dispõe sôbre pagamento de gratifica-
ção de magistério ao professor primá-
rio que' estej a exercendo função diver-
sa da do seu cargo efetivo.

12 - E' publicado o Decreto número
1.007, de 6-9-949, do Estado de Goiás,
que transfere escola isolada.

12 - E' publicado o Decreto número
1.008, de 6-9-949, do Estado de Goiás,
que dispõe sôbre o funcionamento da
escola. isolada rural no Município de
Rio Verde.

12 - São publicados os Decretos de.
ns. 1.009 a 1.012, de 6-9-949, do Estado
de Goiás, que transferem escolas.

13 - E' publicada a Lei número 406, I

de 12-9-949, do Estado de MinasGe-
rais, que autoriza o govêrno do Estado
a criar e instalar estabelecimento de en-
sino secundário e~ Paraisópolis.

13 -. E' publicada a Lei n.? 269, de
9-9-949, do' Estado de Mato Grosso,
que transforma em Grupo Escolar as
escolas reunidas Júlio Miiller.

13 - E' publicado o Decreto número
744, de 9-9-949, do Estado de Mato
Grosso, que desdobra a escola rural
mista de Aguaçu.

14 - E' publicada a Ordem de Ser-' ,
viço n." 45, de 9-9-949, do Diretor do
Departamento de Educação Primária
da Prefeitura do Distrito Federal, que
expede as normas para a promoção "e



conclusão do curso elementar ou com-
plementar dos alunos das escolas pri-
márias do Distrito Federal, no fim do

corrente ano letivo.

14 _ São publicados os artigos de
ns. 60 a 71. do Regulamento do Ensino

Primário de Pernambuco.

14 - E' publicada a Portaria número
407. de 10<-9-949, do Diretor de Edu-
cação Pré-Primária e Primária do Es-
tado do Rio de Janeiro, que eleva à 1."

categoria o Grupo Escolar 10 de Maio.

de Itaperuna.

14 - E' pub\icada a portaria número
408, de l-G-9-94~, do Diretor da Educa-
ção Pré-Primária e Primária do Es
tado do Rio de Janei ro, que eleva à
2.a categoria o Grupo Escolar Barão
de Aíuruoca, do Município de Barra

Mansa.

14 - São publicados os Decretos d;
13-9-'949, do Estado de São Paulo, que
transferem 8 escolas, mudam a deno-
minação de 3 e localizam 2.

14 - E' publicado o Decreto número
746, de 12-9-949, do Estado de Mato
Grosso, que dá a denominação de Ge-
neral Malan ao grupo escolar de Cam-
po Grande.

15 - São publkadas as Instruções

n." 9-, de 14-9-949. do Secretário Ge-
ral da Educação e Cultura da Prefei-
tura do Distrito Federal, que expedem
os Estatutos da Cooperativa Mista das
Escolas Rurais da Secretaria Geral de
Educação e Cultura.

lS - E' publicada a Ordem de Ser-
viço n,° 46, de 14-9-949, <10 Diretor do
Departamento de Edl1ca~ão Primária
da Prefeitura do Distrito Federal, que
dispõe sôbre o estágio para os alunos
da, Escola Técnica de Assistência So-
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ciaí "Ceci Dodsworth" nos estabele-
cimentos de ensino primário.

15 ~ E' puhlicada a Lei n.? 408, de
14-9-949, do Estaúo de Minas Gerais,
que dispõe sôbre plano de desenvolvi-
mento do ensino primário, estabelece
planos para a criação de escolas e dá
outras providências.

16 - São publicarias as Instruções
11.° 10, de 15-9-949, do Secretário Geral
de Educação e Cultura, da Prefeitura
do Distrito Federal, que dispõem sôbre
os Serviços do Setor Internamento de
Menores da Secretaria Geral de Educa-
çâo e Cultura.

16 -- E' publicada a Lei n.? 18.824.

de 13-9-949, do Estado de São Paulo.
que altera o orçamento interno vigente
da Universidade de São Paulo.

16 - São publicados os Decretos nú-
meros 1K82S e 18.826, de 13-9-949, do
Estado de São Paulo, que concedem au-
xílios a 2 centros acadêmicos.

16 - E' publicada a Portaria, n." 443,
de 14-9-949, do Secretário da Educação
do Estado de Minas Gerais, que insti-
tui um concurso sôbre a língua portu-
guêsa.

16 _. E' publicado o Decreto número
747, de 13-9-949, do Estado de Mato
Grosso, que denomina Cel Lima Figuei-
redo a escola rural de Mutum.

17 - E' publicada a Portaria número
10S, de 14-9-949, do Diretor do Insti-
tuto de Educação da Prefeitura do Dis-
trito Federal, que expede instruções re-
g'Uiadonls ao funcionamento do curso
de Divulgação Científica, subordinado
ao tema" A Física e a Vida Moderna",
dos CUTSOSde Especialização e Aperfei-
çoamento, p.revisto no Regtuamento do
Ensino Normal do Instituto ele Educa-
ção da Prefeitura.



17 - São publicados 0S programas de
Direito Constitucional e Português, da
Divisão de Seleção e Aperfeiçoamento
do Estado do Rio de Janeiro.

17 - E' publicada a Lei n.? 554, de
16-9-949, do Estado do Rio de Janeiro,
que concede pensão mensal ao maestro
Ernesto Néri de Faria.

17 - E' publicada a Lei n.? 441, de
15-9-949, do Estado de São Paulo, que

dspõe sôbre autorização ao Poder E~
cutivo, para encampar o Colégio Muni-
cipal de Bebedouro,

17 - E' publicada a Lei n." 442, de
15-9-949, do Estado de São Paulo. que
concede Cr$ 18.000,00 de auxilio a 3
associações de instrução.

17 - E' publicado o Decreto número
1.016, de 9-9-949, do Estado de Goiás,
que dispõe sôbre Íuncionamento de es-
cola isolada.

17 - E' publicado o Decreto número
749, de 14-9-949, do Estado de Mato
Grosso, que transfere uma escola.

17 - São publicados os Decretos
ns. 750 e 751, de 14-9-949. do Estado de
Mato Grosso, que criam 3 escolas pri-
márias.

u
'20 - São publicados os artig~

76 a 100,. do Regulamento do Ensino
Primário de Pernambuco.

20 - E' publicada. a Lei n." 443, de
19-9-949, do Estado de São Paulo,
que dá de.non:Jinação de Colégio Esta-

I
dual e Escola Normal Torquato Calei-
1'0, ao Colégio Estadaal e Escola Nor-
mal me Franca.

20 - E' publicada a Lei n.? 445, de
19-9-949, do Estado de São Paulo, que

dispõe sôbre a representação do Estado
de São Paulo, no IV Congresso Inter-
nacional Chopiniano.
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20 - E' publicado o Decreto número

573, de 1-9-949, do Estado de Santa Ca-
ta ri na, que cria um grupo escolar no
Município de Chapecó.

20' - São publicados os Decretos nú-
meros 575. 576 e 577, de 9-9-949, do
Estado de Santa Catarina, que trans-
ierern 3 escolas.

20 - E' publicado o Decreto número
578, de 9-9-949, do Estado de Santa
Catarina, que considera de 4.a Cate-
goria o Grupo Escolar Hugn Deeke,
(10 Município de Urussanga.

20 - E' publicado o Decreto número
:'79, de 9-9-949, do Estado de Santa Ca-
tarina, flue concede outorga de mandato
à Congregação das Irmãs Servas de
Maria Reparadora, para rmmstrar en-
sino normal, do 1.0 ciclo, na cidade de
Capinzal.

20 - E' publicado o Decreto número
580, de 10-9-949, do Estado de Santa
Catarina, que converte em escolas reu-
nidas as escolas mistas do Lajeado Ma-
riano. Município de Piratuba.

20 ...::. São publicadas as Instruções
de 19-9-949, da Orientação Técnica do
Ensino da Língua Portuguêsa da Se-
cretaria da Educação do Estado de Mi-
nas Gerais, que estabelecem bases ao con-
curso sôbre a língua portuguêsa, criado
pela Portaria n.? 478.

21 - E' publicada a Instrução n,? 11,
de 17-9-949, do Secretário Geral de
Educação e Cultura, da Prefeitura do
Distrito Federal que dispõe sôbre o
curso de Emergência de Educação Ru-
ral, a ser iniciado no corrente ano.

21 - E' publicada a Lei n.? 448., de
19-9-949, do Estado de Sã0 Paulo, que
dispõe sôbre aquisição de imóvel, des-
tinado a escola.



21 _. E' publicada a Circular n.? 3,
s-d, da. Orientação Técnica do Ensino
da Língua Portuguêsa do Estado de
Minas Gerais, que abre um concurso de
composição, entre alunos de cursos se-
cundários, comerciais e normais do Es-
tado.

21 -r-' E' publicado o Decreto número
756,. de 17-9-949, do Estado de Mato
Grosso, que retifica o Decreto número
744, de 9-9-949, que desdobrou escola.

21 - E' publicado o Decreto número
757, de 17-9-949, do Estado de Mato
Grosso, que desdobra escola rural mista.

21 - E' publicado o Decreto número
758, de 17-9-949, do Estado de Mato
Grosso, que cria escola na Capital.

21 - E' publicado Decreto número
760, de 17-9-949, do Estado de Mato
Grosso, que desdobra uma escola rural
mista.

21 - E' publicado o Decreto número
762, de 19-9-949, do Estado de Mato
Grosso, que cria escola rural na Capi-
tal.

22 - São publicados os artigos nú-
mero 101 a 114, do Regulamento do En-
sino Primário de Pernarnbuco.

22 - E' publicada a Lei número 1.47+,
de 21-9-949, do Estado de Alagoas,
que concede subvenção de Cr$ 12.000,00
anuais ao Diretório Acadêmico da Fa-

I
culdade de Direito de Alagôas.

22 - E' publicada a Lei n.? 1.475, de
21-9-949, elo Estado de Alagoas, que
dispõe homenagem à memória do Mare-
chal Deoeloro da Fonseca.

22 - São publica elas as Leis ns. 1.476
e 1.477, de 21-9-949, elo Estado de Ala-
goas, que abrem créclitos para servi-
ços eclucacionais.

22 - São publicaelas as Portarias nú-
meros 1.683 e 1.684, de 21-9-949, da Se-
cretaria ela Educação e Cultura do Es-
taclo cio Espírito Santo, que localizam
2 escolas.

22 - E' publicacla a Lei n." 562, de
21-9-949, do Estado cio Rio de Janeiro,
que concecle isenção ele irnpôsto sôbre
imóvel clestinaclo a estabelecimento ele
ensino.

22 - E' publicado o Comunicado
n.? 65, de 8-9-949, cio Departamento
de Educação cio Estado de São Paulo,
que estabelece, bases às comemorações
da Semana da Criança.

22 - E' aplicada a Lei n.? 449, de
19-9-949, do Estado de São Paulo, que
dispõe sóbre aquisição de imóvel des-
tinado a escola primária.

22 - E' publicada a Lei n.? 451, de
19-9-949, do Estado de São Paulo, que
concede auxílio de Cr$ 50.000,00 à
Congregação das Filhas de N. S. da
Misericórdia de Os asco.

22 - E' publicada a Lei 11.° 452, de
19-9-949, cio Estaclo de São Paulo, que
dispõe sôbre aquisição de imóvel desti-
nado a escola rural.

23 - São publicados os Artigos de
n.? 115 a 128, do Regulamento cio En-
sino Primário de Pernambuco.

23 - E' publicada a Circular nú-
mero 26, de 16-9-949, elo Serviço de
Estatística e Pesquisas Educacionais cio
Estado do -Rio de Janeiro, que dispõe
sôbre a avaliação cio aproveitamento
dos alunos.

23 - São publicadas as Leis número
563 e 564, de 22-9-949, do Estado do
Rio cle Janeiro, que mudam denomina-
ção de 2 escolas.



23 - E' publicada a Lei n.? 567, de.
22-9-949, do Estado do Rio de Janeiro.
que concede isenção de impostos a imó-
vel destinado a escola.

23 - E' publicada a Lei n.? 453, de
22-9-949, do Estado de São Paulo, que
transfere para Bauru a Escola Indus-

trial criada em Campinas pela Lei n."
n, de 23-2-949.

23 - E' publicada a Lei n.? 454,
de 22-9-949, do Estado de São Paulo,
que dispõe, sóbre aquisição de imóvel
para funcionamento de uma escola pri-
mária rural.

23 - E' publicada a Lei n.? 457, de
22-9-949. do Estado de São Paulo, que
dispõe sôbre criação de um Grupo esco-
lar no Município de Mirandópolis.

24 - E' publicada a Lei n." 641, de
23-9-949, do Estado de Pernarnbuco, que
determina sejam exercidos em caráter
efetivo, os cargos de Diretores de Gru-
pos Escolares.

24 - E' publicada aPortaria número
1.704, de 23-9-949, do Secretário da
Educação do Estado do Espírito Santo.
que institui nas escolas primárias, ê

Campanha da Extinção da Içá (Tana-
jura) .

24 - São publicados Decretos de
23-9-949, do Estado de São Paulo, que
suprimem 3 classes de ensino primário
e transferem 5 escolas.

24 - E' publicado o Decreto número
18.836, de 22-9-949, do Estado de São
Paulo, que dispõe sôbre redução e su-

plementação da verba de Educação.

24 - E' publicado o Decreto número
18.837, de 22-9-949, do Estado de São
Paulo, que dispõe sôbre lotação de 20
cargos de Professor Secundário.
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24 - E' publicado o Decreto número
1.004, de 31-8-949, do Estado de Mato
Grosso, que abre crédito de Cr$ .....
12.000,00 à Secretaria da Educação.

24 - E' publicado o Decreto número
1.022, de 20-9-949, do Estado de Goiás,
que transfere escola isolada no Municí-
pio de Taquaritinga.

25 - E' publicado o Ato número 54,
de 23-9-949, do Secretário da Educação
do Estado de São Paulo, que autoriza
a Superintendência do Ensino Profissio-
nal a designar bancas para realizarem
exames em estabelecimentos particula-
res.

25 - E' publicado o Ato n.? 55, de
23-9-94~, do Secretário da Educação do
Estado de São Paulo, que dispõe sô-

bre acumulação de cargos no magisté-
rio estadual.

26 - E' publicada a Lei 11.0 346, de

24-9-949, da Câmara dos Vereadores,
do Distrito Federal. que dispõe sôbre a
construção de seis teatros de tipo po-

pular.

26 - E' publicada a Lei 11.· 347, de

24-9-949, da Câmara dos Vereadores
do Distrito Federal, que cria no Quadro
Permanente da Prefeitura do Distrito
Federal o rgo, em comissão, de Chefe
de Serviço de Escolas Secundárias, pa-
drão NC do Departamento de Saúde
Escolar, da Secretaria Geral de Educação
e Cultura.

26 - E' publicado o Decreto número
581, de 14-9-949,. do Estado de Santa
Catarina, que estabelece regime de fé-
rias aos administradores de escolas.

26 _. E' publicado o Decreto número
582, de 14-9-949, do Estado de Santa



Catarina, que> transfere um curso de
alfabetização.

26 - E' publicado o Decreto número
594, de 26-9-949/ do Estado de Santa
Catarina, que cria cargo no Departa-
mento ·de Educação.

2T - E' publicada a Lei n." 570, de
26-9-949, do Estado elo Rio de J a-
neiro, que conceele isenção ele impôsto de
transmissão à Sociedade Patrimonial
Batista, sóbre. imóvel destinado a cons-
trução j escolarr

27 - E" publ~cada a Lei n. o 571, de
26-9'-949; do Estado dó Rio de Ja-
neiro, que institui, no Departamento do
Serviço'. Público, 11ií·bôlsas de- estudo.

27"- E' publicada a Lei n ..o 574, de
26-9-949; elo Estado do Rio ele Janeiro,
que abre crédito ele Cr$ 150.000,00 em
favor ele Associações Desportivas,

27 _. E' publicado o Decreto número
3.542: de. 26-9-949; do Estado do Rio de
Janeiro, que cria: 4 escolas primárias.

27 - E' publitada a Lei n.? 461, dé
26-9-949, do Estado de São Pau lá; que
dispõe sôbre, aquisição de imóvel para
escola. primária.

27'- São publicados os Decretos nú-
meros 583, 585, 586 e 587, do Estado
de Santa, Catanina, que transferem 4
escolas primárias.

28' -' E'.' publica da a Portaria nú-

mero" 42-2," de 22-9-949l da, Diretonia de
Educação Pré-Primária e Primária do
Estado do Rio. de Janeiro, que transfere
a Escola de Engenheiros para Sapucáia,
Município de Araruarna.

28 - E' publicada a Lei n." 575, ele
27-9-949, do Estado do Rio de Janeiro,
que 'denomina J erônimo A. Frossard, a
essola xle refúgio em Nova, Friburgo.
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28 - E' publicado o Decreto número
3.543, ele 27-9-949, der Estado do Rio de
Janeiro, que cria 3 escolas. primárias.

28 - E' publicado o Decreto número
18.844, de 27-9-949, elo Estado de São
Paulo, que altera o orçamento interno

vigente/da. Universidade de Sã'o Paulo.

28 - E' publicado o Decreto número
18.845, de 27-9-949, elo Estado ele São
Paulo, que concede auxílio à associação
espo-rtiva. universitária.

28' - São publicados os Decretos. ele
ns , 1.024 a 1.027, de 21-9-949, do
Estado de Goiás, que 'transferem 4 es-
colas- isoladas.

28 - E' publicado o Decreto número
1.028, de 21-9-949, do Estado de Goiás,
que dispõe sôbre funcionamento de 'es-
cola isolada rural.

e9 - E' publicaela a Lei n." 308, de
24-9-949. elo Estado de Santa Cata-
rina, que denomina Secretaria elo Esta-
elo elos Negócios elo Interior e Justiça,
Educação e Saúde, a Secretaria do Es-
tado elos Negócios da Justiça, Educa-
ção e Saúde.

29'- E' publicado o Decreto número
588, ele 21-9-949, do Estado de Santa
Catarina, 'Que cessa o deselobramehto. elc
escola mista.

29 - E' publicada a Lei n.? 589, de
21-9-949, elo Estaelo ele Santa Catarina,
que concede outorga de mandato à Pre-
feitura ele Cresciúma, para ministrar en-
sino normal' da 1.0 cíelo.

29 - E' .publicado o IDecreto número
590, de 22-9-949, do Estado de Santa
Catarina,. que regula a participação de
estabelecimentos de ensino em comemo-
rações cívicas.

29 - E' publicada a Lei n.? 416, de
28-9-949, do Estado de Minas Gerais,

ri
I



que abre crédito à Secretaria de Edu-
cação.

30 ~ São publicadas as Instruções
n." 12, de 2&-9-949, do Secretário Geral
de Educação e Cultura da Prefeitura
do Distrito Federal, que regulam a co-
laboração da Secretaria Geral de Edu-
cação e Cultura à Campanha Nacional
da Criança.

30 - E' publicado o Decreto número
3.537, de 19-9-949, do Estado do Rio de
Janeiro, que cria uma escola primária.

30 - São publicados Decretos de
29-9-949, do Estado de São Paulo, que
transferem 10 escolas primárias) mudam
denominação de 2, localizam e anexam
três.

30 -- São publicados os Decretos
ns. 592 e 593, de 23-9-949, do Estado de
Santa Catarina que transferem duas
escolas.

III l\TOS DA ADMINISTRAÇÃO

MUNICIPAL•
3 - E' publicada a Deliberação nú-

mero 22, de 29-9-949, da Prefeitura
Municipal de Macaé (Estado do Rio
de Janeiro), que expede o Regulamento
do Ensino Municipal.

13 - E' publica da a Resolução nú-
mero 75, de 18-8-949, da Prefeitura Mu-
nicipal de Nova Iguaçu (Estado do Rio
de Janeiro), que declara feriado Muni-
cipal o dia 21 de abril, em homenagem
a Tiradentes.

14 - E' publicada a Lei n.? 22, de
23-7-949, da Prefeitura Municipal de
Parati (Estado do Ro de Janeiro), que
autoriza o Prefeito a doar uma área de
terreno, destinado a um pôsto de pue-
ricultura.
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14 .- E' publicada a Resolução nú-
mero 86, de 2-9-949, da Prefeitura Mu-
nicipal de Nova Iguaçu (Estado do
Rio de' Janeiro), que autoriza o Pre-
feito a conceder auxílio -de Cr$ 3.000,00
à construção de um monumento.

24 - E' publicada a Lei n.o 82, de
20-9-949, da Prefeitura Municipal de
Maceió (Alagoas ), que concede auxílio a
duas escolas particulares.

\

IV - NOTICIÁRIO

3 - Acaba de ser divulgado, pelo
Serviço de Educação de Adultos do Es-
tado de São Paulo, que funcionam em
território paulista 2.393 cursos suple-
tivos. Dêstes, são 2.046 regidos por pro-
fessôres remunerados pelo Serviço.

S - No Território do Rio Branco é
instalado o Grupo Escolar \Osvaldo
Cruz.

6 - No Estado da Bahia, é aberto o
voluntariado da Campanha de Alfabe-
tização de Adultos, nas escolas normais .

7 - Na Capital do Estado da Paraí-
ba realiza-se o 1.0 Congresso Nacio-
nal de Música do Nordeste.

7 _. O Seminário Interamericano de
Alfabetização' e Educação de Adultos
encerra-se depois de 5 semanas de ati-
vidade contínua.

12 -- Realizou-se, no Gabinete do Mi-
nistro da Educação, sob a presidência do
respectivo titular, a posse do Reitor da
Universidade do Recife.

22 - O I. N. E. P. acaba de atin-
gir o total de 70 prédios escolares que
até agora distribuiu ao Território do
Acre, num esfôrço de bem dotar essa
unidade federativa de estabelecimentos
de ensino primário. -.



27 - ír:ransponre, .nesta data, o 92"
.aIDveI:sário -da fundação do instituto
Nacional de Surdos-Mudos, realizado
pelo francês E. Huet,

3() - 'São regiistradas, no Departa-
mento de Edul:a.çãt> ,:da .Paeaiba, 20 -es-
colas particulares de ensino primário.

Seção ,de Bocumentaçãe> e Intercâm-

bio do Instituto Nacional de Estudos

Pedagógicos, em 2S de setembro de

1949. - Déa Ve1oso Maurício, Chefe

da S. D. I. Visto: M urilo Braga" Di-

reter do I. N. E. P.

- 112-'

Depart. de .Imprensa Nacional - Rid de JaneIro - 1950



Boletim mensal
DO INSTITUTO NACIONAL DE ESTUDOS PEDAGÓGICOS

MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO E SAÚDE - RIO DE JANEIRO

INO X Setembro de 1949 N." 116

Vida educacional do país em Àgôsto de 1949

I - ATOS DA ADMINISTRAÇÃO

FEDERAL

1 - E' publicada a Portaria s-n, de
4-7-949, do Ministro do Trabalho; que
considera filiados aos Cursos de Le-
gislação Sindical e do Trabalho, os
•.Cursos de Direito Social", do Insti-
tuto de Direito Social de São Paulo,
estendendo-se-lhes o exercicio consciente
das funções nos benefícios da Portaria
n.? 249, de 24-9-948.

2 - E' publicado o Decreto número
26.927, de 21-7-949, que autoriza o fun-
cionamento do curso de odontologia da
Faculdade de Odontologia do Espírito
Santo.

2 - E' publicado Despacho s-d., do
Ministro da Educação, que concede
reconhecimento ao curso ·colegial do Gi-
násio Jesus, Maria, José, com sede em
Poços de Caldas, no Estado de Minas
Gerais.

2 - São publicados despachos, s-d.,
do diretor do Ensino Secundário, que
autorizam a vários ginásios a funcionar
com curso noturno.

2 - E' publica da a Portaria n.? 50,
de 21-6-949, do Ministro do Trabalho,
que aprova o Regimento do Serviço de
Recreação Operária,

3 - E' publicado o Decreto número
26.992, de 1-8-949, que dispõe sóbre edu-
cação gratuita, a expensas do Estado,
aos filhos menores dos militares, inclu-
sive dos convocados, que participararn
da Fôrça Expedicionária Brasileira.

3 - E' publicada, a. Ata de 18-3-949,
do Conselho Nacional de Educação, re-
lativa à primeira reunião ordinária d»
ano.

3 - E' publicada a Ata. de 21-3-949.
do Conselho Nacional de Educação, re-
lativa a z.a Sessão da L' reunião ordi-
nária do ano.

3 - E' publicada a Ata de 23-3-949,
do Conselho Nacional de Educação, re-
lativa à 3.a sessão da 1.a reunião ordi-
nária do ano.

3 - E' publicada a Ata de 30-3-949,
do Conselho Nacional de Educação, re-
lativa à 5.a sessão da 1.' reunião ordi-
nária do ano.

3 -- E' publicada a Ata de 1-4-949, do
Conselho Nacional. de Educação, rela-
tiva à 6.a sessão da l.a reunião ordiná-
ria do ano.

3 - E' publicada a Ata de 4-4-949,
do Conselho Nacional de Educação, re-
lativa à 7.a sessão da 1." reunião ordí-

nária do <\119,



3 - E' publicada a Ata de 8-4-949,
do Conselho Nacional de Educação, re-
lativa à s.a sessão da l." reunião ordi-
nária do ano.

3 - E publicada a Ata de 22-4-949, .
do Conselho Nacional de Educação, re-
lativa à 1O.a sessão da P reunião ardi"
nária do ano.

4 - E publicado o Decreto número
26.926, de 21-7-949, que concede equipa-
ração à Escola de Enfermagem Maga-
lhães Barata, com sede em Belém, no
Estado do Pará.

4 - E' publicado o Decreto número
26.974, de 28)-949, que aprova o Re-
gimento do Instituto Nacional de Sur-
dos-Mudos do Ministério da Educação
e Saúde.

5 - E' publicada a Lei n.' .773, de
29-7-949, que autoriza o Ministério da
Educação e Saúde a adquirir projeto-
res cinematográficos para revenda a
estabelecimentos de ensino.

6 - E' publicado o Decreto n.? 26.922,
de 21-7-949, que concede reconhecimen-
to, sob regime de inspeção permanente,
ao curso ginasial do Ginássio Vasco da
Gama, com sede no Distrito Federal.

8 - E' publicado o Decreto n.? 26.929,
de 21-7-949, que concede reconhecimen-
aos cursos clássico e científico do Co-
légio Plínio Leite, com sede em Nite-
rói, no Estado do Rio de Janeiro.

8 - E' publicado o Decreto número
26.937, de 21-7-949, que concede reco-
nhecimento ao curso de ciências econô-
micas da Faculdade de Ciências Econô-
micas de Niterói.

9 - E' publicada a Portaria n.? 156,
de 28-4-949, do diretor do Ensino Se-
cundário, que expede instruções para a
feitura de relatório e atualização dos
modelos instituídos pela Portaria nú-
mero 426, de 17-10-945.

-2-
10 - E' publicada a Portaria n." 331,

de 1-8-949, do Ministério da Educação,
que expede instruções para o funcio-
namento do Instituto Osvaldo Cruz.

10 - E' publicada a Ata de 27-4-949,
do Conselho Nacional de Educação, re-
lativa a 11.' sessão da P reunião. or-
dinária do ano.

-10 - E' publicada a Ata de 29-4-49,
do Conselho Nacional de Educação, re-
lativa à 12.a sessão da l ," reunião ordi-
nária do ano.

~o - E' publicada a Ata de 4-5-949,
do Conselho Nacional de Educação, re-:
lativa à 13.a sessão da L" reunião or-
dinária do ano.

10 - E' publicada a Ata de 6-5-949,
do Conselho Nacional de Educação, re-
lativa à 14.a sessão da 1.a reunião ordi-
nária do ano.

10 - E' publicada a Ata de 11-5-949,
do Conselho Nacional de Educação, re-
lativa à 15.' sessão da l.a reunião ordi-
nária do ano.

10 - E' publicada a Ata de 13-~-949,
do Conselho Nacional de Educação, re-
lativa à 16.a sessão da ta reunião or-
dinária do ano.

10 - E' publicada a Ata de 16-5-949,
do Couselho Nacional de Educação, re-
lativa à 17.a sessão da l.a reunião or-
dinária do ano.

12 - E' publicada a Portaria nú-
mero 225, de 13-5-949, do Ministro da
Educação, que concede inspeção preli-
minar aos cursos comerciais básico e
técnico de contabilidade da Escola Téc-
nica São José do Rio Pardo, com sede
em São José do Rio Pardo, no Estado
de São Paulo.

13 - E' publicada a Lei n.? 775,
de 6~8-949, que dispõe sôbre o ensino
de enfermagem no País.



13 - :E:, publicado o Decfeto número
27.019, de 8-8-949, que autoriza o fun-
cionamento dos cursos de Ciências Eco-
nômicas e de Ciências Contábeis e A tu-
riais da Faculdade de Ciências Econô-
micas de Sergipe, com sede em Aracaj ú,
no Estado de Sergipe.

-17 - E' publicada a Portaria n.? 334,
de 12-8-949, do Ministro da Educação.
que expede instruções para a realiza-
ção dos exames especiais destinados a
verificar a habilitação profissional dos
professores de educação física, médi-
cos, 'assistentes de educação física e
ftêcnicos desportivos amparados '\)ela
Lei n." 745, de 22-6-949.

17 - E' publicado o Decreto número
26.473, de 17-3-949, que muda a deno-
minação do Ginásio Municipal São Car-
los, com sede em São Carlos, no Estado
de São Paulo, para Ginásio Diocesano
de São Carlos.

17 - E' publicada a Portaria nú-
mero 217. s-d., do Ministro da Educação,
que muda a denominação do Ginásio de
Carnbará, com sede em Carnbará, no Es-
tado do Paraná, par Ginásio Estadua!
de Carnbará.

17 - E' publicada a Portaria número
159, de 7-4-949, do Ministro da Edu-
cação, que concede inspeção preliminar
ao Ginásio da Estância de Serra Negra,
com sede em Serra Negra, 110 Estado de,

'São Paulo,

17 - E' publicada a Portaria 11: 245,
de 23-5-949, do Mini~tro da Educação, f

que concede inspeção preliminar ao Gi-
násio de Brotas, com sede em Brotas,
no Estado de São Paulo.

17 - E' publicada a Portaria nú-
mero 216, de 4-5-949, do Ministro da
Educação, que concede inspeção prelimi-
nar ao Ginásio da Escola Técnica de Co-
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mércio de Recife, com sede na capital
do Estado di! Pernambuco.

17 - E' publicado o Despacho s-d.,
do Ministro da Educação, que homolo-
ga o parecer 110,<> 154, do' Conselho Na-
cional de Educação, que dispõe sôbre

os alunos do Ginásio Estadual de Vi-
radouro, com sede em Viradouro, no
Estado de São Paulo, que conclui-
ram, em 1948, a 4." série com aprova-
ção em tôdas as' disciplinas exceto in-
glês.

17 - E' publicada a Portaria n.? 244,
de 23-5-949, do Ministro da Educação"
que concede inspeção preliminar ao Gi-
násio Alcântara, com sede no Distrito
Federal.

17 - São publicados despachos s-d.,
do diretor do Ensino Secundário, que
autorizam vários ginásios a funcionar
como curso noturno.
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17 - E' publicada a Ata de 14-6-949,
do Conselho Nacional de Educação. re-
lativa a sessão de instalação da 2.a re-
união extraordinária do ano. ;;io de D

. ocum'o do I. elltação
nstItuto N e In/er_

PedagóQ"ic aciolJaI' d E
!) _ D,~ os, ellJ 26 d e s-
, ea t? e set) I doso j).-/, ernbro
. . Vist . altricio Ch

) INEP o. Afltrilo B.' efe
• ' lapa, Di.

17 - E' publica da a Ata de 15-6-949,
do Conselho Nacional de Educação, re-
lativa à 2.a sessão da 2.a reunião ex-
traordinária do ano.

17 - E' publicada a Ata de 17-6-949,
do Conselho Nacional de Educação, re-
lativa à 3.a sessão da 2.' reunião ex-

-traordinária do ano.

17 - E' publicada a Ata 'de 20-6-949,
d~ Conselho Nacional de Educação, re-
lativa à 4.a sessão da 2.a reunião ex-
traordinária, do ano.

17 - E' publicada a Ata de 22-6-949,
do Conselho Nacional de Educação, re-
lativa d 5." sessão da 2.' reunião ex-
traordinária dõ ano,

17 - E'publicada a Ata de 24-6-949,
do Conselho Nacional de Educação, te-



lativa à : 6.' sessão dá 2.· reunião ex-
traordinária do ano. ,

17 - E' publicada a Ata de 27-6-949,
do Conselho Nacional de Educação, re-
lativa à i.a sessão da 2." reunião ex-
traordinária do ano.

li ......:;E' publicada a Ata de 4-7-949,
do Conselho Nacional de Educação, re-
lativa à 8.a sessão da 2: reunião ex-
traordinária do ano.

17 - E' publicada a Ata de 6-7-949,
do Conselho Nacional de Educação, re-
lativa à 9: sessão da 2." reunião ex-
traordinária do ano.

17 - E' publica da a Ata de 8-7-949,
do Conselho Nacional de Educação, re-
lativa à 10: sessão da 2: reunião ex-
traordinária do ano.

17 - E' publicada a Ata de 11-7-949,
do Conselho Nacional de Educação, re-
lativa à 11." sessão da 2." reunião ex-
traordinária do ano.

17 - E' publicada a Ata de 13-7-949,
do Conselho N acionál de Educação, re-
lativa à 12: sessão da 2." reunião ex-
traordinária do ano.

18 - E' publicada a Lei n.? 781, de
17-8-949', que institui o Dia Nacional de
Ação de Graças.

19 - E' publicada a Portaria n." 365,
de 16-8-949, do Ministro da Educação,
que expede bases para o concurso de
monografias.

19 ,- E' publicada a Portaria n." 366,
de 16-8-949, do Ministro da Educação,
que aprova normas para o Instituto
Joaquim Nabuco.

19 - E' publicada a Portaria n.? 369,
de 16-8-949, do Ministro da Educação,
que Iaculra a matrícula' de aluno-ouvin-
te no Curso Prático de Teatro do Ser-
viço Nacional .de Teatro,

..i..4-·

19 - E' publicada a Portaria n.á 374,
de 16-8-949, do Ministro da Educação,
que torna facultativo, durante o período
da realização dos III jogos Metropo-
litanos Ginásio-Colegiais,. o funciona-
mento, no turno da tarde, dos educan-
dários inscritos nos referidos jogos.

22 - E' publicada a Portaria número
278, de 6-6-949, do Ministro da Edu-
cação, que concede inspeção prelimina r
ao Ginásio Aliomar Pereira, com sede
no Distrito Federal.

23 -'- E' publicada a Portaria n." 31, 0
de 5-7-949, do diretor geral do Depar-
tamento Nacional de Educação, que ex-
pede o Regulamento Geral para os HI
Jogos Metropolitanos Ginásio-Colegiais,
promovidos pela Divisão de Educação
Física.

24 - E' publicada a Portaria n." 158,
de 19-8-949, 90 Ministro da Aeronáu-
tica, que aprova as Instruções provisó-
rias para o funcionamento do' 1.0 ano
do Curso Preparatório de Cadetes _do

'Ar.

26 - E' publicada a Portaria s-n.,
de 24-8-949, do Ministro do Exterior.
que considera a Sociedade Brasileira de
Filosofia como um dos grupos nacionais
interessados pelos problemas de educa-
ção, pesquisa científica e cultural, de-
vendo- a mesma acreditar _um delegado
junto ao Instituto Brasileiro de Edu-
cação, Ciência e Cultura, como membro
de sua Assembléia Geral.

26 - E' publicada a Portaria s-n., de
24-8-949, do Ministro do Exterior, que
considera a Secretaria de' Educação e
Cultural da Prefeitura do Distriro Fe-
deral como um dos grupos nacionais
interessados pelos problemas de educa-
ção, pesquisa científica e cultural de-
vendo a mesma acreditar um delagado
junto ao Jnstituto Brasileiro de Educa-

\
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ção, Ciência e Cultura, como membro
de sua Assembléia Geral.

27 - E' publicada Lei n.? 784, de
20-8-949, que concede franquia postal
a livros e publicações remetidos às Bi-
bliótccas Públicas e instituições educa-
tivas.

30 - E' publicadaa Lei 11.° 785, de
20-8-949, que cria a Escola Superior
de Guerra.

30 - E' publicada a Portaria 11.° 372,
de 16-8-949, do Ministro da' Educação,
que concede inspeção preliminar aos cur-
sos comerciais, básico e técnico de con-
tabilidade da Escola Técnica de 'Comér-
cio de Palmares, com sede em Palmares,
no Estado de Pernambuco.

31 - São publicadas normas suple-
mentares à execução das instruções bai- '

xadas pela Poratria n." 392, de 30-8-948,
dos Cursos Esepeciais de Técnico de
Imigração e Técnico de Colonização,

II -- ATOS DA ADMINISTRAÇÃO

DISTRITO FEDERAL, DOS ESTADOS E nos
TERRITÓRIOS

2 - É publicada a Ordem de Ser-
viço n." 14, de 27-7-949, do Departa-
mento de Educação Complementar, da
Prefeitura do Distrito Federal, que dis-,
põe sôbre concursos instituídos pelo
Instituto Brasileiro de Educação, Ciên~
cia e Cultura - 'Comissão da UNESCO
no Brasil.

2 - É publicado o Ato do Governador
do Estado de Alagoas, que designa o
representante do Estado na 3.a reunião
da Campanha Nacional de Alfabetização
de Adultos.

2. - É publicada a Lei n.? 1.461, de
1-8-949, do Estado de Alagoas, que

,dispõe sôbre aquisição de imóvel, des-
tinado a Grupo Esçolar ,

...:.5-

2 - Ê. publicada a Lei n.? 401, de
1-8-949, do Estado de São Paulo, que
denomina Escola Industrial Paulino Bo-
telho, a escola industrial de São Carlos.

3 - É publica da a Portaria n.? 207,
de 2-7-949, do Secretário da Educação
e Cultura, do Estado de Pernambuco,
que estabelece o programa da Semana
De Nabuco ,

3 - É publicado o Decreto número \
3.514, de 2-8-949, do Estado do Rio de
Janeiro, que cria uma escola primária
em Maricá, com auxílio do Fundo Na-
cional de Ensino Primário.

3 - É publicada à Lei n." 379, de
2-8-949, do Estado de Minas Gerais,
que modifica dispostivo da Lei n.? 291,
de 24-11-948, sôbre administração do
ensino.

4 - É publicada a Ordem de Ser-
viço n.? 40-DEP, de 2-8;949, do Diretor
do Departamento de Educação Pri-
mária da Prefeitura do Distrito Fe-
deral, que dispõe sôbre provas parciais.

4 - São publicadas as Portarias nú-
meros 336 e 337, de 2-8-949, do Diretor
de Euducação Pré-Primária e Primária,
do Estado do Rio de Janeiro, que
transferem dê localidade 2 escolas.

4 - 'É publicado o Decreto número
18.738, de 2-8-949, do Estado de São
Paulo, que concede auxílios de Cr$ ...
25.000,00, a Centros Acadêmicos"

4 - É publicado o Decreto número
18.739, de 2-8-49, do Estado de São
Paulo, 'que altera o orçamento interno
vigente, da Universidade de São Paulo.

4 - É publicado o Decreto número
18.740, de 2-8-949, do Estado de São
Paulo, que denomina Monsenhor Goh~
çalves, 3,,0 Colégio Estadual de São José
çjo RiQ Preto .•



4 ~ São publicadas as Circulares nú-
'mero 'I, de 3-8-949, da Orientação Téc-
nica da Língua Portuguêsa, no Estado
de Ívlinas Gerais, que estabelece base
.l sua ~ecução.

5 - É publicado o Decreto número
3.114, de 3-8-949, do Estado de Minas
Gerais, que cria e localiza 12 cursos de
Educadoras Sanitárias e abre crédito
especial ;

5 - São publicados os Decretos nú-
meros 723 e 724, de 2-8-949, do Estado
de M5I-to Grosso, que desdobram duas
escolas:

6 - É publicado o ~to n." 47, de
5-8-949, do Estado do Ceará, que ho-
mologa concurso do ensino normal.

6 .:-. São publica das as Leis números
514 e 515, de 5-8-949, do Estado do Rio
de Janeiro, que concedem isenção de
impôsto sôbre imóveis destinados a
estabelecimentos de ensino.

'7 - São publicadas as Leis de nú-
meros 407 a 415, de 4-8-949, doEstado
de São Paulo, que dispõem sôbre a aqui-
ção de imóveis, destinados a prédios es-
colares.

7 -, É publicada a Resolução número
15, de 5-8-949, do Prefeito do Distrito
Federa), que institui, na Secretaria de
Educação-e Cultura, um Centro de Re-
creação e Cultura.

9 - É publicado o Ato de 6-8-949,
do Governador do Estado de Alagoas,
que nomeia o Tte. Coronel Alfredo
Monteiro Quintela, para Secretário do
Interior e Educação.

9 - São publicados os .Decretos nú-
meros 725 e- 726, de 5-8-949, do Estado
de Mato-Grosso, que desdobram 2
escolas.

10 - É publicado o Decreto número
,3,516, de 9-13-949, do Estado do Rio

de Janeiro, que cria escola primária no
Município de Barra Mansa.

11 - É publicada a Lei n." 574, de
10-8-949, do Estado de Pernambuco,
que reconhece de utilidade pública a
Sociedade Cultural Brasil - Estados
Unidos.

11 - São publicados os Decretos nú-
meros 982, de 20-7-949, 984, 985 e 986.
de 3-8-949, do Estado de Goiás, que
trans ferem 4 escolas.

12 - São publicadas as Instruções
n.? 8, de 11-8-949, do Secretário Geral
de Educação e Cultura, da Prefeitura
do Distrito Federal, que estabelecem o
estágio dos alunos da Escola Técnica
de Assistência Social nos estabeleci-
mentes de ensino S. G. E.

12 - É publicado o Ato de 16-6-949,
do Governador do Estado do Ceará,
que anexa a escola ds-Curicaca ao
Grupo Escolar José Jucá, Município
de Quixadá.

12 - São publicados Decretos de
11-8-949, do Estado de São Paulo, que
criam 10 classes de ensino primário,
localizam 3 escolas e transferem 4.

12 - É publicado o Decreto número
18.748; de 10-8-949, do Estado de São
Paulo, que relata um cargo de Pt;Q-
fessor na Escola Industrial Joaquim
Ferreira do Amaral, de J aú. \tiJJ

12 - É publicado o Decreto número
18.749, de 10-8-949, do Estado de São
Paulo, que modifica verbas da Supe-
rintendência do Ensino Profissional.

12 - É assinado o Decreto n." 96, do
Território do Rio, Branco, que cria na
Cidade de Boa Vista, urn grupo escolar
que se denomin!lrá Oswaldo Cruz.

13 -. São publicados Atos de 9-8-949,
dó Governador do Estado do Ceará,



que transferem de escola 3 cadeiras de
ensino primário.

13 - E' publicada a Lei n." 533, de
8-8-949, do Estado do Ceará, que es-
tende a gratificação de magistério aos
Pro íessôres Auxiliares.

13 - E' pubJicada a Portaria n.? 158,
de 11-8-949, do Secretário de Saúde e
Assistência Social do Estado de Per-
nambuco, que aprova e' transcreve o
Regulamento do Serviço de Higiene
Escolar d~ Depatramento de Saúde PÚ-
blica.

13 - E' publicado o Ato do Secretário
da Educação e Cultura do Estado do
Rio de Janeiro, que cassa a subvenção
da escola .de GQrdura, Município de
Santa Maria Madalena.

13 -- É publicado o Ato do Secretário
da Educação e Cultura do Estado do
Rio de Janeiro, que concede subvenção
à escola da Fazenda de Santarém, Mu-
nicípio de Santa "Maria Madalena.

13 - É publicado o Ato de 12-8-949,
do Diretor do Departamento de Educa-
ção do Estado de São Paulo, que trans-
creve instruções às atividades didáticas
da Seção de Educação das Escolas Nor-
mais.

13 - É publicada a Lei n.? 416, de
12-8-949, do Estado de São Paulo, que
dispõe sôbre aquisição de imóveis, des-
tinado a escola rural.

13 _.. É publicada a 'Lei n.? 417, de
12-8-949, do Estado de São Paulo, que-
concede auxílio de Cr$145. 000,00 ao XV
Salão Paulista de Belas Artes.

14 - E' publicado o Ato de 11-7-949,
do Chefe da 5.a Região Escolar, do
Estado do Rio de Janeiro, que suspende
provisoriamente, as aulas do G.E. Ri-
beiro de Almeida.

14 '- É publicada a Circular de
2-1-7-949, do Chefe da Inspetoria da 16,~
Região Escolar "do Estado do Rio de
Janeiro, que instrue os professôres das
escolas primárias.

17 - E' publicada a Circular n.? 33,
de 12-8-949, do Diretor de Estatística
e Pesquisas Educacionais do Estado do
Rio de Janeiro, 'qUt estabelece normas
pedagógicas às inspetorias escolares.

17 .: É publica da a Lei n.O 517, de.
16-8-949, do Estado do Rio de Janeiro,
que dá denominação de Duque de Ca-
xias, ao grupo escolar em construção 110

Município de Traj ano de Morais.

18 - É publicado o Decreto nú-
mero 474, de 17-8-949, do Estado de
Alagoas, que agrupa cadeiras no (magis-
tério primário do Estado.

,18 - É publicada a Lei n.? 384, de
17-8-949, do Estado de Minas Gerai~
que dispõe sôbre aquisição de imóvel
destinado ao Aprendizado José Gon-
çalves. em Ouro Fino.

18 - É publicada a Lei n.? 385, de
17-8-949, do Estado de Minas Gerais,
que abre crédito de Cr$ 124.640,00 à
Secretaria de Educação.

18 - São publicadas as Leis números
249 e 350, de 16-8-949, do Estado de
Mato-Grosso, que concedem subvenções
a 2 escolas, num 'total de Cr$ 36.000,00.

19 - É publica da a Portaria n." 523,
de 16-8-949, do Diretor Geral do De-
partamento de Euducação do Estado de
Sergipe, que recomenda aos professôrcs,
palestras comemorativas da Semana da
Pátria.

19 - São publicados Decretos de
18-8-949, do Estado de São Paulo, que
criam 7 classes de ensino primário. 1
grupo escolar e mudam denominação de
uma escoIa!



19 - Ê publicada a Lei a." 420, de ;..
lJ'-8-949, do Estado de São Paulo, que
dispõe sôbre contribuição de Cr$ .....
200.000,00 ao XIV Campeonato Aberto
do Interior.

19 - É publicado o Decreto número
18.771, de 17-8-949, do Estado de São
Paulo, que muda a denominação do
G. E. Capitão MóI' Gonçalo Monteiro.

19 - É publicado o Decreto número
18.789, de agôsto de 1949, do Estado,
de São Paulo, que dispõe sôbre relota-
ção de cargo de professor, na Escola
Industrial Sales Gomes, de Tatuí.

19 - É publicado o Decreto número
3.124, de 18:8-949, do Estado de Minas
Gerais, que declara de festa cívica o
dia 19 de agôsto de 1949, que assinala o
centenário do nascimento de Joaquim
Nabuco.

20 - É publicada a Lei n.? 250, de
13-8-949, do Estado do Piaui, que abre
crédito especial- de Cr$13.000,00 para
pagamento de subvenções concedidas ao
Ginás{o N. S. das Graças, e ao Exter-
nato 7 de Setembro.

20 - É publicado o Decreto número
174, de 19-8-949, do Estado ela Paraíba,
que cria, na cidade de Bonito de Santa
Fé, um grupo escolar.

20 - É publicada a Lei número 329,
de 19-8-949, do Estado da Paraiba, que
doa à Faculdade de Direito da Paraíba
o prédio atualmente ocupado pelo Grupo
Escolar Antônio Pessoa.

20 - É publicada a Lei n.? 330, de
19-8-949, do Estado da Paraíba, que abre
crédito especial de Cr$ 200.000,00, des-
tinados à construção de um grupo es-
colar no Município da Capital.

20 - É publicado o Decreto número
211, de 13-8-949, do Estado do Espírito

Santo, que cria o curso ginasial no-
turno, no Colégio Estadual do Espí-
rito Santo, e no Colégio Estadual Muni!':
Freirc.

20 - É publicada a Lei n." 533, de
19-8-949, do Estado do Rio de janeiro,
que torna extensivos aos Proíessôres do
Ensino Primário e Pré- Primário, os be-
nefícios do art. 3.o do Decreto-lei nú-
mero 1.866, de 31-12-946.

20 - É publicada a Lei n," 536, de
19'-8-949, do Estado do Rio "de Janeiro,
que abre crédito especial de Cr$ .....
250.000,00, para despesas com o prédio
destinado .à Casa do Estudante Flurni-
nense.

20 - E' publicado o Decreto número
18.773, de 18-8-949, do Estado de São
Paulo, que dispõe sôbre abertura de um
crédito de Cr$ 1.000.000,00 na Univer-
sidade de São Paulo.

20 - São publicados os Decretos ns.
18.774 e 18.775, de 18-8-949, do Estado
de São Paulo, que alteram o orçamento
interno, vigente, da Universidade de
São Paulo.

20 - E' publicado o Decreto -n.o 346,
de 9-8-949, do Estado de Goiás, que
abre, à Secretaria de Educação, o cré-
dito de Cr$ 10.800,00.

20-- São 'publicados qs Decretos nú-
meros 990 e 992, de 9-8-949, do Estado
de Goiás, que transferem 2 escolas de
localidade.

20 - E' publicada a Portaria n." 165,
de 16-8-949, do Estado de Mato Grosso,
que faz a reclassificação de um profes-
sor primário.

21 - E' publicada a Lei n.? 211, de
29-11-948, do Estado de Goiás, que con-
cede subvenções anuais a _7 estabeleci-
mentos de ensino.



21 - É' publicado Decreto de agôsto
de 1949, do Estado de Goiás, que autori-
za o Poder Executivo a construir dois
prédios para grupos escolares.

21 ~ E' publicada a Lei n.? 281, de
28-11-948, do Estado de Goiás, que dis-
põe sôbre concessão de auxílio ao
Centro Intelectual das Vicentinas Goia-
nas.

21 E' publicada a Lei 11.° 297, de
29-11-948, do Estado de Goiás, que dis-
põe sôbre construção de um grupo esco-
lar em Pirenópolis ,

21 - E' publicada a Lei n.? 308, de
30-1'1-948, do Estado de. Goiás, que
concede Cr$ 90.000,00 de auxílio para
construção de 2 escolas. •

23 - E' publicado o Ato n." 49, de
22-8-948, do Secretário da Educação do
Estado de São Paulo, que determina
execução de provas do concurso de in-
gresso no magistério secundário e nor-
mal.

23 - E' publícada a Lei n.? 387, de
22-8-949, do Estado de Mato-Grosso,
que transforma escolas reunidas em
grupos escola res ,

23 - E' publicada a Lei n.? 388, de
2'1-8-949, do Estado de Minas Gerais,
que restabelece a Escola Normal de
Campanha.

23 - E' publicado o Decreto número
732, de 29.8-949, do Estado de Mato
Grosso, que desdobra a escola rural de
Três Pedras, Município da Capital.

24 - E' publicada a Lei n.? 535, de
17-8-949, do Estado do Ceará, que pror-
roga a vigência da Lei n.? 47, de
5-11-947, sôbre verba destinada a cons-
trução de escola.

24 - E' publicado o Decreto número
175, de 23-8-949, do Egtftdo da Paraíba,
que abre crédito de Cr$ 2.670.000,00,

para atender à construção de prédios
escolares.

24 - E' publicada a Lei n," 591, de
22-8-949, do Estado de Pernarnbuco, que
fixa os dias festivos da história de
Pernambuco.

24 - E' publicada a Lei n.'( 3171 de
30-11-949, do Estado de Goiás, qne
dispõe sóbre auxílios destinados a cons-
trução de 12.grupos escolares, num total
de Cr$ 720.000,00.

25 - E' publicado o Decreto número
18.785, de 24-8-949, do Estado de São
Paulo, que dispõe sôbre aquisição de
imóvel destinado a estabelecimento de
assistência à infância.

·25 - E' publicada a Lei 11.° 343, de
8-8-949, do Estado de Goiás, . que abre
à Secretaria de Educação o crédito de
Cr$45. 000,00.

25 - E' publicada a Lei 11.° 344, de
8-8-949, do Estado de Goiás, que isenta
do impôsto de transmissão imóveis a
serem adquiridos pela Cooperativa Gi-
násio Municipal de Inhumas.

2S - E' publicada a' Lei n." 345, de
9-8-949, do Estado de Goiás, que modi-
fica o art. 1.0 da Lei n." 245, d'e 17-11-948,
(acôrdos com estabelecimentos de. en-
sino).

26 - E" publicado o Decreto número
177, de 25~8-949,Alo Estado da Paraíba,

. que cria, na cidade de Jatobá, um grupo
escolar, que será denominado Duque de
Caxias.

26 - E' publicada a Lei n.? 619, de
25-8-949, do Estado de Pernambuco,
que abre crédito de Cr$ 70.000,00, des-
tinado à compra de terreno, para nele
ser construido ginásio.

26 -, E' publicada a Lei 11.° 611, de
25-8-94~+ do Estado de' Pernarnbuco,



que abre crédito de Cr$ 500.000,00 para
pagamento de professôres.

27 - E' publicada a Lei n.? 335,. de'
26-8-949. do Estado da Paraiba, que
concede subvenção de Cr$ 12.000,00 ab
Ginásio Salesiano Padre Rolim, de Ca-
j azeiras ,

27 - E' publicada a Lei n." 545, de
26-8-949. do Estado do Rio de Janeiro,
que denomina Catarina Schweng, a es-
cola típica rural, localizada no Muni-
cípio de Sumidouro ..

27 - E' publicado o Decreto número
3.522, de 26-8-949, do Estado do Rio
de Janeiro, que cria escola primária no
Município de Itaperuna.

27 - E' publicado o IDecreto número
3.523, de 26-8-949, do Estado do Rio
de Janeiro, que declara de utilidade pú-
blica terreno necessário a construção de

escola.
27 - São publicados Decretos de

26-8-949, do Estado de São Paulo, que
'transferem de localidade 3 escolas, mu-
dam a denominação de uma, localizam
duas e criam.3 classes de educação in-
fantil.

27 - E' publicado o Decreto número
733, de 24-8-949, do Estado de Mato
'Grosso, que desdobra a escola rural
mista de Furado, Município de Santo
Antônio de Laverger.

28 - E' publicado Ato n." 46, de
26-7-949, do Secretário da Educação do
Estado de São Paulo, que expede, em
caráter experimental, o programa do
3.° ano do .Curso Primário Funda-
mental:'

28 - São publicados os Decretos nú-
meros 18.789-A e 18.789-B, de 27-8-949,
do Estado de São Paulo. que alteram o
orçamento interno vigente, da Univer= .
sidade de São Paulo,

_10-
28 - E' publicado o Decreto número

18.789-C, de 25-8-949, do Estado de
São Paulo, que dispõe sôbre concessão
de auxílio ao Centro Acadêmico XI de
Agósto .

29 -- E' publicado o Decreto número
999, de 18-8-949, do Estado de Goiás,
que abre crédito suplementar de Cr$ ..
12.000,00 à Secretaria de Educação.

30 - E' publicada a Lei n.? 252, de
20-8-949, do Estado do Piauí, que auto-
riza a contribuição de 2 grupos 'esco-
lares nas cidades de Cocal e Corrente.

30 -. E' publicado o Decreto número
1.835, de 29-8-949, do Estado do Rio
Grande do Norte, que extingue 2 cargos
da carreira de Professor Primário.

30 - São publicados os Decretos nú-
meros 3.525, 3.527, de 29-8-949, do
Estado do Rio de Janeiro, que criam 3
escolas primárias, respectivamente, em
Miracema, Rio das Flôres e Santo An-
tônio de Pádua ,

31 - E' publicado o Decreto número
'1. OQ1,de 24-9-949, do Estado de Goiás,
que transfere de lugar uma escola iso-
lada.

m - ATOS DA ADMIN~STRAÇÃO

MUNICIPAL

20 _. E" publicado' o Decreto número ~
6, de 9-8-949, da Prefeitura Municipal
de Barra Mansa (Estado' do Rio de
Janeiro), que cria uma escola na Fa-
zenda Santo Antônio.

IV - NOTICIÁRIO

3 Notícias. do Rio Grande no
Norte, informam-nos da inauguração de
duas escolas rurais, pelo Governador
do Estado, no Município de Ceará-
Mirim.



4 - Uma delegação de alunos da Fa-
culdade de Direito da Universidade do
Paraná, em visita à Capital Federal,
homenageia o Ministro da Educação,'
durante a entrevista que com êle man-
teve.

4 - Faleceu em Recife (Pernam-
buco), o professor Ageu Magalhães,
catedrático da Faculdade de Medicina
do Recife e 1.0 titular da Secretaria de
Saúde e Educação de Pernambuco ,

5 -- Os delegados das Repúblicas
.Americanas ao Seminá-rio Pan-Arncri-
cano de Alfabetização de Adultos, visi-
taram o Ministério da Educação, onde
foram apresentados ào titular da pasta,
pelo professor Lourenço filho,

S - O Departamento de Educação
do Estado do Rio Grande do Norte
inaugurou 2 gabinentes dentários, des-
tinados aos alun-os das escolas primárias
da Capital,

7 - O Ministro da Educação recebe
a diretoria do LB.E.C.C., cujo pre-
sidente entrega ao Ministro Clemente
Mariani a publicação ;,Leitura de T 0-

dos", contribuição dêsse Instituto à
Campanha de Educação de Adultos.

-11-

1.8- No interior de Alagoas, são con-
eluídos os prédios de mais 3 escolas
primárias rurais.

24 - Instala-se o I Congresso Na-
cional do IBECC, com a presença de
tôdas as comissões estaduais.

2S - Nas escolas de todo o pais é
comemorada a passagem do Dia do Sol-
dado, personificado na figura de Caxias.

27 - Os educadores das nações ame-
ricanas, reunidos ern Petrópolis, rece-
bem e homenageiam e Presidente da
República.

I
30 - E' registrado, no Departamento

de Educação da Paraíba, um Clube
Agrícola, denominado Américo Falcão,
criado pelos alunos do G. E. João Pes-
soa, da Capital.

30 - Comemoram as escolas supe-
riores e as entidades culturais do país, o
I Centenário do nascimento de Joa-
quim Nabuco.

Seção de Documentação e Inter-
câmbio do Instituto Nacional' de Es-
tudos Pedagógicos, em 26 de setembro
de 1949, - Déa Veloso Mauricio, Chefe
da S.D.I. Visto: M'urllo Braço, Di-
reter do lNEP.
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Vida educacional do país em Àgôsto de 1949
I - ATOS DA ADl\IINISTRAÇ.A.O

FEDERAL

1 - E' publicada a Portaria s-n, de
4-7-949, do Ministro do Trabalho, que
considera filiados aos Cursos de Le-
gislação Sindical e do Trabalho, os
,. Cursos de Direito Social", do Insti-
tuto de Direito Social de São Paulo,
cstendendo-se-Ihes o exercício consciente
das funções nos benefícios da Portaria
n.? 249, de 24-9-948.

2 - E' publicado o Decreto número
26.927, de 21-7-949, que autoriza o fun-
cionamento do curso de odontologia da
Faculdade de Odontologia do Espírito
Santo.

2 - E' publicado Despacho s-d., do
Ministro da Educação, que concede
reconhecimento ao curso ·colegial do Gi-
násio Jesus, Maria, José, com sede em
Poços de Caldas, no Estado de Minas
Gerais.

2 - São publicados despachos, s-d.,
do diretor do Ensino Secundário, que
autorizam a vários ginásios a funcionar
com curso noturno.

2 - E' publicada a Portaria n.? 50,
de 21-6-949, do Ministro do Trabalho,
que aprova o Regimento do Serviço de
Recreação Operária.

3 - E' publicado o Decreto número
26.992, de 1-8-949, que dispõe sóbre edu-
cação gratuita, a expensas do Estado,
aos filhos menores dos militares, inclu-
sive dos convocados, que participaram
da Fôrça Expedicionária Brasileira.

3 - E' publicada, a. Ata de 18-3-949,
do Conselho Nacional de Educação, re-
lativa à primeira reunião ordinária <b
ano.

3 - E' publicada a Ala de 21-3-949.
do Conselho Nacional de Educação, re-
lativa a 2.a Sessão da L" reunião ordi-
nária do ano.

3 - E' publicada a Ata de 23-3-949,
do Conselho Nacional de Educação, re-
lativa à 3.a sessão da l." reunião ordi-
nária do ano.

3 - E' publicada a Ata de 30-3-949,
do Conselho Nacional de Educação, re-
lativa à s.a sessão da 1." reunião ordi-
nária do ano.

3 -- E' publicada a Ata de 1-4-949, do
Conselho Nacional. de Educação, rela-
tiva à 6.a sessão da l.a reunião ordiná-
ria do ano.

3 - E' publicada a Ata de 4-4-949,
do Conselho Nacional de Educação, re-
lativa à 7.a sessão da 1.' reunião ordi-
nária. do ~119,
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Vida educacional do pais em Julho de 1,949
I - ATOS DE ADMINISTRÁÇÃO FEDERAL

1 - E' publicada a Portaria n." 134,
de 29-6-949, do Ministro da Aeronáu-
tica, que aprova modificações ·nas dis-
posições previstas nas Portarias 121 de
25-3-946, e 203, de 12-10-948, referentes
às Instruções para o ensino na Escola
de Aeronáutica.

2 - E' publicada a Portaria n." 297,
de 306-949, do Ministro da Educação,
que expede Instruções para colação 'de
grau de bacharéis em Direito, no cor-
rente ano.

4 - E' publicado o Decreto número
26.945, de 1-7-949, que aprova o Re-
gulamento do Salão Nacional de Belas
Artes.

5 - E' publica da a Ata de 21-2-949,
do Conselho Nacional de Educação, re-
lativa à L' Sessão da 1.' Reunião ex-
traordinária de 1949.

5 - E' publicada a Ata de 25-2-949,
do Conselho Nacional de Educação, re-
lati~ à 2.' Sessão da P Reunião Ex-
traordinária de 1949.

5 - E' publicada a Ata de 4-3-949,
do Conselho N acional de Educação, re-
lativa à 3.a Sessão da L" Reunião Ex-
traordinária de 1949.

5 - E' publicrda a Ata de 7-3-949,
do Conselho Nacional de Educação, re-
lativa à 4." Sessão da l.a Reunião Ex-
traordinária de 1949.

5 - E' publicada a Ata de 11-3-949,
do Conselho Nacional de Educação, re-
lativa à S.' Sessão da 1.' Reunião Ex-
traordinársa de 1949.

5 - E' publicada a Ata de 14-3-949,
do Conselho Nacional de Educação, re-
lativa à 6.a Sessão da l.a Reunião Ex-
traordinária de 1949.

15 - E' .publicada a Portaria n." 36,
de 13-7-949, do Diretor do Colégio Pe-
dro II - Internato, que nltera os ar-'
tigos 13 e 14 da Portaria n." 15, de

.21-4949, referentes a prêmios a serem
conferidos aos alunos. .

16 - E' publicada a Lei n." 756, de
8-7-949, que dispõe sôbre a organiza-
ção do fustituto Brasileiro de Geogra-
fia e Estatística.

16 - E' publioada a Lei n." 758, de
11-l949, que modifica a alínea "a" do
art. 5.· do Decreto-lei n." 7 .888, de
21-8-945, que cria o Centro de Aperfei-
çoamento e Especialização do Realengo ,

16 - E' publicada a Portaria n." 239,
de 4-7-949, do/Diretor Geral do DASP,

,que cria, nos Cursos de Administração
(\, Divisão de Seleção e Aperfeiçoa-
rnento, nas capitais dos Estados de Mi--
nas Gerais, S. Paulo, Piauí, Ceará,
Maranhão, Pernambuco, Mato Grosso e
rará, cursos avulsos de Portugês e
Redação de Documentos Oficiais, Mate-
mática e Estatística e Direito Consti-



tucional e Administrativo, e aprova as
Instruções para o seu funcionamento.

18 - E' publicada" a Portaria n." 249,
de l.'P-949, do Diretor Geral do DASP,
que transforma o curso avulso de Di-
reito Constitucional, criado nas cidades
de Florianópolis e Curitiba, pela Por-
taria n." 185, de 7-5-949, em Curso
Avulso de Direito Constitucional e
Administrativo, e aprova para íuncio-
namento do curso as instruções a que
se refere a Portaria n." 239, de 4-íl-949.

18 - São publicados despachos, sem
data, do Ministro da Educação, autori-
zando' funcionamento condicional a 14
ginásios.

'18 - E' publicada a Portaria n." 34,
de 31-1-949, do Ministro da Educa-

••.• ção, que muda a denominação do Gi-
násio Jorge Tibiriçá, com sede na ca.\.
pital do Estado de São Paulo, para
Ginásio São Paulo de Piratininga.

18 - E' publicada a Portaria n.· 36,
de 31-1-949,. do Ministro da Educação,
que concede inspeção preliminnr ao Gi-
násio Dr , Fernando de Magalhães, com
sede em Mal ília? no Estado de São
Paulo.

18 - E' publica da a Portaria n." 35,
de 31-1-949, do Ministro da Educação,
que muda a denominação do Ginásio
Benj amin Constant, com sede no Dis-
trito Federal, para Ginásio Municipal
Barão de Rio Branco.

18 ~ E' publicada a Portaria n." 8,
de 13'-11-949,110 Ministro da Educação,
que concede inspeção preliminar ao Gi-
násio da 'Escola Normal "Anes Dias",
com sede em Cruz Alta, no Estado do
Rio Grande do Sul, e muda-lhe a de-
nominação para Ginásio Estadual da Es-
cola Normal Anes Dias,

18 - E' publicada fi Portada n." 9,
de 13-1-949, do Ministro da Educação,
que concede inspeção preliminar ao Gi-
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násio São José, com sede em S. Ber-
nardo do Campo, no Estado de São
Paulo.

18 - E' publicada a Portaria n." 68,
do Ministro da Educação, que concede
inspeção preliminar ao-Ginásio S. Luís,
com sede em Jaraguá do Sul, no Es·
tado de Santa Catarina ,

18 - E' publicada a Portaria n." 87,
de 25-2-949,' do Ministro da Educação,
que concede inspeção preliminar ao Gi-
násio .Antero Tôrres, com sede em Bam-
buí, no Estado de Misas Gerais.

18 - E' publicada a Portaria n." 53,
de 1612-949, do Ministre; da Educação,
que concede inspeção preliminar ao Gli"
násio Municipal de Socorro, com sede
em Socorro, no Estado .de São Paulo.

18 - E' publicada a Portaria n," 54,
de 16-2-949, do Ministro da Educação,
que concede inspeção preliminar ao Gi-
násio Castro Alves, com sede na capital
do Estado de" São Paulo. '

18 - E' publicada a Portaria n." 13,
de 19-1-949, do Ministro da Educação,
que -concede inspeção preliminar ao Gí-
násio do Instituto Teológico Adven-
tista Rio da Cidade, Município de Pe-

- trópolis, no Estado do Rio de Janeiro.

18 - São publicados despachos sem
data, da Diretoria do Ensino Secun-
dário, que autorizam funcionamento de
2 cursos ginasiais noturnos,

18 - E' publicada a Portaria nú-
mero 130-A, de 42-6-949, do Ministro
da Aeronáutica, qua aprova as instru-
ções para o concurso de admissão à
Escola de Comando do Estado Máior,
em 1950,

19 -,E' publicado o Despacho, sem
data, do Ministro da Agricultura, que
aprova as Instruções para as provas
de validação de diplomas ,áe Agrônomo,



Engenheiro Agrônomo e Veterinário,
expedidas nos têrrnos da Portaríp nú-
mero 380, de 1-6-949.

19 -..: E' publicada a Portaria n." 133,
de 16-3-949, do Ministro da Educação,
que concede inspeção preliminar aos
cursos comercial básico e técnico de
cqntabilidade da Escola Técnica de Co-
mércio de Anápolis, com sede em Aná-
polis, no Estado de Goiás.

"19 - E' publicada a Portaria n." 139,
de 16-3-949, do Ministro da Educação;
que c.oncede inspeção preliminar aos
cursos comer dai básico e técnico de
contabilidade da Escola Técnica ele Co-
mércio Monto! Alto, com sede em Monte
Alto, no Estado de São Paulo.

23 - E' publicado o Decreto número
26.914, de 20-7-949, que aprova o Re-
gulamento do VI Rec.enseamento Geral
do B~asil.'

25 - E' publicado o Decreto "número
26.675, de 18.-5-949, que promulga a
Convenção Interamericana sôbre os Di-
reitos de Autor em Obras Literárias,
Científicas e Artísticas, firmada em
Washington, a 22-6-946.

25 - E' publicado o Decreto número
26.920, de 21-1-949, que concede .equipal-
ração â Escola de Enfermagem Hugo
Werneck, com sede na capital do Es-
tado de .Minas Gerais. _

25 - E' publicado o Decreto número
26.925, de 21-7-949, que dispõe sôbre
os cargos de professor catedrático do
Colégio Pedra II (Externato e / Irr-
ternato) .

27 - E' publicado o Decreto número.
26.928, de 21-7-949, que c.oncede auto-
r 'zação para funcionamento do curso
de química industrial da Escola de Quí-
mico de Sergipe, com sede em Aracaju,
no Estado de Sergipe ,

~- I
27 - E' publicado o Decreto número

26.940, de 21-7-949, que concede reco-
nhecimento, sob regime de inspeção per-
manente, ao curso ginasial do Ginásio
N. S. Auxiliadora, com sede em Rio do
Sul, no Estado de Santa Catarina.

27 - E' publicado o Decreto número
26.943, de 21-7-949, que concede reco-
nhecimento, sob regime de inspeção per-
manente, ao curso ginasial do Ginásio
São Paulo, com sede em Ascurra, no
Estado ele Santa Catarina ,

27 - E' publicada a Portaria n." 144,
de 23-3-949, do Ministro da Educação,
que cassa o reconhecimento, sob regime
de inspeção preliminar, ao Ginásio Mu-
nicipal de Barirí, com sede em Barirí,
no Estado de São Paulo.

28 - E' publicada aPortaria n." 533,
de 23-7-949, do Ministro da Agricultura,
que aprova as Instruções para o funcio-
namento, íiõ Instituto de Zootécnica, do
Curso Avulso de Inserninação Artifi-
cial, cssinadas pelo Diretor dos Cursos
de Aperfeiçoamento, Especialização e
Extensão.

29 - E' publicado o Decreto número
26.933, de 21-7-949, que concede reco-
nhecimento, sob regime de inspeção per-
manente, ao curso ginasial do Ginásio
Ave Maria, com sede em Campinas, no
Estado de São Paulo ..

-30 ~ E' publicado o Decreto número
26.943, de 21-7-949, que concede reco-
nhecimento, 30b regime de inspeção per-
manente' ao curso ginasial do Ginásio
.N. S. Aparecida com sede em Bento
Gonçalves, no Estado do Rio Grande
do Sul. .

II - ATOS DA ADMINISTRAÇÃO DO

DISTRITO FEDERAL, DOS ESTADOS J:
TERRITÓRIOS

1 - São publicadas as Instruções
n." 7, de 30-6-949, de Secretário Gera!

,



de Educação e Cultura, da Prefeitura
do Distrito Federal, que expede os pro-
gramas do Curso de Forrmção de Pro- .
fessor Primário.

1 - E' publicado o Ato de 31-3-949,
do Governador do Estado do Ceará,
que transfere uma cadeira de ensino, do
Grupo Escolar Rodolfo Teófilo, de For-
taleza.

1 _. E' publicado o Decreto número
79, de 25-6-949, do Estado de Sergipe,
que abre crédito de Cr$ 3.600.000,00,
para construção de 60 escolas rurais,
constantes de acôrdo celebrado com o
Ministério da Educação e Saúde.

2 - E' publicado o Ato de 1-4-949,
do Governador do Estado do Ceará,
que transfere cadeiras de ensino, no
Município de Limoeiro do Norte.

2 - E' puhliqtda a Lei 'n.· 508, de
1-8-949, do Estado do Rio de Janeiro,
que declara de utilidade pública a Es-
cola de Música Santa Cecília, com sede
em Petrópolis.

2 - São publicadas as Circulares
ns. 1 e 2, de agôsto de 1949, da Co-
missão de Orientação Técnica da Língua
Portuguesa, do Estado de Minas Ge-
rais, que prescrevem- instruções aos pro-
fessôres de ensino médio.

3 - E' publica da- a Portaria n.? 51,
de 2-7-949, do Departamento de Edu-
cação, do Estado do Rio Grande do.
Norte, que recomenda os livros a serem
ado: .dos nos estabelecimentos oficiais
de ensino primário.

5 - São publicadas as Leis ns. 504
e 50S, de 1-7-949, do Estado do Ceará,
que autorizam registro de Cr$ .
360.000,00, destinados a estabelecimentos
de ensino.

5 - E' publicado o Decreto n." 467,
de 27-6-949, do Estado de Alagoas, que

"

i-

transfere cadeiras nu magistério pri-
mário do Estndo ,

5 ~ E' j.ublicada a Portaria número
1. 323,'" de 13-7-949, da Secretaria da
Educação e Cultura do Estado do EIO-

pírito Santo, que loc.aliza 2 escolas, no
Município de Iuna.

9 - E' publicada íI Portaria número
1.283, de 5-~ 949, do Secretário da Edu-
cação e Cultura do Estado do Rio de
Janeiro, que regulamenta o Serviço de
Cinema, Rádio e Teatro Educativo ,

9/-' São publicadas as Portarias nú-
meros 1.419 e 1.420, de 28-7-949, do
Secretário da Educação e Cultuqa do
Estado do Espírito Santo, que locali-
zam duas escolas nos Municípios de
Itapemirim e Muqui.

9\ - E' publicada a Portaria número
1.433, de 28-71-949, do Secretário da
Educação e Cultura do Estado do Es-
pírito Santo, que tnansfere curso de al-
fabetização.

10 - E' pnblicada a Lei n." 529, de
9-7-949, do Estado de Pernambuco, que
concede auxílio aos universitários per-
narnbucanos, que comparecerão ao XII
Congresso Nacional dos Estudantes em
Salvador, B;ahia.

tO -- E' publicado o Ato de 9~7-949,
do Governador do Estado de Pernam-
buco, que abre crédito de Cr$ .
50.000,00, •. delegação pernambucana
ao XII Congresso N aciona! dcs Es-
tudantes.

10 - E' publicada a Portar ri número
1.304, de 9-~-949, do Secretário da Edu-
cação e Cultura do Estado do Espírito
Santo, que transfere para Alto Cres-
ciuma o curso dIe alfabetização. de Iba-
tiba, Município de Iuna.

12 - E' publiccda a Lei n." 483, de
11-7-949, do Estado do Rio de Janeiro,
que abre crédito de Cr$ 70.000,00, à.



delegações da Faculdade de Direito de
Niterói que comparecerão ao Congresso
Nacional de Estudantes, em' Salvador,
Bahia.

12 - São publicados os Decretos nú-
meros 3.500 e 3.501, de 11-7-949, do
Estado do Rio de Janeiro, que cri. m
2 escolas primárias.

13 - São publicadas as Leis números
323 e 324, de 11-7-949 do Estado de
São Paulo, que dispõem sôbre aquisição
de prédios, necessários ao funcionamento
de escolas.

13 - E' publicado o Decreto número
18.707, de 12-7-949, do Estado de São
Paulo, que modifica verba do Serviço
Dentário Escobr.

14 - E' publicada a Portaria número
1.312, de 13-7-949, do Secretário da
Educação e Cultura do Espírito Santo,
que baixa instruções para o Concurso
de Títulos para provimento em cargos
do magistério primário.

J

14 - E' publicado o Ato de 11-7-949,
do Secretário de' Educação e Cultur:
do Estado do Rio de Janeiro, que con-
cede subvenção a uma escola primária.

14 - São publicados Decretos de
13-7-949, do Estado de São Paulo, que
transferem 2 escolas,' mudam denomi-
nação de 5, suprimem uma e localizam 2.

14 - E' publicad i Portaria n." 16,
de 11-7-949, do Secretário da Educação
do Estado de Minas Gerais, que fixa o
programa e o regime do Curso de Edu-
cadoras Sanitárias.

15 - São publicadas as Portarias
n." 144 a 147, de 14-7-949, do Governa-
dor ,(ia Estado de Alagoas, que de-
signam professôras para fazer curso no
Instituto Nacional de Estudos Pedogó-
gicos.

15 - E' publicada a Portaria número
295, de 13-7-949, do-Diretor da Edu-
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cação Pré-Primárin e Primária do Es-
tado do Rio de Janeiro, que permite ao
G. E. Dr. Antônio Fernandes, funcionar
em regime de 3 turnos.

15 - E' publicada a Lei n." 325, de
14.7/949, do Estado de São Paulo, que'
dispõe sôbre aquisição de prédio des-
tinado a escola.

15 - E' publicada a Lei n." 328, de
14-7-<;49, do Estado de São Paulo, que
abre o crédito de Cr$ 150.000,00 à
Secretaria da Educação.

15 - São pubhcadas as Leis nú-
meros 329 e 330, de 14-7-949, do -Es-
tado de São Paulo, que dispõem sôbre
aquisição de imóveis, para escolas.

15 - E' publicada a Lei n.? 332, de
14-7-949, do Estado de São Paulo, que
dispõe sôbre concessão de Cr$ 2.000,00,
de ouxilio ao Centro Acadêmico "Sedes
Sapientiae" .

15 - E' publicada a Lei n." 333, de
14-7-949, do Estado de São Paulo, que
dispõe sôbre aquisiçâo de imóvel, para
Funcionamento de escola.

15 - E' publicada a Lei n." 334, de
14 í' 949, do Estado de São Paulo, que
dispõe sôbre concessão de auxílio de Cr$
100.000,00, A Acaderrm Paulista de
I. etras.

15 - E' publicada a Lei n." 336, de
14-7-949, do Estado de São Paulo, que
regulamenta :1 concessão de férias aos
Técnicos de Educação com funções de
Orientadores Educacionais.

15 - São publicados os Decretos nú-
meros 954, 9S5, 956 e 958, de 7-7-949,
do Estado de Goiás, que transferem 4
escol -s de uma localidade para outra.

15 - São publicados os Decretos
I1S. 711 e 712, de 12-7-949, cio Estado
ele Mato Grosso, que desdobram 2 es-
colas estaduais.



16 - São publicadas as Leis números
5-10 e 541, ele 15-7-949, do Estado de
Pernambuco, que concedem auxílios de,
respectivamente, Cr$ 15.000,00 .à Em-
baixada Estudantil Rui Barbosa e Cr$ ..
10.000,00 a uma embaixada acadêmica.

16 - E' publicada a Portaria número
1. 333, de 15-7-949, do Secretário da
Eduu-ção e Cultura do Estado do ESI-
pir ito Santo, que localiza uma escola.

17 - E' publicac\a a Portaria número
1. 349, de 16-7-949, do Secretário da
Educação e Cultura do Estado do Es-
pírito Santo, que transfere um curso de
alfabetização de adultos.

19 - E' public.da a Lei n.? 490, de
18-7-949, do Estado do Rio de Ianeiro,
que aprova.' o Têrmo do Acôrdo Espe-
cial celebrado entre o Estado e o Mi,
nistério da Educação e Saúde.

19 - São publicados os Decretos nú-
meros 960 e 961, de 12-7-949, do Es-
tado de Goias, que transferem duas es-
colas isoladas.

19 - E' publicado o Decreto n." 962"
de 12-;t·949, do Estado de Goiás, que
dispõe sôbre denominação a estabele-
cimento de ensino primário.

19 ~ E' publicado o Decreto n." 68,
de 10-6-949, 10 Território do Acre, que
modifica dispositivo do Regulamento do
Ensino Primário.

20 - E' publicada a Lei n." 544, de
19-7-949, do Estado de Pernambuco,
que abre crédito de Cr$ 16.614,00, para
remuneração de professôres.

20 - E' publicada a Portaria número
1.369, de 19-7-9-+9" do Secretário da
Educação e Cultura do Espírito Santo,
que localiza um curso de alfabetização
de adultos.

2i - São publicados Atos de
16-7-949, do Secretário da Educação
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e Cultura do Estado do Rio de Janeiro,
que transferem duas escolas.

21 - E' publicada a Lei n." 341, de
19-7-949, do Estr.do de São Paulo, que
dispõe sôbre criação do 2.° ciclo se-
cundário no Instituto de Educação Cae-
tano de Campos.

22 - E' publicada a Lei n.? 545, de
21-7-949 do Estado de Pernambuco,
que aut~riza a comemoração do 1.0 cen-
tenário do nascimento de Joaquim Na-
buco.

22 - E' publicada 'd Lei n." 545, de
21-7-949, do Estado de Pernambuco,
que concede auxílio de Cr$ 10.000,00,
:t União dos Estudantes Secundários
de Pernarnbuco ,

22 - São publicados os Decretos nú-
-neros 963 e 964 de 12-7t949, do Estado
de Goiás, que transferem duas escolas.

23 - E' publicada a Lei n." 549, de
22-7 -949, do Estado de Pernambuco,
que regula o preenchimento de vagns
de professôras.

23 - São publicados os Decretos de
22-7-949, do Estado de São Paulo, que
criam 2 escolas, 3 classes e transferem
7 outras escolas.

23 - E' publicado o Decreto número
18.384, de 7-12-948, do Estado de São
Paulo, que dá deaominaçâo a escola
primária.

23 - E' publicado o Decreto n." 717,
de 21-7-949, do Estado de Mato Grosso,
que desdobra a cadeira de português do
Ginásio Campograndense.

24 - E' publicada a Lei n." 501, de
21-6-949, do Estado de Pernarnbuco, que

. autoriza o Governador do Estado a
adquirir os direitos autorais das obras
completas de Martins J únior ,

24 - E' publicada a Portaria número
1 .398, de 23-71·949, do Secretário da



Educação e Cultura do Estado do Es-
pírito Santo, que localiza uma 'escola.

24 - E' puhlicada n Portaria nú-
mero 1 399, de 23-7-949, do Secretário
da Educação e Cultura de Estado do
Espírito Santo, que anula a Portaria
n." 1.520, de 14-8949, que localiza es-
cola.

26 - São publicados os Decretos nú-
meros 3.507 e 3.509, de 25-7-949, do
Estado do Rio de Janeiro" que criam
2 escolas primárias.

26 - E' publicado o Ato n." 44, do
Secretário da Educação do Estado de
São Paulo, que discrimina os encargos
da Chefia do Serviço do Ensino Se-
"Cu~dário e Normal do Departamento de
Educação.

26 ~ E' publicada a Lei n.'" 364, de
25-7)949, do Estado de São Paulo, que
concede sab.s de grupos escolares a
cursos da Universidade do Ar.

26 - E' publicada a Lei n." 373, de
25-7-949, do Estado de São Paulo, que
cria 72 cursos de ensino industrial.

27 - E' publicada a Lei n.? 550, de
23-7-949, do Estado de Pernarnbuco,
que desapropria terrenos necessários à
construção da Cidade Universitária do
Recife.

27 - São publicados os Atos de
25-71949, do Secretário da Educação e
Cultura do Estado do Rio de Janeiro,
que concedem subvenções a duas escolas
particulares.

27 - E' publicada a Lei n." 501, de
26-7-949, do Estado do Rio de Janeiro,
que abre crédito de Cr$ 40.000,00, à
representeção estadual junto ao Semi-
nário Interamericano de Alfabetização
de Adultos.

27 - E' publicado o Ato n." 45, de
26-7-949, do Secretário da Educação /'
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do Estado de São Paulo, que' homologa
o concurso de ensino secundário e
normal.

28 - E' publicada a Portaria número
1.382, de 27W-949, do Secretário da
Educação e Cultura do Est-.do do Es-
pírito Santo, que localiza uma escola no
Município de Conceição do Itapernirirn,

28 - São publicados os Decretos de
27-7-949, do Estado de São Paulo, que
criam 5 classes de ensino primário e
localizam 2 escolas.

28 - E' publicada a Lei n." 387, de
27-7-949, do Estado de São Paulo, que
dispõe sôbre aposentadoria facultativa
aos 25 anos de exercício, aos professôres
primários.

28 - E' publicada a Lei n." 388, de
27-7-949, do Estado de São Paulo, que
dispõe sôbre aquisição de imóvel, desti-
nado e escola promária.

28 - E' publioada a Lei n." 376, de
27-7-949, do Estado de Minas Gerais,
que abre créditos para pagamento de
professôres ,

29 - E' publicada a Ordem .de Ser-
viço n." 14, de 7-7-949, do Departamento
de Educação Complementar, do Dis-
trito Federal, que dispõe sôbre con-
cursos instituídos pelo Instituto Brasi-
leiro de Educação, Ciência e Cultura.

29 - E' publicado' Decreto de
27-7-949; do Estado de Sergipe, que
designa o Professor Acrísic Cruz para
representar o Estado no Seminário In-
ter americano de Educação de Adultos. '

~ 29 - E' publicada a Circular de
22-7>-949,do Serviço de Educação Física
do Estado do Rio de Janeiro, que baixa
instruções à prática da educação fí-
sica e canto orfeônico nas escolas.

29 - E' publicado Ato de 28-7-949,
do Secretário da Educação e Cultura
do Estado 'do RiC/ de Janeiro, que con-



cede subvenção a uma escola parti-
cular.

29' ~ E' publicado o Decreto número
18.727-A, de 26-7-949, do Estado de
São Paulo, que altera orçamento in-'
terno da "Universidade de São Paulo

29 - E' publicado o Decreto número
18.727.B, de 2q-7-949, do Estado de
São Paulo, que abre crédito de Cr$ ....
694-,30, na Universidade de S. Ppulo.

30 ~ São publicadas as Portarias nú-
meros 320, 323 e 324, de 27-7-949, do
Diretor da" Educação Pré-Primária e
Primária do Estado "do Rio de Janeiro,
que tratiferem 3 eScolas" primárias:

30 - São publicados os Decretos núf-
meros 970, 971, 972 e 974, de 14-7-949,
do Estado de Goiás, que trr.nsferem 4'
escolas.

30 - E' publicado o Decreto nú-
mero 975; de 18-7-949, do Estado de
Goiás, que dispõe sôbre funcionamento
de escola rural, no Município de
Goiatuba.

30 - São publicados os Decretos de
número 976 a 978, de 18-7-949, do Estado
de Goiás, que transferem 3 escolas

31 - E' publicado o Decreto n." 85,
de 30-7-949,_ do Estado de Sergipe, que
outorga mand-to ao Ginásio Patrocínio
de São José, para ministrar curso de
ensino normal do 2.° ciclo.

II! - ATOS DA ADMINISTRAÇÃO

MUNICIPAL

12 - São publicadas as Resoluções
ns. 8 e 10, de 3-7-9"49, da Prefeitura
Municipal de Cantagalo (Estcdo do
Rio de Janeiro), que" abrem créditos
de Cr$ 77.000,00, para construção de 2
escolas.

14 - E' _publicada a Lei n." .396. de
11-7-949, da Prefeitura Municipal de
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Recife (Estado de Pernambuco), que
subvenciona com Cr$ 15.000,00, a Em-
b-ixada Estudantil Rui Barbosa.

23 ~ E' publica da a Resolução n." 7.0,
de 19-7·949, da Prefeitura Municipal
de Nova Iguaçu (Estado do Rio de Ja
neiro), que considera de utilidade pú-
blica 5 estabelecimentos de ensino.

26 - E' publicada a Lei n." 71, de
23-7-949, da Prefeitura Munici~-l de
Maceió (Alagoas), que determina a
construção de úm grupo escolar.

IV - NOTICIÁRIo

" 1 - N oticias de Alagoas divulgam
a inauguração de 2 escolas primárias
rurais em Municípios do interior do
Estado. .

6 - Com ',a presença- do Sr. Pre-
sidente da República, do Sr. Ministro •
da - Educação e' do Sr. Diretor do
I. N. E. P. reabrem-se solenemente
cs cursos de aperfeiçoamento para pro-
L ssôres primários estaduais, promovi-
dos pelo Ministério da Educação.

8 - Foi assinado, entre o Minis-
tério da Educação e o Estado de Mato
Grosso, um acôrdo visando a' insta-
laçãc, nesse Estado, de 200 cursos de
ensino supletivo.

12 - Esteve, no Ministério da Edu-
c-cão, o observador da índia junto ao
Seminário Interamericano de Alfabe-
t.zação de Adultos, o qual manifestou
o interêsse do seu país, na campanha
Que está sendo r<dizada no Brasil. \

20 - Transcorre nesta data o aniver-
sido do nascimento de Santos Dumont,
comemorado largamente na Cidade de
Santos Dumont, em Minas Gerais, terra
natal do Pai do Avião. Em 23 de julho
transcorrerá, o 17.· ano do seu faleci-
mento, ocorrido em 1932.
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26 - No Rio Grande do Norte foram
inauguradas " escolas primárias edif~
cadas pelo gcvêmo estadual.

27 - Instala-se no Hotel Quitandinha
de Petrópolis, Estado do Rio de Ja-
neiro, o Seminário Interamericano de
Alfabetização e Educação de Adultos,
com a presença de 60 delegados de pai-

ses americanos e observadores de diver~
sas nações, da UNESCO e da D.E.A.

Seção de 'Doeumentaçâo e Intercâft\)'
bio do Instituto Nacional de Estudos
Pedagógicos, em 25- de agôsto de 1949.
-.. Déo Veloso M IJllricw, Chefe da
S. D. I. Visto: Myrilo Braço,
Diretor do I. N. E. P.
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Vida educacional no pais em junho de 1949
I - ATOS DA ADM1NtSTRA<;ÃO FEDERAL

1 - E' publicada a Portaria n." 224,
de 28-5-949, do .Diretor Geral do DASP,
que cria, nos Cursos de Administração
da Divisão de Seleção e Aperfeiçoa-
mento, um' Curso Extraordinário de;
Dactilografia e aprova as Instruções
reguladoras do seu funcionamento.

7'- E' publimda a Portaria n." 369,
de 30-5 949, do Ministro da Agricultura,
que autoriza a renovação, no presente
exercício, do Curso Avulso de Técnica
de Laboratório, subordinado aos Cursos
de Aperfeiçoamento, Especialização e

, Extensão.

7 - E' publicada a Portaria n." 372,
de 30-5-949, do Ministro dn Agricultura,
que aprova as Instruções para o fun-
cionamento do Curso Avulso de Práticos
Rurais, assinadas pelo. Diretor dos
Cursos de Aperfeiçoamento, Especiali-
zação e Extensão. .

7 - E' publicada a Portaria n." 380,
de 1-6-949, do' Ministro da Agricultura,
que aprova as Instruções reguladoras
das provas de validação de diploma de
agrônomo e veterinário.

9 - E' publicado o Decreto número
26.690, de 235-949, que aprova e.- Re-
gimento de Departamento Nacional dp
Criança.

9 - E' publicadaa Resolução sln, de
28-4·949, do Conselho Universitário da

Universidade do Brasil, que dispõe sôbre
verificação da qualidade de "notório
saber", para o fim de inscrição em con-
curso de o-tedrático.

11 - E' publicado o Decreto Legis-
lativo n." 17, de 9-6-949, que aprova
o Convênio Cultural firmado no Rio
de Janeiro, a 24·5-949, entre c Brasil e
o Equador.

11 - E' publica da a Portaria n." 382,
de 6-6--949, do Ministro da Agricultura,
que aprova \JS Instruções para o funcio-
namento do Curso Avulso de Orientação
Agrícola para Sacerdotes Rurais, assi-
nadas pelo Diretor dos Cursos de Aper-
feiçoamento .Especialização e Extensão.

11 - E' publicada a Portaria 11.° 388,
de 6·6·949, do Ministro da Agricultura,
que aprova as Instruções para o fun-
cionamento do Curso Avulso de Meteo-
rologia para Inspetores, assinadas pelo
Diretor dos Cursos de Aperfeiçoamento,
Especinlização e Extensão.

14 - E' publicada a Portaria 11' •• 405,
de 7-6-949, do Ministro da Agricultura,
que aprova as Jnstruções para o fun-
cionamento do Curso Avulso de I ndús
trias Rurais Caseiras, assinadps pelo

. Diretor dos Cursos de Aperfeiçoamento,
Especialização c Extensão.

15 -. E' puhlicada a Portaria n." 352,
de 12·5-949, do Ministro da Agricultura,
que aprova as Instruções para o fun-
cionamento no Instítutc Agronômico



do Sul, do Curso Avulso de Cálêulo
Experimental Aplicado à Pesquisa Agrí-
cola, assinadas pelo Diretor dos Cursos
de Aperfeiçoamento, Especialização e
Extensão.

15 - E' pnblicada a Pcrtari: n." 353,
de 1Z-5949, '10 Ministro da Agricultura,
que aprova as Instruções para o fun-
cionamento, no Instituto Agronômico do
Sul, do Curso Avulso 'de Melhoramento
Genérico de Plantas, assinadas pelo Di-
retor dos Cursos de Aperfeiço:mento,
Especialização e Extensão,

15 - E' publicada a Portaria n," 354,
de 12-5-949, do Ministro da Agricultura
que aprova as Instruções para o íuncio-
namento, 110 Instituto Agronômico do
Sul, do C~so Avulso de Estatística
Experimental Aplicada Q Pesquisa Agrí-
cola, assinadas pelo Diretor dos Cursos
de Aperfeiçoamento, Especialização e
Extensão.

15 -- E' publicado o Despacho sem
data, tio Diretor do Ensino Secundário,
que autoriza funcionamento de curso
noturno do Ginásio Arquidiocesano, com
sede em Belo Horizonte, no Estado de
1I;~;s Gerais.

]7 - E' publicado o Decreto número
26,779, de 16-4_-949, que abre, pelo
:.\L E. S" o crédito especial de Cr$"
3.000,000,00 para atender às construções
dos prédios destinados às escolas da
Universidade Católica de São Paulo,

17- E' publicadaa Pornrla n." 356,
de 12-5-949, do Ministro da Agricultura,
que aprova as Instruções para o fUI11-

cíonamento dos Cursos Rápidos para
Lavradores a serem ministrados 11" Se-
mana do Fazendeiro da Universidade

, .
Rural, assinadas pelo Diretor dos Cursos
de Aperfeiçoamento, Especialização e
Extensão.

18 - E' publicam a Lei n," 738, de
13·6-949, que ~tltQriza Il abertura de

crédito especía! destinado ao 4,0 Con-
gresso Nacional de Estabelecimentos
Particulares de Ensino que se reumra
nn cidade do Salvador, no Estado da
Bahia.

18 - E' publicada a Lei n." 739, de
14-~ 949, que altera o Decreto-lei nú-
mero 7,888, de 21-8-945, na parte re-
ferente à Escola de Aperfeiçoamento
de Oficiais,

18 - E' publi~da a Portaria n," 283,
de 13-6-949, do Ministro da Educação,
que institui • Direção Geral e as Co-
missões Executiva, Praparatória e de
Estudos do Seminário Interamericano
de Alfabetização e Educação de Adul-
tos, a realizar-se sob os auspícíos do
Ministério da Educação e Saúde, de 27
de julho a 3 de setembro de. 1949,

23 - E' publicado o Decreto número
26.775, 'de B·6-949, que concede re-
conhecimento pos cursos de ciências
econômicas e ciências contâbeis e atua-
riais da Faculdade de Ciências Econô-
micas de São Paulo, com sede na ca-
pital do Estado de São Paulo,

23 - E' publicada a por.:ria n." 454,
de 1~ -6-949, do Ministro da Agricultura,
que aprova as Instruções para o fun-
cionamento, na Fazenda de lp4n~ma.
dos Cursos Avulsos de Aradores-Tra-
torísms, assinadas pelo Diretor dos
Cursos de Aperfeiçoamento, Especiali-
zação e Extensão.

23 - E' publicado o Despacho de
20'-5-949, do Ministro da Educação, _que
concorda com o parecer que dispõe
sôbre transferência de alunos proveníen-
tes de estabelecimentos estrangeiros, de
ensino secundário.

24 - E' publicada a Portaria n," 470,
,de 2~ 6-949, do Ministro dI: Agricultura,
que aprova as Instruções para elÇplQ-
ração agrícola por alunos da Escola
Nacional de Agronomia, assinadas pelo



Diretor da Escola Nacional de Agro-
nomia.

24 - E' publicada a Portaria n.? 227,
rle 14-5-949, do Ministro da Educação,
que aprova Instruções para execução
do artigo 75 do Decreto-lei n." 4,244, de
9-4-942 (Lei Orgânica do Ensino Se-
cundário) .

24 - E' publicada a Poru ria n." 130,
ele 22-6-949 do Ministro da Aeronáu-
tica, que al~era a redação do artigo' 86
da Portaria n." 282, de' 14-2-947, que
dispõe sôbre O· Ensino na Escola de
Aeronáutica,

25 - E' publicada I~ Lei u." 745, de
2"'6-949, que dispõe sóbre ú registro,
no Ministério da Educação e Saúde, de
professores de educação física e mé-
dicos assisten tes de educação física,
assim C0l110 de técnicos esportivos, não
habilitados na forma da lei,

25 - E' publicada n Portaria n." 466,
de 20-6-949, do Ministro da Agricultura,
que regula a admissão' de professores
nas Escolas Agrícolas e Agrotécnicas
da Superintendência do Ensino Agrícola
e Veterinário, sob regime de pagamento
por hora de trah 1t1CJ.

25 - E' publica da a Portaria n." 468,
de20-ú.949, do 'Ministro da Agricultura,
que aprova as Instruções para o funcio.
namento do Curso Avulso de Agros-
tologia, assinados pelo Diretor dos
Cursos de Aperfeiçoamento, Especia-
lização e Extensão,

25 - E' publicada a Portaria sem
número, de 14-6-949, do Ministro do
Trabalho, que cria, no Instituto Na-
cional de Tecnologla, vários cursos.

30 - E' publicada n Lei n." 750, de
27-6·949, que autoriza o Poder Exe-
cutivo, a permutar terreno com as Fa-
culdades Católicas,

30 - E' publicado o Decreto número
26,776, de 13-6-949, que concede re-
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conhecimento aos cursos de' ciências
economrcas e ciências contábeis e atua-
rlais da Faculdade de Ciências Eco-
nômica; e Administrativas (t: Univer-
sidade de São Paulo, com sede na Ca-
pital do Estado de São Paulo.

30 - E' publicada a Portaria n." 233,
de 29. ,6-949, do Diretor Geral do DASP,
que cria, nos Cursos de Administração
da Divisão de Seleção e Aperfeiçoa-
mento, só Cursos Avulsos de Técnica
Orçamentária e de Noções de Econo-
mia Política, e aprova as Instruções re-
guladoras cio seu funcionamento,

30 - E' publicada a Portaria .n." 234,
de 29-6-949, do Diretor Geral do DASP,
que cria, nos Cursos de Administração
da Divisão de Seleção e Aperfeiçoa-
mento do DASP, um Curso Avulso de
Direito Constitucional, destinado aos
servidores públicos, e aprova as Instru-
ções elaboradas para seu funcionamento,

30 ..: E' publicada a Portaria n." 235,
de 2~ 6-949, do Diretor do DASP, que
cria, nos Cursos de Administração da
Divisão de Seleção e Aperfeiçoamento,
um Curso Avulso de Classificação de
Cargos, e aprova as Instruções regula-
doras do seu funcionamento.

30 - E' publicada ,1 Portaria 11," 236,
de 29·{í-949, do Diretor Geral do DASP,
que cria, nos Cursos de Administração
da Divisão de Seleção e Aperfeiçoa-
Il\CIIto, um Curso de Administração de
111a terial, e aprova as Instruções regu-
ladoras do seu funcionamento,

II - A'EOS DA ADMIN~STRArÃO DO

DISTRITO FEDERAL, DOS ESTADOS E DOS

TERRITÓRIOS

1 - E' publicada a Ordem de Serviço
n." 10. de 31-5-949, do Diretor do De
N rtamento de Educação T'cnico-Pro-
fissional da Prefeitura do Distrito Fe-
deral, que dispõe sôbre provas parciais



nas Escolas· Técnicas e Profissionais
da Prefeitura.

1 -- E' publicado u Decreto número
1.823, de 31-5-949, do Estado do Rio
Grande do Norte, que extingue 2 cargos
de Professor Primário.

1 - São publicadas fiS Instruções
s/n., do Departameuto de Educação
do Estado de Pernambuco, que fixam
normas à realiazção das primeiras pro-
vas/ na 2.a quinzena de junho de 1949.

1 - São publicadas as Porj-r ias nú-
mero 285, 291, e 295, de 30-5-949, da
Delegada de Educação de Adultos do.
Estado da Bahia, que criam 4 cursos
supletivos.

1 - E' publicada apartaria· .n." 992,
30-5·949 do Secretário da Educação e
Saúde do Êstado da Baliia, que unifica
Serviços da Secretaria.

1-
1 - E' publicada a Lei n." 544, de

1-6-949, do Estado do Rio Graede do
Sul, que isenta de impôs to a Associação
Sul Brasileira de Educação e Ensino,
sóbre aquisição de imóvel.

2 - São publicadas as Instruções nú-
mero S, de 31-5-949, do Secretário Geral
de Educ .•ção e Cultura da Prefeitura do
Distrito Federal, que regulam o es-
tágio de médicos, dentistas e alunos das
Faculdades oficiais ou reconhecidas, nas
dependências da Secretaria Geral de
Educação e Cultura.

2 - E' publicada n Portaria n." 297,
de 10-5-949. da Delegacia de Educação
dc Adultos do Estado da Bahia, que
cria -um curso supletivo no Município
de Tucano.

2 - E' publicada a Portaria n." 298,
de 30-5-949, da Delegacia de Educação
de Adultos do Estado da Bahia, que
transfere de localidade um curso su-
pletivo.
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2 - E' publicada a Portaria número

1. 534, de 1-(1 949, do Secretário da
Educação e Saúde do Estado da Bebia,
que considera Férias Escolares o pe-
ríodo compreendido entre 20 de junho
e 5 de julho do corrente ano.

2 - E' publícada a Portaria número
1.267, de 28-6-949, do Secretário de
Educação e Cultura do Estado do Es-
pírito Santo, que localiza 2 escolrs :
uma. do Mumcípio de Afonso Cláudio
c outra no de Santa Leopoldina.

2 - E' publicado, pela Diretora de
Educação Pré-Pr imária e Primária do
Estado do R;1 de Janeiro, o programa
a ser dominrrlo até o fim do L" período
letivo, nas escolas estaduais de ensino
9rimáriG', em caráter experimental.

3 - E' publicado o Ato Constliucio-
nal 11.°1, ele 31.·5-949, do Estado de
Sergipe, que reforma a Constituição
do Estado.

3 - E' publicado o Decreto de
2-6 ·949, do Estado ele São Paulo, que
cria o grupo escolar da L"goa Branca.

3 - E'. publicada a Lei n." 297, de
1-6-949, do Estado de Soã Paulo, que
autoriza a Fazenda do Estado a adqui-
rir imóvel, destinado a instah '·ção de
escola.

4 - São Publicadas, pelo Serviço de
Verificação do Rendimento Escolar da
Divisão do Ensino Primário e N orrnal
do Estado ele Pernarnbuco, as instruções
.'para as provas escritas nas escolr s
primárias estaduais ..

4 - E' publicada a Lei 11.° 132, de
2-6-949, do Estado de Sergipe, que au!·
tor iza abertura de crédito de Cr$ ....
3.600.000,00, para 1° tender às despesas
com as contrução de 60 escolas rurais,
conforme o 4." acôrdo celebrado com o
Ministério da Educação e Saúde.



4 - E' publicado o Ato de 31-5-949,
do Secretário da Educação e Cultura
do Estado do Rio de Janeiro, que con-
cede subvençãoà escola de Vila Parpíso,
Município de São Gonçalo. '

4 - E' publicado o Ato de 31-5-949,
do Secretário de Educação e Cultura
do Estado do Rio de Janeiro, que cassa
subvenção concedida a uma escola.

4 - 'São publicadas as Leis ns , 446
e 447, de 3)6}49, do Estado do Rio de
J,J'neiro, que mudam denomição de 2
escolas.

4 - E' publicado o Decreto número
18.636, de 2-6-949, do Estado de São
Paulo, que _altera as tabelas explicativas
do orçamento vigente, na parte atribuída
à Delegacia do _Ensino Agrícola.

5 - E; publimda ~ Lei n." 451, de
4-6-949, do Est~do do Rio de Janeiro,
que denomina Coronel J?ão Batista de
Paula Barroso o grupo escolar de Vila
Goitacazes, no 'Município de Campos.

5 - E' publicado o Decreto número
3.483, de 4-6-949, do Estado do Rio de
Janeiro, que cria uma escola primária
em Frades, Município de Teresópolis.

5 - E' publicado o Decreto n." 919,
de 28-5-949, do Estado de Goiás, que
fixa subvenções concedidas a estabe-
lecirnentcs de ensirio secundário e
normal.

6 - E' publicada a. Circular n.? 6,
de 4-6-949, do Secretário Geral' de
Educação e Cultura (1: Prefeitura do
Distrito Federal, que -recornenda aos
Diretores dos Departamentos, dos Ins-
titutos de Educação e de Pesquisas Edu-
cacionais e Chefes de Serviço que, du-
rante êste ano, seja prestada à Comis-
são Especial incumbida de instalar, or-
ganizar e orientar os Cursos da Campa-
nha de Educação de Adolescentes e
Adultos no Distrito Federal, tôda coope-
ração possível.

6 - E' publicadaa Circular n." 40 de
5-7-949, do Deu-rtamento de Educação
do Estado de São Paulb; contendo ins-
truções à remessa de dados, por parte
dos Delegados de Ensino .

7 - E' publicada a Lei n." 134, de
6-6 949, do Estado de Serg ipe, que au-
toriza a abertura de crédito de Cr$ ..
224.000,00, destinado ao apnrelhamento
de escolas rurais.

7 - E' publicada a Circular n." 16,
de 20-5-949, 'do Serviço de Estatística
e Pesquisas Educacionais do Estado do
Rio de Janeiro, que propõe o programa
às escol, -s primárias estaduais.

T - E' pubJicada a Portaria n." 240,
de 30-5-949, da Diretoria de Educação
Pré-Primária e Primária do Estado do
Rio de Janeiro, que transfere. de loca-
lidade uma escola estadual.

'7 - E' publicpeJa a Portaria n." 241,
de 30-5-949, da Diretoria de Educação
Pré-Primãria do Estado do Rio de
Janeiro, que restabelece o ensino na es~
cola de Campinas, Municpio de Su-
midouro. 1

7 - E' publicado o Ato n.? 33, de
6-6 949, do Secretário da Educação do
Estado de São Paulo, que aprova e
transcreve o Regul ..rmento dos exames
de habilitação para o exercício do ma-
gistério profissional particular.

9 - E' publica da a Resolução n.? 19,
de 8-8-949, do Secretário Geral de
Educação e Cultura da Prefeitura cio
Distrito Federal, que dá a denornimção
de "Professora Leocádia Tôrres" à es-
cola rural ER ..•-16, na Estrada do Ma-

. garça, no Distrito Federal.

9 - E' publicada a Resolução n." 20,
de 8-6-949, do Secretário Geral de
Educação e Cultura da Prefeitura do
Distrito F edeval, que dá a denominação
de "Angelo Mendes de Morais" ao Gi-



násío do Govêrnador, no Distrito Fe-
deral.

9 - E' publicada a Resolução n." 21,
de 8-6-949, de. Secretário Geral de
Educação e Cultura da Prefeitura do
Distrito Federal, que dá a denominação
de "Professor Artur Thire" à escola
rU~JI ER-17, em Vila Eugênia, no Dis-
trito Federal.

9 - E' publicada a Ordem de Ser-
viço n." 30, de 8-7-,949, do Diretor do
Departamento de Educação Primária da
Prefeitura do Distrito Federal, que dis,
põe sôbre .a primeira prova parcial nas
escolas primárias.

.9 - E' publicndo o Decreto número
75, de 8-6-949, do Estado de Pernam-
buco, que aprova e transcreve o Re-
gulamento da Secretaria de Educação e
Cultura.

9 - E' publicada a Lei n." 484, de
8 6-49, do Estado de Pernarnbuco, que
autoriza o estôrno da importância de
Cr$181 .800,00 - Verba da Secretaria
de Educação e Cultura.

9 - E' publicada a Lei n." 485, de ,
8-6-949, do Estado de Pernambuco, qU!1
abre crédito de Cr$ 25.200,00, para ins-
talação de escolcs primárias.

9 - E' publicado o Decreto 11.· 185,
de 8-6-949, do Estado do Espírito Santo,
que concede subvenções num total de
Cr$ 163.600,00, à estabelecimentos de
educação e assitência .. )

9 - E' publicada a Portaria número
1.122, de 1-6949, do Secretário da
Educação e Cultura do Estado do Es-
pírito S•.into, qu'e lo~aliza uma escola
no Município de Afonso Cláudio.

9 - E' publicada a Portaria n.? 244,
de 2-6-949, da Diretoria de Educação
Pré-Primária ( Primária do Estado do
Rio de Janeiro, que considera suspenso
o ensino, provisoriamente, no Grupo
Escolar Santas Dias, 'de São Gonçalo.
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9 ~ E' publicndo o Ato n." 34, de
7-6-949, do Secretário da Educação do
Estado de São' Paulo, que regulamenta
os serviços de estatística da Secretaria
da Educação,

9 - São publicados os Decretos de
ns. 925 a 932, do Estado de Goiás, que
transferem 8 escolas de localidades.

9 - E' publicado o Decreto n." 936,
de 28-5-949, do Estado de Goiás, que
determina CI funcionamento da escola
de Canela, Município de Pôrto Nacional.

10 - E' publicado o ato de 8-6)949,
do Governador do Estado de Alagoas,
que concede auxílio de Cr$ 25.000,00, a
uma escola mantida pela Loja Maçônica
Virtude e Bondade:

10 - E' publicada a Lei n." 137, de
6-6-949, do Estado de Sergipe, que au-
toriza a abertura do crédito de Cr$ ....
1.0000000,00, destinado à contrução de

.4 grupos escolares, conforme acôrdo
estabelecido com o Ministério da Edu-
cação.

10 - São publicados Decretos de
9-6949, do Estado de São Paulo, que
criam 16 classes de ensino primário,
anexam 4 escolas, localizam 2, trans-
ferem 10 e mudam denominação de 2.

10 - E' publicada a Portaria n." 230,
de 8-6-949, e respectivos i~!ruções, do
Secretário da Educação do Estado de
Minas Gerais, que prescreve normas às
provas de Geografia e História nos es-
tabelecimentos oficiais do 2.· grau.

10 - São Publicados os Decretos nú-
meros 702 e 703, de 9'6-949, do Estado
de Matos Grosso, que desdobram 2 es-
colas primárias.

11 - E' publicada a Lei n." 140, de
6-6-949, do Estado de Sergipe, que faz
ai terações no Decreto-lei ns. 1.128, de
5-12-949, referente a exame no Curso
de Aperfeiçoamento e mudança de deno-



minação da disciplina de Trabalhos
Manuais.

11 - E' publicada a Resolução nú-
mero 49-002, de 8-6-949, do Conselho
Desportivo do Estado do Espírito Santo,
que aprova o Calendário Desportivo
para o ano de 1949.

11 - E' publicado o Aviso Circular
de 30-5-949, do Chefe de Inspetoria da
17.~ Região Escolar do Estado do Rio
de Janeiro, que expede instruções aos
professores, para aplicação de testes
aos alunos.

11 - São publicadas as Leis núms-
ros 303 e 304, de 9-6-~49, do Estado de
São Paulo, que declaram de utilidade
pública o Centro Folclore de Piraci-
caba e o Centro Cultural de Botucatu.

11 - E' publicado o Decreto número
18.651, de 10-6-949, do Estado de São
Paulo, que altera o orçamento interno,
vigente, da Universidade de São Paulo.

11 - E' publicado o Decreto número
18.652, de 10-6·949, do Estado de São
Paulo, que concede auxílio a Centros
Acadêmicos, num total de Cr$ 38.000,00.,

11 - E' publicado o Decreto número
18.653, de 10-6-949, do Estado de São
Paulo, que altera o orçamento interno,
vigente, da Universidade de São Paulo.

12 - E' publicado o Ato de 8-6-949,
do Secretário de Educação e Cultura
do Estado do Rio de Janeiro, que Con-
cede subvenção a uma escola.

n--E' publicado o Ato de 8:6-949,
do Secretário de Educação e Cultura
do Estado do Rio de Janeiro, que cassa
a subvenção a uma escola do Município
de Cabo Frio.

14 ~ E' publicada a Portaria número
1. 149, de 13-6-949, do Secretário da
Educação e Cultura do Estado do Es-
pírito Santo, que localiza 12 escolas.
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14 - São Publicados os Decretos nú-
meros 18.656, de 13-6-949, do Estado
de São Paulo, que desapropria imóveis
destinados a estabelecimentos de ensino.

15 - E' publicada a Portaria número
1.168, de U-~-949, do Secretário de
Educação e Cultura do Estado de Es-
pírito Santo, que transfere um curso de
ai febetização, situado no Município de
Linhares.

15 - E' publicado o Ato n." 36, de
13-6-949, do Secretário de Educação do
Estado de São Paulo, que homologa o
concurso de ingresso no Ensino Pro-
fissonal Agrícola Industrial.

15 - E' publicado o 'Decreto número
18.658, de 14-6-949, do Estado de São
Paulo. que altera o orçamento vigente
na parte da Secretaria de Educação.

16 - E' publicada a Portaria número
1.086, de .1-6-949, do Secretário de
Educação e Cultura do Estado do Es-
pírito Santo, que transfere um cursÇ>de
alfabetização, de Juçutuquara para Ilha
do Príncepe, no Município da Capital.

16 - E' publicada a Portaria n.' 8,
de .15-6-949, do Departamento de Edu-
cação do Estado de São Paulo, que
baixa instruções aos exames parciais de
julho e setembro.

17 - E' publicado o Decreto n." 704,
de 15,-7-949, do Estado de Mato Grosso,
que desdobra uma classe das escolas
reunidas de Tesouro, Município de Gu~-
ratinga ,

18 - E' publicacla a Resolução n.' 12,
de 17~6"949, do Prefeito do Distrito
Federal, que institui o Curso de Edu-
cação Rural para diretores e professores
das escolas rurais. '

18 -- E' publícada a Portaria número
1.186, de 17-6-949, do Secretário de
Educação e Cultura do Estado do Es-
pírito Santo, que suprime uma escola,
no Município de Serra.



18 - E' publicado 9 Ato del4t6-949,
do Secretário de Educação e Cultura do
Estad~ do Rio de Janeiro, que cassa
subvenção concedida a um curso no-
turno, situado em Maricá.

22 - E' publicado o .Ato n." 35, de
20-6-949, do Secretário de São Paulo,
que homologa ·os concursos do ensino
secundário e normal.

22 - E' publicada a Lei n." 308, de
21-6-949, d~ Estado de São Paulo, que
autoriza a. realização do concurso- para
1)roV'@ento dos cargos de Professor Se-
cundário da o::deira de Trabalhos Ma"
nuais, dos ginásios do Estado.

22 - E' publicada a Lei n." 309, de
21-6-949, do Estado de São Paulo, que
revigora o Decreto' n." 14.713, de
2-6-945, relativo a desapropriações, para
estabelecimentos de ensino.

23 - E' publicado o Decreto n." ~4,
de 21-6-949, do Estado de Sergipe, que
abre Crédito de Cr$ 500.000,00, para
'construção do Colégio Estadual.

23 - São publicados Decretos de
22-6-949, do Estado de São Paulo, que
mudam denominação de 4 escolas, criam
3, localizam 1 e anexam outra.

23 - E' publicado o Ato n." 37, de
22-6-949, da Secretário da Educação do
Estudo de São Paulo, que expede ins-
truções aos Delegados de Ensino do
Estado.

23 ~ E' publicada a Lei n.? 18, de'
29-10-949, do Estado de Goiás, que dis-
põe sôbre criação de um ginásio es-
tadual na Capital.

24 - E' publicada a Lei n.° 1. 458,
de 22-6-949, do Estado de Alagoes, qüe
concede subvenção de Cr$ 18.000,00, à
Liga Contra o' Analfabetismo.

24 - E' publícado o Decreto nú-
mero 18.670, de 21-6-949, do Estado de
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São Paulo, que altera o orçamento in-
terno, vigente, da Universidade de São
Paulo.

25 - E' publicado o Decreto n." 27,
de 23-6-949, flo Estado do Pinui, que
torna sem efeito a transferência de uma
escola isolada.

25 - E' publicado o Decreto n." 939,
de 13-6-949, do Estado de Goiás, que
transfere escola isolada no Município
de Goiânia.

26 - São publicados Atos de e
22-6-949, do Secretário da Educação e
Cultura do Estado do Rio de Janeiro,

. que concedem subvenções a 3 escolas
particulares.

28 - E' publicada a Lei n." 220, de
28-6-949, do Estado do Piauí, que dá
nova redação ao art. 14 do Decreto-lei
n." 1.306, de 2-9-946, que divide o ano
escolar em períodos letivos.

28 - E' publicada a Portaria
S. A-282, de 24-6-949, do Diretor Ge-
ral do Departamento de Educação 'do
Estad~ do Piauí, que fixa o período de
férias, aos cursos primários.

18 - E' publicado o Ato de 14j6-949,
do Secretário de Educação e Cultura
do ES111dodo Rio de Janeiro, que con-
cede subvenção a um curso noturno, em
Nova' Friburgo. e

18 - E' publicada a. Lei n." 459, de
17-6-949, do Estado do Rio de Janeiro,
que autoriza o Govêrno a auxiliar com
Cr$ 2.000,00, a obras do monumento a
ser erigido ao Almirante Arí Parreirns ,

18 - E' publicado o Decreto número
3.485, de 17-6-949, do Estado do Rio de
Janeiro, que cria uma escola primária
em Quilombo, Município de Duas
Barras.

18 - E' publicado o Decreto número
3.486] de 171-6-949, do Estado do Rio



de Janeiro, que aprova, nos têrmos do
,'1rt. 5.· da Lei 11.· 419, de 18-5-949,
do Regulamento da Casa do Estudante
Fluminensc.

21 - E' publicado o Decreto número
25, de 13-6-949, do Estado do Piauí,
Que' transfere de localidade, 8 escolas
isoladas.

21 - E' publicado o Ato de 20-6-949,
do Governador do Estado de Alagoas,
que xonern c Cel , Antônio' Gois Ri-

ire, do cargo de Secretário do In-
''''((dor e Educação.

21 - E' puhlicada a Portaria número
1.025, de 18-6-949, do Secretário ela
Educação e Cultura do Estado do Es-
pírito Santo, que transfere .a sede de
um curso de alf abetizàçâo ,

22 - E' publicada a Portaria n," 257,
de 9-(}-949, da Diretoria de Educação
Pré-Primária e Primária do Estado do
Rio de Janeiro, que transfere a escola
de Pirincus para São Lourenço, Muni-
cípio de Silva Jordim.

22 - E' publicado o Regulamento da
q -sa do Estudante Flurninente, a que
se refere o Decreto n." 3.486 ,de
17-6-949.

22 ~ E' publicado o Decreto número
3.490, de 21-6-949, do Estado do RIo

Janeiro, que cria uma escola pri-
aria em Natividade do Carangola ,

22 - E' publicado o Decreto número
3.491, de 21~6-949, do Estado do Rio
de Janeiro, que denomina João Haring
a cscoln de São Pedra, Município de
NG'Va Friburgo.

22 - E' publicado o Decreto número
3. ~92, de 21·6-949, do Estado do Rio
de Janeiro, que Cria uma escola pri-
mária em Itaperuna.

28 - São publicados os Decretos de
ns. 941 e 945, de 13-6-949, do Estado
de Çoiás, que transferem 5 escolas.

-o
28 - E' publicado o Decreto n.? 950,

de 18-6949, do Estado de Goiás .que re-
gulament i a conccsão de bólsas de es-
tudos iustituídas na Secretaria de Agri-
cultura, Indústria e Comércio.

29 - E' pnblicada a Ordem de Ser-
viço 11." 13, de 27-6-949, do Diretor do
Departamento de Educação Complemen-
tar da Prefeitura do Distrito Federal,
que expede o Regulamento do VIII
Crmpeonato Iniercolegial de Desportos.

29 - E' publicado o Ato de 28-6-949,
do Secretário da Educação do Estado
do Rio de J arreiro, que concede subvcn-
ção a uma escola particular.

29 - E' publicada a Deliberação nú-
mero 129, de 28-6-949, do Estado do'
Rio de Janeiro, que dá denominação a
um grupo escok-r ,

29 - E' publicada a Portaria 11" 279,
da Diretoria de Educação Prfi Primária
e Primária do Estado do Rio de Ja-
neiro, que transfere de localidade uma
escola.

30 .- E' publicado ú' Decreto número
3.495, de 29-6-949, do Esrdo do Rio
de Janeiro, que cria 50 funções de Pro-
fessor Primâi io.

30 - E' publicado o Decreto 11: 708,
de 28-ú-949, do Estado de Mato Grosso,
que desdobra a Escola Gustavo Dutra,
da Capital.

III - ATOS DA ADMINISlRAÇÃú

MUNICIPAL

22 - E' publicada a Deliberação nú-
mero 65-49, de 10-5-949, da Prefeiturs
Municipal de São Gonçalo (Estado do
Rio de Janeiro), que autoriza matrí-
culas gratuitas no Colégio São Gon-
çalo.

22 - E' publicada a Deliberação nú-
mero 71, de 15-6-949, da Prefeitura



Úcmicípal de Duque de C,xias (Estado
do Rio de 1aneirc) ,:que adquire terreno,
para construção de eSC<Aa.

24 - E' publícada a Deliberação nú-
mero 47, de 16-3-494, da Prefeitura Mu-
nicipal de Piraí (Estado do Rio de
.Táneiro), que cria 3 escolas primários.

IV - NOTICIÁRIO

2 - Foi assinado novo acôrdo, pelo
Ministério da Educação e Saúde .. com o
Estado do Rio. Grande do Sul, para
eocecução do plano de ensino para ado-
lescentes e adultos, prevendo a insta-
laçao de 600 cursos.

3·- O Estado do Maranhão também
assinou acôrdo com o Ministério da
Educação e Saúde; comprometendo-se a
abrir 700 cursos de ensino primário su-
pletivo.

3 - Com o Município Fluminense de
Nova Friburgo, assinou, o Ministro. da
Educação, um acôrdo, consoante os ter-
mos do qual o Ministério concederá
àquela Prefeitura, um auxílio de Cr$.
250.000,00, destinado à construção de
um prédio escolar.

9 - O Governador do Rio Grande do
Norte visita (I interior dó Estado, pre-
sidindo à inauguração de numerosas es-
colas.

•

iO
10 - 05 representantes dos Estados

de Pará e Ceará assinam o compro-
misso, av Ministério da Educação e
Saúde, para instalação de respectiva-
mente; 1 SO c 1. 000 cursos supleti vos
para adolescentes e adultos.

11 -- A Pernarnbuco, que possui
260.000 crianças sem assistência escolar,
o INEP já distribuiu 248 prédios es-
colares. Agora vai ser autorizada a
contrução de mais 150 escolas, o que
dará, com as primeiras, o total de - 39:"'-
escolas.

20 - Minas Gerais assim mais um
acôrdo, da série que está sendo firmada
entre o Ministério da Educação e os
Estados, que prevê a criação, nessa Uni-
dade da Federação, de 2.000 cursos
supletivos.

25 - O S. E. S. 1. de São Paulo,
a fim de colaborar com 11 Campanha'
de Educação de Adultos, já abriu nume-
rosos cursos populares, destinados aos
trabalhadores.

Seção de Documentação e Intercâm-
bio do Instituto Nacional de Estudos
Pedagógicos, em 25 de julho de .1949.

. - Déa Veloso Maurício, Chefe' da
S. D. I. - V isto - Murilo Bragí.1,
Di.retor . do INEP.
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I - ATOS DA ADMINISTRAÇÃO

FEDERAL

4 - É publicada a Portaria n.' 208.
de 29-4-949, do Ministro da Agricultu-
ra, que autoriza, no corrente ano, a
renovação do Curso Avulso Prático de
Engenharia Rural.

4 - É publicada a Portaria n.' 218,
de ,29-4-949, do Ministro da Agricul-
tura, que autoriza, no corrente ano. a
renovação do Curso Avulso de Revisão
dos Programas de Admissão às Escolas
da Universidade Rural.

5 - É publicada a Portaria n.' 14,
de 21-4-949, do Diretor do Internato
do Colégio Pedro II, que expede Ins-
truções que regulam a inclusão de alu-
nos no "Quadro de Honra".

5 - É publicada a Portaria n.' 15,
de 21-4-949, do Diretor do Internato do
Colégio Pedro II, que expede Instru-
ções que regulam a distribuição de prê-
mios aos alunos do Colégio Pedro II-
Internato.

9 - :a publicada a Lei n." 691, de
5-5-949, que declara Dia de Festa Na-
cional a data comemorativa do Cente-
nário de Rui Barbosa.

9' - :a publicada a Portaria n." 78,
de 6-5-949, do Ministro da Guerra, que
expede Instruções para o funcionamento
dQ Curso de Complementação para pra-

ças do Quadro de Radiotelegrafistas do
Exército (Teletipista).

11 - :a publicada a Portaria n.· 18~,
de 7-5-949, do Diretor Geral do Depar-
tamento Administrativo do Serviço
Público, que cria, nos Cursos de Admi-
nistração da Divisão de Seleção e Aper-
feiçoamento do referido Departamento.
os Cursos Avulsos de Direito Constitu-
cional, destinados aos servidores públi-
cos federais, a serem realizados nas ci-
dades de Curitiba e Florianópolis, e
expede Instruções reguladoras do seu
funcionamento.

11 -.:a publicada a Portaria n." lR6.
de 7-5-949, do Diretor Geral do DASP,
que cria, nos Cursos de Administração
da Divisão de Seleção e Aperfeiçoa-
mento do referido Departamento, dois
Cursos Avulsos de Matemática, desti-
nados aos servidores públicos federais,
a serem realizados nas cidades de Cnri-
tiba e Florianópolis, e expede Instru-
ções reguladoras do seu funcionamento.

11 ,......:a publicada a Portaria n." 187,
de 7-5-949, do Diretor Geral do DASF,
que cria, nos Cursos de Administração
da Divisão de Seleção e Aperfeiçoa-
mento do referido Departamento, um
Curso Extraordinário de Formação de
Escriturários, destinado aos servidores
públicos lotados nas repartições situadas
na cidade de Pôrto Alegre e inscritos
no c~curso de EJCfiturário dos Mini~·



térios m"i1itares, e expede Instruções re-
guladoras do seu funcionamento.

11 - É.publicada a Portaria n." 188.
de 7-5-949, do Diretor Geral do DASP,
que cria, nos Cursos de Administração
da Divisão de Seleção e Aperfeiçoa-
mento do referido Departamento, dois
Cursos Avulsos de Português e Rede-
ção de Documentos Oficiais, destinados
aos' servidores públicos federais, a serem
realizados nas cidades de Curitiba e
Florianópolis, e expede Instruções re-
guladoras do seu funcionamento.

12 -. É publicada _a Portaria n." 219,
de 6-5-9491 do Ministro da Educação,
que estabelece normas para designação
de professôres para ministrar aulas no
Externato do Colégio Pedro lI.

13 - É publicada a Lei n." 693-A, de
6-5-949, que dispõe sôbre exames nos
cursos de ensino superior dos alunos
investidos de mandatos eletivos.

18 - É publicado o Decreto núme-
ro 24.767, de 6-4-948, que concede re-
conhecimento, sob regime de inspeção
permanente, ao curso ginasial do Giná-
sio Lutécia, com sede no Distrito Fe-
deral.

19 - É publicada a Portaria n." 348,
de 12-5-949, do Ministro da Agricultu-
ra, que autoriza, no corrente ano, a
renovação do Curso Avulso de Apicul-
tura nos Cursos de Aperfeiçoamento,
Especialização e Extensão.

19 - É publicada a Portaria n." 352,
de 12-5-949, do Ministro da Agricultu-
ra, que aprova as Instruções para o
funcionamento, 110 Instituto Agronômi-
co do Sul, do Curso Avulso de Cálculo
Estatístico Aplicado à Pesquisa Agrí-
cola, expedidas pelo Diretor dos Cursos

. de Aperfeiçoamento, Especialização e
Extensão.

19 - É publícada a Portaria n.? 3S3,
do 12-H49, do MiI,listro da Arric"l-

•
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tura, que aprova Instruções para o fun-
cionamento, no Instituto Agronômico do
Sul, do Curso Avulso de Melhoramen-
to Genético de Plantas, expedidas pelo
Diretor dos Cursos de Aperfeiçoarnen-
to, Especialização e Extensão.

19 - É publicada a Portaria n." 354,
de 12-5-949, do Ministério da Agricul-
tura, q~e aprova as instruções para o
funcionamento no Instituto Agronômico
do Sul, do éurso Avulso de Estatís-
tica Experimental Aplicada à Pesquisa
Agrícola, expedidas pelo Diretor dos
Cursos de Aperfeiçoamento, Expeciali-
zação e Extensão.

19 - É publicada a Portaria n." 356.
de 12-5-949, do Ministro da Agricul-
tura que aprova as Instruções para o
funcionamento dos Cursos Rápidos para
Lavradores, a serem mil1,~stra~os na
Semana do Fazendeiro da Universidade
Rural, expedidas pelo Diretor dos Cur-
sos de Aperfeiçoamento, Especialização
e Extensão.

20 - É publicado o Decreto núme-
ro 26.673, de Í8-5-949, que torna pú-
blica a. entrada em vigor da Conven-
ção Interamericana sôbre os direitos de
Autor em Obras Literárias, Científicas
e Artísticas, firmada em Washington,
a 22 de junho de 1946.

20 - É publicado o Decreto núme-
ro 26.674, de 18-5-949, que torna pú-
blicas as ratificações, por parte dos
Governos do México, de Honduras e.
da Bolívia, da Convenção Interameri-
cana sôbre os direitos de Autor em
Obras 'Literárias, Científicas e Artís-
ticas, firmada em Washington, a 22 de
junho de 1946.

23 - É publicada â Portaria n." 426.
de 12-5-949, do Ministro da Viação, que
aprova o Regimento Interno da Escola
de Rádio e Telegrafia.

24 - :a publicado o Decreto núme-
ro 26.685, de 20-S~949,que concede rç-



conhecimento ao Curso de Química In-

dustrial da Escola de Química de Per-
nambuco, com sede em Recife, no Es·
tado de Pernambuco.

24 - ~ publicada a Alteração no Re-
gimento da Faculdade Nacional de Me-
dicina da Universidade do Brasil,

27 - ~ publicada a Portaria n." 189,
de 23-5-949, do Diretor do Ensino Se-
cundário, que prorroga até 28-2-950 o
prazo de validade dos registros provi-
sórios de professôres de cu;so se~un-
dário.

28 - ~ publicado o Decreto Legisla-
tivo n." 12, de 25-5-949, que aprova o
Convênio Cultural firmado no Rio de
Janeiro, a 30-8-948, entre o Brasil e a
República do Líbano.

28 - ~ publicado o Decreto núrne-
ro 26.688, de 23-5-949, -que concede au-
torização para funcionamento do curso
de ciências econômicas da Faculdade de
Ciências Econômicas, Cantábeis e Atu-
ariais, com sede em Belém, no Estad~
do Pará.

28 - É publicado o Decreto núme-
ro 26,689, de 23-5-949, que autoriza o
Ginásio Rui Barbosa, com sede no Dis-
trito Federal, a funcionar como colégio,
muda-lhe a denominação para Colégio
do Educandário Rui Barbosa, e declara
que seus cursos clássico e científico fun-
cionarão sob regime de inspeção preli-
minar.

28 - É publicada a Portaria n," 81,
dç 17-5-949, do Ministro da Guerra, que
aprova as Instruções Provisórias para
o funcionamento da Escola de Instru-
ção Especializada,

28 - ~ publicada a Portaria n." 240,
de 23-5-949, do Ministro da Educação,
que expede Instruções para a concessão
de auxílios às atividades teatrais,

28 - ~ publicada a portaria s/n
~e' 23-~-949, ~o Ministro da 1Uucação,

que dispõe sôbre o Curso de Interpre-
taçã~ de Curso Prático de Teatro, do
Serviço Nacional de Teatro,

30 - ~ publicada a Portaria n." 25,
de 27-5-949, do Diretor do Internato do
Colégio Pedro Il, que dispõe sôbre as
atribuições dos auxiliares de ensino, as-
sistentes e zeladores,

II - ATOS DA ADMINISTRAÇÃO

DO DISTRITO FEDERAL, OOS ESTAOO'S E DOS

TERRITÓRIOS

1 - São publicadas pelo Diretor do
Ensino Supletivo do Éstado de Pernarn-
buco, as Instruções para' aplicação das
primeiras provas, a serem realizadas na
segunda quinzena de junho de 1949.

2 - ~ publicada a Mensagem do
Governador do Estado de 'Goiás à As-
sembléia Legislativa, com relato das ati-
vidades do Executivo, inclusive no cam-
po da educação.

4 - ~ publicada a Portaria n." 50,
de 2-5:949, do Diretor do Instituto de
Educação, da Prefeitura do Distrito
Federal, que expede Instruções regula-
doras do funcionamento do Curso de
A perfeiçoamento em Metodologia do
Cálculo.

4 ~ São publicados os Decretos rle
ns. 890 a 896, do Estado de Goiás. que
trans ferem sete escolas' de localidades,

4 - São publicados os Decretos nú-
meros 668. 669 e 671, de 30-4-949, do
Estado de Mato Grosso, ue criam três
escolas primárias mistas, sendo duas 110

Município de Campo Grande e rima no
de Coxim ,

5 - ~ publicada a Portaria n." 51,
de 2-5-949, do Diretor do Instituto de
Educação, da Prefeitura do Distrito
Federal. que expede Instruções regula-
doras do funcionamento do Curso de
Aperfeiçoamento em Metodologia da
Linguagem • '



• 5 - São publicados 0$ Decretos nú-
meros 897 e 898, de 5-5-949, do Estado
de Goiás, que transferem duas escolas
primárias, nos Municípios de Anâpolis,
e Piracanjuba ,

5 - É publicado o Decreto n." 673,
de 2-5-949, do Estado de Mato Grosso,
que cria uma escola primária no 11uni-
cípio de Rosário.

6 - É publicado o Decreto 11.· 66,
de 3-5-949, do Estado de Sergipe, que
institui numeração para os estabeleci-
mentos escolares e unidades didáticas,
autônomas, estaduais, de ensino primá-
rio geral, e dá outras providências.

6 - São publicadas as Portarias nú-
meros 133 e 135, de 30-4-949, da De-
legacia de Educação de Adultos, do
Estado da Bahia, que criam 'cinco cur-
sos supletivos.

6 - São publicadas as Portarias nú-
meros 139, 140, 142, 143 e 144, de ~O de
abril de 1949, da Delegacia de Educação
de Adultos do Estado da Bahia, qu••
criam seis cursos supletivos em vários
municípios.

6 - São publicadas as Portarias 11Ú-

meros 146, 147 e 148, de 30-4-949, da
Delegacia de Educação de Adultos do
Estado da Bahia que criam sete cursos
supletivos.

6 - São publicadas as Portarias nú-
meros 154 e 156, de 30-4-949, da Dele-
gacia de Educação de Adultos do Es-
tado da Bahia, que transferem dois cur-
sos supletivos de localidades e criam um

6 - É publicada a Portaria n.? 157,
de 30-4-949, da Delegacia de Educação
de Adultos do Estado da Bahia, qUE

transfere um curso supletivo.

6 - É publicada a Resolução nú-
mero 49-001, de 5-5-949, do Conselho
Desportivo Escolar do Estado do Es-
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pírito Santo, que aprova o Calendário
Desportivo de 1949.

7 - É publicado o Ato de 28-4-949,
do Governador do Estado do Ceará, que
transfere a escola de Olho d' Agua, Mu-
nicípio de Frade, para as escolas reu-
nidas de Frade.

7 - São publicadas as Portarias nú-
meros 156-A, e 162, de 30-4-949, da
Delegacia de Educação de Adultos do
Estado da Bahia, que criam cinco cur-
sos supletivos.

7 - É publicada a Portaria n." 163,
de 20-4-949, da Delegacia de Educação
de Adultos do Estado da Bahia, que
cria um curso supletivo e transfere
outro.

7 - É publicada a Portaria n." 171,
de 3-3-949, da Delegacia de Educação
de Adultos do Estado da Bahia, que
transfere um curso supletivo de Boa
Vista para Palame, Município le Es-
planada.

7 - São publicadas as Portarias nú-
meros 172, 173 e 175, de 3-5-949, da
Delegacia de Educação de Adultos do
Estado do Bahia, que criam três cursos
supletivos.

7 - São publica das as Portarias nú-
meros 177. e 179, de 3-5-949, da Delega-
cia de Educação de Adultos do Estado
da Bahia, que criam quatro cursos su-
pletivos.

7 - É publicado o Decreto n." 672,
de 2-5-949, do Estado de Mato Grosso,
que cria, em Turumã, Município de Cá-
ceres, uma escola primária.

7 - É publicado o Decreto n," 676,
de 5-5-949, do Estado de Mato Grosso,
que desdobra classe nas Escolas Reu-
nidas José Estevão, da Capital.

7 - É publicado o Decreto n." 677,
de 5-5-949, do Estado de Mato Grosso,
que concede à Escola SENAI, de Cam-



po Grande, o auxílio anual de Cr$
100.000,00 e dá outras providências.

8 - É publicada a Lei n." 279, de
5-5-949, do Estado de São Paulo, que
dispõe sôbre aquisição de imóvel, na Ci-
dade de São Joaquim da Barra, desti-
nado a funcionamento do Colégio Esta-
dual local.

8 - É publicado o Decreto núme-
ro 18.589, de 5-5-949, do Estado de São
Paulo, que dispõe sôbre lotação de 14
cargos de Professor Secundário.

9 - É publicada a Portaria' n." 5, de
5-5-949. do Diretor do Instituto de Edu-
cação, da Prefeitura do Distrito Fe-
rleral, que expede Instruções regulado-
ras do funcionamento do Curso de
Aperfeiçoamento em Desenho e Artes
Aplicadas.

9 - É ,publicado o Decreto n.· 674,
de 2-5-949, do Estado de Mato Grosso,
que r.-estabelece a escola rural de Bernar-
dina, Município da Capital.

9 - São publicados os Decretos nú-
meros 678 e 679, de 5-5-949, do Estado
de Mato Grosso, que criam três escolas
rurais mistas de ensino primário.

10 - É publicado o Decreto n." 681,
de 9-5-949, do Estado de Mato Grosso,
que cria uma escola primária no Muni-
cípio de Barra dos Bugres.

10 - É publicado o Decreto n." 682,
de 9-5-949, do Estado de Mato Grosso,
que desdobra a escola de Pôrto Estrêla,
Município de Barra dos .Bugres.

10 - São publicados os Decretos nú-
meros 683 e 684, de 9-5-949, do Estado
de Mato Grosso, que criam duas escolas
primárias.

10 - É publicado o Decreto n." 685,
de 9-5-949, do Estado de Mato Grosso.
que desdobra uma classe do grupo es-
colar de Rosário Oeste,
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11 - É publicada a Lei n.- 280, de

7-5-949, do Estado de São Paulo, que
dispõe sôbre preenchimento de cargos
de Professor.

11 - fi publicado o Decreto núme-
ro 18.595, de 10-5-949, do Estado de
São Paulo, que altera o orçamento in-
terno vigente da Universidade de São
Paulo.

12 - São publicadas, pelo Departa-
mento de Educação Complementar, da
Prefeitura do Distrito Federal, ai deno-
minações de Centros de Civismo e In-
tercâmbio Escolar das novas escolas
primárias.

12 - É publicada a Mensagem do
Governador do Estado de Alagoas à
Assembléia Legislativa, dando conta da
situação do Estado, inclusive na parte
do Ensino.

12 - É publicado o Decreto núme-
ro 18.598, de 10-5-949, do Estado de
São Paulo, que modi fica disposições
do Regulamento da Faculdade de Ciên-
cías Econômicas e Administrativas da
Universidade de São Paulo, aprovado
pelo Decreto n." 17.349, de 1-7-949.

13 - É publicada a Portaria n." 53,
de 11-5:949, do Diretor do Instituto de
Educação, da Prefeitura do Distrito
Federal, que expede Instruções regula-
doras do funcionamento do Curso de
Aperfeiçoamento em Educação Pré-Pri-
mária.

13 - É publicado o Ato de 11-5-949,
dei Secretário de Educação e Saúde, do
Estado do Ceará, que transfere escola
primária do Município de Fortaleza.

13 - É publicada a Portaria n." 270,
de 12-4-949, do Diretor Geral do De-
partamento de Educação do Estado de
Sergipe, que divide o Estado em dez dis-
tritos, para efeito <I~ inspeção escolar.



13 - São publicadas as Portarias
ns. 113, de 4-5-949, e 120, de 2-5-949.
do Diretor de Educação Pré-Primâria
e Primária do Estado do Rio de Janei-
ro, que transferem de localidades três
escolas primárias.

13 - ~ publicada a Portaria n." 152,
de 30-4-949, do Diretor de Educação
Pré- Primária e Primária do Estado do
Rio de Janeiro, Que suspende o ensino
na escola de Retiro Saudoso, Municí-
pio de Itaperuna.

13 - ~ publicada a Portaria n." 165,
de 9-5-949, do Diretor de Educação
Pré-Primária e Primária do Estado do
Rio de Janeiro, que transfere a escola
n." 12, situada no Municlpio de Paraíba
do Sul.

13 - ~ publicado o Decreto núme-
ro 18.603, de 12-5-949, do Estado de
São Paulo, que altera disposições vigen-
tes para os Cursos de Sargentos de
Transmissões, de Candidatos a Sargen-
tos e Candidatos a Cabos, todos da Fôr-
ça Pública do Estado.

14 - ~ publicado o Ato n." 27, de
13-5-949, do Secretário da Educação
do Estado de São Paulo. que acrescen-
ta normas ao Concurso de Ingresso no
Magistério Secundário e Normal.

15 - ~ publicada a Portaria nú-
mero 38. de 24-2-949, do Diretor Geral
do Departamento de Educação do Es-
tado do Piauí, que anula as provas
dos Concursos de Professor Primário
e Regente de. Ensino, realizadas em
Parnaíba e Floriano.

15 - ~ publicada a Lei n." 128, de
13-';-949, do Estado de Sergipe, que au-
toriza o Poder Executivo a doar terreno
à instituição que construir um edifício
destinado a um pôsto de puericultura
na Cidade de São Crist6vão.

-.-
15 - É publicada a Portaria n.O 1.021,

de 5-5-949, do Estado do Espírito San-
to, que localiza escola em São Rafael,
Município de Linhares.

17 - São publicados os Decretos nú-
meros 686 ti 687, de 14-5-949, do Esta-
do de Mato Grosso, que retificam, res-
pectivamente, os Decretos ns. 639 e 640,
de 31-3-949, sóbre criação de escolas.

17 - - ~ publicado o Decreto núme-
ro 688, de 14-5-949, do Estado de Mato
Grosso, que desdobra classe no grupo
escolar de Poconé.

18 - São publicados Atos de 13 fie
maio de 1949, do Secretário de Educa-
ção e Cultura do Estado do Rio de Ja-
neiro, que renovam subvenções em fa-
vor de 170 escolas particulares de ensino
primário.

18 - ~ publicada a Portaria 11.° 175,
de 11-5-949, do Diretor de Educação
Pré-Primária e Primária do Estado do
Rio de Janeiro, que transfere escola si-
tuada no Município de Resende.

19 - fI. publicado o Decreto núme-
ro 1.818, de 18-5-949, do Estado do Rio
Grande do Norte, que extingue dois
cargos de Professor Primário.

19 - É publicada a Lei n." 204. de
18-5-949, do Estado do Espírito Santo,
que cria a carreira de Regente de En-
sino Primário.

19 - ~ publicada a Lei n." 419, de
18-5-949, do Estado do Rio de Janeiro.
que cria a Casa do Estudante Flumi-
nense, em Niterói.

19 - ~ publicada a Lei n.· 421, de
18-5-949, do Estado do Rio de Janeiro.
que concede isenção de impôsto de
transmissão de propriedade, ao Centro
Espírita Caminhemos com Humildade,
sôbre prédio destinado a escola pri-
mári" ,



19 - t publicado o Ato n." 29, de
18-5-949, do Secretário de Educação do
Estado de São Paulo, que determina
funcionamento de classes de ensino pré-
primário.

20 - São publicados os Atos de
14-5-949, do Secretário de Educação e
Cultura do Estado do Rio de Janeiro,
que concedem subvenções a uma escola
primária e cassam a subvenção concedi-
da a outro estabelecimento, ambos no
Município de Itaperuna,

20 - São publicados os Decretos de
19-5-949, do Estado de São Paulo, que
criam dois grupos escolares e 26 elas-
ses de ensino primário, localizam oito
escolas, anexam duas, mudam a denomi-
nação de sete ~ transferem 12.

20 - f! publicada a Lei n." 289, de
19-5-949, do Estado de São Paulo. que
concede pensão vitalícia' à cinco profes-
sôres estaduais.

20 - São publicados os Decretos nú-
meros 18.610 e 18.611, de 17-5-949, do
Estado de São Paulo, que aprovam con-
tratos para locação de prédios, destina-
dos à Escola de Educação Física.

20 - É publicado o Decreto núme-
ro 18.613, de 17-5-949, do Estado de
São Paulo, que dispõe sôbre lotação de
cargo de Professor.

20 - São publicados os Decretos de
ns. 900 a 908, de 11-5-949, do Estado
de São Paulo, que transferem de loca-
lidade nove' escolas primárias estaduais

20 - É publicado o Decreto n." 909,
de il-S-949, do. Estado de Goiás, que
determina o funcionamento das escolas
isoladas rurais das fazendas Sapato f'. r-
cado e Cedro.

r

20 - São publicados os Decretos de
ns, 910 a 914, do Estado de Goiás, que
transferem cinco escolas primárias.
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21 - t publicada a Lei n." 475, de

20-5-949, do Estado de Pernambuco,
que concede auxílio de Cr$ 30.000,00
ao Congresso Médico Estadual.

21 - É publicado o Decreto n." li9.
de 20-5-949, do Estado do Espírito San-
to, que estabelece o período de férias d05
cursos pré-primários e primários, para
o corrente ano, de 1 a 20 de julho.

21 - É ~ublicado o Ato de 9-5-949,
do Secretário de Educação e Cultura
do Estado do Rio de Janeiro, que con-
cede subvenção a uma escola particular,

'110 Município de Itaocara.

21 - É publicada a Portaria n." 184,
de 20-5-949, do Secretário de Educação
do Estado de Minas Gerais, que esta-
belece normas para a lotação dos esta-
belecimentos primários da Capital.

21 - É publicada a Lei n." 354, de
20-5-949, do 'Estado de Minas Gerais,
que cria cargos necessários ao funciona-
mento do Grupo Escolar Desernbarga-
dor Aprigio Ribeil:o de Oliveira, do
Município de João Ribeiro.

21 - É publicado o Decreto n." 692,
de 19-5-949, do Estado de Mato Grosso,
que transfere para Várzea Grande, Mu-
nicípio da Capital, a escola rural de
Morrinho.

22 - É publicada a Lei n." 476, de
21-5-949, do Estado de Pernambuco, que
autoriza o Governador a conceder um
auxílio de Cr$ 20.000,00 ao Teatro do
Estudante de Pernambuco ,

22 - É publicado o Ato n." 24, de
7-4-949, do Estado de São Paulo, que
aprova e transcreve o programa para o
Ensino Primário Fundamental.

22 - É publicado o Decreto núme-
ro 18.61ú-A, de 17-5-949, do Estado de
São Paulo, que concede auxilio de Cr$
22.400,00 a associações universitárias.



23 - 1t publicada a Portaria n.O 1,
de 20-5-949, do Diretor Geral do De-
partamento de Educação e Cultura do
Esjado de Mato Grosso, que fixa horá-
rio ao funcionamento das escolas su-
bordinadas ao Departamento.

23 - São publicados os Decretos nú-
meros 694 e 695, de 21-5-949, do Estado
de Mato Grosso, que criam duas escolas
no Município de Santo Antônio de
Leverger.

24 - É publicada a Lei n." 129, de
20-5-949, do Estado de Sergipe, que cria
quatro cargos de Professor Secundário.

24 - É publicada a Lei n," 429, de
23-5-949 do Estado do Rio de Janeiro,
que considera de utilidade pública a So-
ciedade Musical 22 de Outubro, com
sede em São Fidélis.

24 - São publicadas as Leis ns. 356
e 357, de 23-5-949, do Estado de Minas
Gerais, que doam terrenos para constru-
ção dc prédios escolares.

25 - É publicada pelo Departamento
de Educação Primária, da Prefeitura do
Distrito Federal, a Distribuição de tur-
mas por Distrito.

25 - É publicado o Decreto n." 1.820,
de 24-5-949, do Estado do Rio Grande
do Norte, que extingue dois cargos de
Professor.

25 - É publicado o Decreto n." 72,
de 24-5-949, do Estado de Pernambuco,
que trata das fichas escolares.

25 - É publicada a Portaria n." 176,
de 21-5-949, da Diretoria de Educação
Pré-Primária e Primária do Estado do
Rio de Janeiro, que transfere a escola
de Capelinha para Pedra Selada, Muni-
cípio de Resende.

25 - É publicada a Portaria n." 189.
de 19-5-949. de Diretoria de Educação /
Pró-Primária e Primária, do Estado do
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Rio de Janeiro, que permite funcionar a
Escola Fazenda do Cônego. em regune
de grupo escolar.

25 - É publicáda a Portaria n." 192,
de 16-5-949. da Diretoria de Educação
Pré-Primária e Primária do Estado do
Rio de Janeiro. que transfere uma ps-
cola de localidade.

25 - É publicada a Lei n." 431. de
24-5-949. do Estado do Rio de Janeiro,
que concede, à Sociedade Cooperativa
Mantenedora da Faculdade Fluminense
de Filosofia o auxílio de Cr~ 370.000.00.

25 - É publicado o Decreto n.· 3.064.
de 25-5-949, do Estado de Minas Ge-
ras. que abre crédito de Cr$ .
4.000.00000 para construção de\ 40
rasas, destinadas aos proíessôres da
Escola Superior de Agricultura de Vi-
çosa.

26 - É publicado o Decreto n." 73.
de 25-5-949. do Estado de Pernambuco,
que introduz modi ficação no Curso de
Formação de Oficiais de Polícia Mi-
litar.

26 - É publicada a Lei n" 437.' de
25-5-949, do Estado do Rio de Janeiro,
que muda a denominação do' Grupo Es-
colar Aidano de Almeida.

26 - É publicado o Decreto nú-
mero 3.478. de 25-5-949. do Estado do
Rio de Janeiro. que cria uma escola pri-
mária na Fazenda Paraiba, Município
de Barra do Piraí.

26 - É publicado o Decreto 11.° 3.480
de 25-5-949, do Estado do Rio de Ja-
neiro, que declara de utilidade pública
um terreno, em Barra do Piraí, neces··
sário para construção de um prédio
escolar.

26 - São publicados Decretos de
25-5-949. do Estado de São Paulo, que
transferem três escolas primárias, loca-
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lizam três, criam 12, suprimem uma e
mudam denominação de outra.

26 - É publicada a Circular n." 28,
de 25-5-949, do Diretor Geral do De-
partamento de Educação do Estado de
São Paulo que discrimina os assuntos
para as teses a serem apresentadas ao
II! Congresso Normalista de Educação
Rural.

28 - É publicada a Portaria n." 199,
de 23-5-949, do Diretor de Educação
Pré-Primária e Primária do Estado do
Rio de Janeiro, que transfere a escola
de Sesmaria para Fazenda São J orge,
Município de Bom Jesus do Itabapoana.

28 - É publicada a Portaria n." 209.
sem data, do Diretor de Educação Pré-
Primária e Primária do Estado do Rio
de Janeiro, que permite funcione em re-
gime de grupo br a escola de Gru-
marirn, Munic~~ de São Fidélis.

28 - É publicado o Ato n." 30, de
27-5-949, do Secretário de Educação do
Estado de São Paulo, que homologa os
concursos do Ensino Secundário e N or-
mal.

28 - É publicado o Decreto n." 697,
de 25-5-949, do Estado de Mato Grosso,
que cria no lugar denominado Rio N e-
gro, Município de Rochedo, uma escola
primária.

29 - É publicada a Portaria 11.0 61,
de 28-5-949, do Secretário de Educação
e Cultura, do Estado de Pernambuco,
que estabelece o regime de trabalho aos
sábados, para os grupos escolares e es-
colas reunida-s.

31 - São publicados os Decretos nú-
meros 3.481 e 3.482, de 30-3-949, do Es-
tado do Rio de Janeiro, que criam duas
escolas primárias, uma no Município
de Pirai e outra no de Cordeiro.
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lI! - ATOS DA ADMINISTRAÇÃO

MUNICIPAL

7 - São publicados os Decretos nú-
meros 11 e 12; de 6-4-949, da Prefeitura
Municipal ,de Nova Iguaçu (Estado do
Rio de Janeiro), que concedem um total
de Cr$ 141.200,00 de subvenções a ins-
tituições de assistência e educação:

7 - É publicada a Deliberação n.? 22,
de 19-3-949, da Prefeitura Municipal de
Sumidouro (Estado do Rio de Janeiro,
que isenta de impostos um prédio, onde
se acha instalado o Ginásio São JO$é.

13 - É publicada a Lei n.? 48,. de
10-5-949, da Prefeitura Municipal de
Cuiabá (Mato Grosso), que extingue a
escola municipal de Capão do Negro.

13 - São publicadas as Leis ns. 49,
50, 51, de 10-5-949: da Prefeitura Mu-
nicipal de Cuiabá (Mato Grosso), que
criam três escolas municipais primárias.

IV - NOTICIÁRIO

2 - No Gabinete do Ministro da
Educação, realizou-se a assinatura dos
acordos entre o Ministério e os Estados
de Alagoas, Sergipe e Santa Catarina.
Segundo os têrmos dos acordos êsses

Estados se comprometem a manter cur-
sos de alfabetização em número de, res-
pectivamente, 550, 330 e 200, distribui-
dos por todos os municípios ..

3 - É tornado público o acôrdo cele-
brado entre o Ministério da Educação
e o Estado da Paraiba, que prevê a ins-
talação de 670 cursos de ensino suple-
tivo "nos municípios paraibanos.

4 - Noticia-se que na maioria das
unidades do Exército Nacional estão
funcionando, cursos de ensino supletivo.

4 - Inaugurou-se em Petrópolis (Es-
tado do Rio de Janeiro), o Grupo Esco-

•
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lar Cardoso Fontes, presidindo à soleni-
dade o Governador do Estado.

5 - O Estado do Rio Grande do
Narte assinou com o Ministério da Edu-
cação, o acôrdo para execução do plano
de ensino primário supletivo para ado-
lescentes e adultos, com a finalidade de
instalar 470 cursos nesse Estado.

9 - 'Em prosseguimento aos acordos
com os Estados, para difusão da campa-
nha de alfabetização, assinam compro-
misso com o Ministério da Educação, os
Estados de Piauí e Espírito Santo, que
vão abrir, respectivamente, 430 e 2$0
cursos.

10 -:- Notícias do Rio Grande 40
Norte infon~am-'nos' da inauguração da
escola rural de .Maxaranguape, no Mu-
nicipio de Touros.

16 - Foram assinados acordos, para
desenvolvimento do ensino primário su-
pletivo, entre o Ministério da Educação
e os Estados do Rio de Janeiro e Pa-
raná. Segundo as cláusulas dêsses con-
tratos ° Estado do Rio de Janeiro abri-
rá 550' cursos de alfabetização e o Pa-
raná 450.

-1()~

18 - Dois novos acordos com os Es-
tados, foram assinados pelo Ministério
da Educação, no setor do ensino primá-
rio a adultos. Desta vez participaram
o Amazonas que contribuirá com 100
cursos e Goiás com 430 cursos distri-
buídos pelos respectivos Estados.

20 - De Minas Gerais chegou a co-
municação de conclusão do prédio de
mais uma escola rural, localizada em
Marimbá, Município de Betirn.

23 - Representantes do Distrito Fe-
dera! e o Estado d!! ~ão Paulo assina-
ram, no Gabinete do Ministro da Edu-
cação, novos acordos, objetivando a ins-
talação em seus municípios de, respecti-
vamente, 300 cursos de alfabetização e
1.800.

Seção de Documenta ão e Intercâm-
bio do Instituto Nacional de Estudos
Pedagógicos, em 25 de junho de 1949.
- Déa Vejoso Maurício. Chefe da
S.D.I. - Visto: Mltrilo Braça, Dire-
tor do I.N.E.P.
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11 - E' publicado o Decreto nú-
mero 26.045, de 17-12-948, que concede
reconhecimento ao Curso de Química
da Faculdade de Filosofia, Ciências e
Letras de Campinas, da Ponti fícia
Universidade Católica de São Pauk.,
CQm sede em _Campinas, no Estado de
São Paulo, .

. 11 - E' publicado o Decreto nú-
mero 76.571, de 8-4-949, que aprova
° Regulamento para registro de pro-
fessôres dos estabelecimentos de ensino
agrícola.

12 - E' publicada a Portaria nú-
mero 46, de 7-4-,949, do Diretor do
Ensino Industrial, que dispõe sêbre
funcionamento de cursos, em 1949 na. . ,
Escola Técnica Nacional,

18 - E' publicada li: Lei 11.0 668, de
1,3..4-,949, que estende à Escola Naval
as -vamagens . conferidas aos alunos da
Es~a MiÍítar de' Reaende.

.20 - E'. publicado o Regimento da
Junta Especial, expedido. pelo Minis-
tério da Educação.

23 - E' publicado '0 . Decreto nú-
mero 26.591, de TS-4-949,quC" aceita
doação de terreno situado no Municí-
pio de E:uiabá, no Estado de Mato
Grosso, para o .fim exclusivo de nêle

país em Abril de 1949
\

ser construído um educandário para
menores desamparados.

23 - E' publicada a Portaria nú-
mero 83, de 19-4-949, do Ministro da
Aeronáutica, que dá nova orgailizaÇ,ão.
em caráter provisório, ao ensino nos
cursos que funcionarão na Escola de
Aeronáutica, no Campos dos' Afonsos,

25 - E' publicada a Portaria nú-
mero 182, de 19-4-949, do Reitor da
Universidade do Brasil, que. expede
instruções reguladoras da ocncessão
das bôlsas de estudo para a Escola
Nacional de Educação Física e Des-
portos.

?:l - E' publicado o. Decreto" nú-
mero 26.576, de 12-4-949, que concede
permissão à Escola de Rádio e Tde-
grafia, c0!l1 sede na capital do Estado
de S. Paulo, para -funcknar como es-
cola de radioeletricidáde e sob. o regi-
me 'de fiscalização.

29 -:- E'. puWicada a Lei n." 683, de
Z6-4-949, que dispõe sôbre 'a realização
de concursos nos estabelecimentos ise-
lados de ensino superior.

11 - A'l'6S DA ADMINISTRAÇÃO

00 DIS'i'R"l'rO FEDEftAL, DO!!' ESTAtÍóS ·É
'rnIRtT6kIOS

~.

2 - !' publicado e t>etreto" . nií-
mero 587~ de 31-.3-949, 00 Estado do

~



Maranhão, que concede subvenção à
Escola' de Enfermagem S. Francisco
de Assis na importância de Cr$
72,000,00 .

2 - E' publícado o Decreto nú-
mero 588, de 31-3-949, do Estado, do
Maranhão, que' transfere uma escola,
situada no Município de Guimarãés ,

2 - São publica das as Portarias
ns, 113, de 11-4-949 e 125,. de 8-.Y-949"
do Diretor de' Educação Pre-Primá·.
ria e Primária do Estado do Rio de
Janeiro, que transferem de localidade
J escolas,

2 - E' publicada a Portaria nú-
mero 132, de 13-4-949, do Diretor de
Educação Pré-Primária e Primária do
Estado do Ria de Janeiro, que suspen-
de o ensino na escola de Iguaba
Grande" Murgcípio de São Pedro
d'Aldeia.

2 - E' publicada a Lei n.? 405, de
1-4-949, do Estado do Rio de Janeiro,
que cria, no Quadro Permanente" <4
cargos de Professor Secundário.

3 - E' publicada a Circular nú-
mero 6, de 9-3-949, do Serviço de Es-
tatística e Pesquisas Educacionais, do,
Estado do Rio de Janeiro, que estabe-
lece instruções às Inspetorias de En-
sino.

6 - São publícadas as Instruções
n.? 3, .de 5-4-949, do Secretário Geral
de Educação e Cultura da Prefeitura
do Distrito Federal, que regulam os
c,xames de admissão à I.a série do
Curso Normal de, Estabelecimentos
Particulares.

6 - E' publicado O Decreto núme-
ro ' 3.056,. de 5-4-949, do Estado de
-Minas Getais, que transfere cadeira
no curso de veterinária da Escola, Su-
perior de Veterinária -do Estado de
:Mi~~ Gerais, '.,

-2-
7·- E' publicada a Resoluçãp nú-

mero 8, de 5-4-949,' do Secretário Ge-
ral de Educação e Cultura da Prefei-
tura do Distrito Federal, que concede
ao Colégio Sacré Coeur outorga de
mandato, para ministrar curso de for-
mação de professor de ensino primá-
rio particular.

7 - E' publicada a Resolução nú-
mero 9, de 5-4-949, do Secretário Ge-
ral de Educação e Cultura da Prefei-
tura do Distrito Federal, que concede
ao Instiij.tto La-Fayette Educacional
S. A. outorga de mandato, para mi-
nistrar curso de formação de profes-'
sor de ensino primário particular.

, 7 - E' publicada á Resolução nú-
mero 10, de 5-4-949, do Secretário Ge-
ral de Educação e Cultura da Prefei-
tura do Distrito Federal, que concede
ao Colégio N. S. de Sion outorga de
mandato, para ministrar curso de for-
mação de professor de ensino' primário
particul-ar.

7 ~ E" puhlicada a Resolução nú-
mero 11, de 5-4-949, do Secretário
Geral de Educação e Cultura, da Pre-
feitura do Distrito Federal, que con-
cede ao Colégio Sacré-Coeur de Ma-
rie outorga de mandato,' para minis-
trar curso de formação de professor
de ensino primário particular.

7 - E' publicada a Resolução nú-
mero 12, d~ 5-4-949,' do Secretário
Geral de Educação e Cultura, da Pre-
feitura do Distrito Federal, que con-
cede ao Colégio Santa Marcelina ou-
t{,\rga de mandato, para ministrar
curso de formação de professor de en-
sino primário' particular,

7 - E' publicada a Portaria nú-
mero 13, de '1-4-949, do Secretário de
Segurança Pública do Estado de São
Paulo, que expede normas ao fundo-



namento • das escolas de preparação
dc s condutores de- veículos.

7 - São publicados Decretos de 6
de abril de 1949, do Estado de Sãe
Paulo que criam 15 classes de ensino
primário, transferem de localidade 3
escolas, criam ( suprimem 1 e mu-
dam. outras de denominação.

7 - E' publicada a Lei n.? 271, de
5-4-949, do Estado de São Paulo, que
dispõe sôbre aquisição de área de ter-
reno, destinado à construção de es-
cola.

9 - E' publicado o Decreto nú-
mero 3.467, de 8-4-949, do Estado rio
Rio de Janeiro, que regula 05 con-
cursos para provimento de cargos do
magistério secundário.

9 - São publicados os Decretos
115. 18.563-D e 18.563-E, de 5-4-949,
do Estado de São Paulo, que lotam,
respectivamente, 6 e 11 cargos de
Professor Secundário.

9 - E' publicado o Decreto nú-
mer- 18. 563-F, de 5-4-949 do Estado
de São Pauío, que altera o orçamento
interno, vigente', da Universidade de
São Paulo ..

9 - São publicados os Decretos
ns , 648, de 5-4-949 e 649, de 7-4-949,
do Estado de Mato Grosso, que criam
duas escolas rurais.

-.-
à Lei n.? 372, de 24-12-948, abre cré-
dito de Cr$ 1.000.000,00, para sub-
venções a estabeleciment: s de ensino
secundário e normal do interior.

10 - R' publicado o Ato n.? 1.280,
de 9-4-949, do Governador do Estado
de Pernarnbuco, que abre crédito de"
Cr$ 20.000,00, para auxílio à Escola
Prática Comercial de Olinda.

12,- E' publicada a Resolução
n.? 13, de 11-4:'949, do Secretãrio Ge-
ral de Educação e Cultura, da Prefei-
tura do Distrito Federal, que concede'
ao ,Colégio Jacobina outorga de man-
dato, para ministrar curso de forma-v
ção .de professor de ensino primário
particular.

12 - E' publicada a Resolução nú-
mero 14, de 11-4-949, do· Secretário,
Geral de Educação e Cultura da Pre-
feitura do Distrito Federal, que con-
cede ao Ginásio Santa Dorotéia outor-
ga de mandato, para ministrar curso
de formação de' professor de ensino
primário particular.

12 - E' publicada a Resolução nú-
mero 15, de 11-4-949, do Secretário
Geral de Educação e Cultura da 'Pre-
feitura do Distrito Federal, que con-
cede ao Ginásio da Companhia de Ma-
ria outorga de mandato, para minis~
trar curso de formação de professe T,

de ensino primário particular,
10 - E' publicado o Ato n." 1.271,

de 9-4-949, do Governador de' Estado }2 - E' publicada a Resolução, nú-
ele Peruambuco, que 'designa o Di- mero 16, de 11-4-949, do Secretário
retor do Instituto de Educação de Geral de Educação e Cultura da; .Pre-
Perparnbuco, para representar o l1ad~ ptura do D!s~rito .Federal, que con-
tado no ato de assinatura do acô 1 are ao Colégi« Piedade outorga de
com o Ministério da Educaçãv sô~ldato, para ministrar curso de ~or-

, '9S9 - d f d .'.,a Campanha de Educação de Adoi, '7 ')i~o.e pro essor. e enS1110 prima-
centes e Adultos. ' J particular.

12 - E' publicada a Resolução nú-
mero 17, de 11-4-949, do Secretário
Geral de Educação e Cultura da, Pre-

10 - E' publicado o Ato n." 1.272,
de 9-4--949, do Governador do Estado
pe Pernambuco,' que, em obediência



a Resoluçã.o nú-
9, . do Secretário Ge-
e Cultura da Prefeí-
federal, que concede
é Coeur outorga de
istrar curso de for-
r de ensino primá-

a Resolução nú-
do Secretário Ge-

Cultura da Prefei-
Federal, que concede
ayette Educacional
mandato, para mi-

formação de profes-'
• ário particular.

a a Resolução nú-
9, do Secretário Ge-

Cultura da Prefei-
ederal, que concede
de Sion outorga de

istrar curso de for-
r de ensino' primário

Resolução nú-
949, do Secretário

e Cultura, da Pre-
Federal, que con-

acrê-Coenr de Ma-
ndato, . para minis-

ção de professor
particular •

a Resolução nú-
9, do Secretário
e Cultura, da Pre-
Federal, que con-
óta Marcelina ou'

o, para ministrar
de professor de. en-

çculal'.

, a Portarial1ú.
9, do Secretário de
do Estado de São,
normas ao fundo-

namento • das escolas de preparação
de s condutores· de' veículos.

7 - São publicados Decretos de 6
de abril de 1949, do Estado de São
Paulo que criam 15 classes de ensino
primário, transferem de localidade 3
escolas, criam 4, suprimem 1 e mu-
dam. outras de denominação,

7 - E' publicada a Lei n.? 271,. dc
5-4-949, do Estado de São Paulo, que
dispõe sôbre aquisição de área de ter-
reno, destinado à construção de es-
cola,

9 - E' publicado o Decreto nú-
mero 3.467, de 8-4-949, do Estado rio
Rio de Janeiro, que regula os con-
cursos para provimento de cargos do
magistério secundário,

9 - São publicados os Decretos
ns , 18.S63-D e 18, 563-E, de 5-4-949,
do Estado de São Paulo, que latam,
respectivamente, 6 e 11 cargos de
Professor Secundário,

9 - E; publicado o Decreto I1Ú-

mero 18,563-F, de 5-4-949, do Estado
. de São Paulo, que altera o orçamento

intento, vigente', da Universidade de
São Paulo ..

9 - São publicados os Decretos
ns. 648, de 5-4-949 e 649, de 7-4-949,
do Estado de Mato Grosso, que criam
duas escolas rurais,

10 - E' publicado o Ato n." 1,271,
de 9-4-949, do Governador d« Estado
de Pernambuco, que designa o Di-
retor do Instituto de Educação de
P~rpambuco, para representar o Es-
tado no ato de assinatura do acordo
com o Ministério da Educacão, sôbre
a Campanha de Educação de Adoles-
centes e Adultos.

10 - E' publicado o Ato n." 1.272,
de 9-4-949, do Govern<\dor do Estado
de Pernambuco,- que, em obediwcia

_.-
à Lei n.? 372, de 24-12-948, abre crê-
dito de Cr$ 1.000.000,00, para sub-
venções a estabelecimentç s de ensino
secundário e normal do interior.

10 - E~ publicado o Ato' n.? 1.280,
de 9-4-949,do Governador do Estado
de Pernambuco, que abre crédito de-
Cr$ 20,000,00, para auxílio- à Escola
Prática Comercial de Olinda ,

•

12.- E' publicada a Resolução
n,? 13, de 11-4--949, do Secretãrio (ie-
ral de Educação e Cultura, da Prefei-
tura do Distrito Federal, que concede
ao Colégio jacobina outorga de man-
dato, para ministrar curso de forma- -
ção de professor de ensino primário
particular.

12 - E' publicada a Resolução nú-
mero 14, de 11-4-949, do· Secretârio :
Geral de Educação e Cultura. da Pre-
feitura do Distrito Federal, que con-
cede ao Ginásio Santa Dorotéia outor-
ga de mandato, para ministrar curso
de fon~ação dé professor de ensino
primário particular,

12 - E' publica da a Resolução nú-
mero 15, de 11-4-949, do Secretário
Geral de Educação e Cultura da 'Pre-
feitura do Distrito Federal, que con-
cede ao Ginásio da Companhia de Ma:
ria outorga de mandato, para minis-
trar CUI'SO de formação de professe T.

de ensino primário particular.

tl2 - E' pubJicada a Resolução. nú-
mero :O, de 11-4-949, do Secretário
Geral de Educação e Cultura daPre-
fcitura do Distrito Federal, que con-
cede ao Colégio Piedade outorga de
mandato, para ministrar curso de ~or-
mação de professor. de ensino' primá-
rio particular,

12 - E' publicada a Resolução nú-
mero 17 de 11-4-949, do Secretário
Geral de' Educação e Cultura da, Pre-



16 - Sã'tl publicados os Deoret(s-
leis ns , 359< li 360; de 13-4-949 do E~-
tado do Amazonas que consideram -de
utilidade pública ; Colég.o São José,
do Município de Ba-rcelos e o Asilo
M;ria Auxiliadora, de Uaupés.

17 - E' publicado" c Aviso número
481001, ele 6-4-949, do Serviço de Edu-
cação Física do Estado do Espírito
Santo, que estabelece a data da convo-
vação" do Conselho Desportivo Escolar.

a7 - E' publicada a Portaria núme-
ro 892, de 13-4-949, d, Secretário da'
Educação e Cultura do Estado do Espí-
rito' Santo, que cr.a um curso comple-
mentar anexo ao Grupo Escolar Profes-
sor. Loureiro, em Leopoldina.

- 21 -. E' publicadn o Deerero n _
de 5-4-949, do Estado de Goiâs, que dá
denominação de Professor Ferreira ao
grupo escolar de Paraúna ,

21 - E' publicados,o Decreto número
885, de 5-4-949, do Estado de Goiás,
que autoriza a instalação de grupo CA-
colar de Chapéu.

21 - E' publicado o Decreso nP 886;
de 5-4+949 do Estado de' Goíâs, q\16 de.
termina a puhlicação dos, programas
que deverão ser adotados no Instituto
de Educação e nas Escolas N c rmais do
Estado.

21 - E' publicado o Decreto número
655, de 18-4-949, do Estado de Mato
Grqsso, que converte e'!1 escolas dos"
sexos masculino e feminino a escola
rural de Mate Grosso, na Capital.

21 - E' publicado o Decreto número
656,. de 18-4-949 do Estado de Mato

16 - E' publicada a Ordem de Ser"~_=""""-r-osso,que desdobra a escola rural
viço n." 16,. de 13-4:949, do. Diretor do. mista de Bom Sucesso, Município. de

Várzea Grande.Departamento de Educação. Primária da"
Prefeitura do Distdto Federal, que dis-
põe sôbre matrícula nas escolas primá-
rias"e jardins. de infância, ;"

feitura dó Dístrik' Federal, qUI! con-
• cede ao Ginásio- SteUe Maris outorga

de mandato, para ministrar curso de
formação de professor de ensino pri-
mário particular.

13 - E' publicado o "Decreto-lei
n." 357-, de 12-4-949, de- Estado do
Amazonas, -que declara de utilidade
pública a Escola! Agr.icola de São.
Gabrie1 110 Município. de Uaupés.

" /
" 13 - -R' publicada a Portaria nú-

mero. 7, de 9-4-949, cio Serviço de Edu-
cação, de Adultos. do Estado de Ser-
gipe," que transmite instruções a05
cursos.

13 - São publicados os Decret< '5
ns. 651 e 652, de 11-4-949. do Estado
de :Mato. Grosso, que criam 3 escolas
rurais.

14 - E' publicado. o Decreto nú-
mero 18.568, de 12-4-949, do. Estado
de São Paulo., que dispõe sôbre lota-
ção de 6 cargr os de Professor Secun-
dár.o .

14 - E' publicado. o Decreto nú-
mero 18.569,' de:" 12-4~949, do Estado.
de "Sã~Paulo; que autoriza o. funcio-
namento de urna escola normal livre.

14 '-:'i E'"" publicado o. Decreto I\Ú-

mero 18.510; de lZ-4-949,clo Estado
de S. Paulo, que dispõe sôhre .Jotação
de 14 cargos de Professo.r Secundário.

14 :- E' . publicado. o Decreto nú-
mero 18.571, de 12-41949, do Estado.
de São Paulo, que dispõe sôbro redu-
ção ~ criação. de verba para ensine
pro fissional.

-f.-

22 - li' publicada a Resolução nú-
mero 8, de 21-4-949, do Secretâeio Ge-
ra~'~ EdUCqçií.o e, CUI.tWA,.Qílr-r{fe~

,

tura do Distrito Federa
sôbre estabelecimentos d
pretendam obter outorga
para ministrar curso de
professor de ensino pri

123 - E' publicada a
22-401949, d,' Estado de
que desdobra os serviç
dos de saúde pública e d

'. ciências.

"2J - E' pübllcatla a
mero 49/004, dê- ~4-941J,
Educação Física" do Esta
Santo, que baixa instruç
uniformizar a prática da
n;"s estabelecimentos de
rio ,

23 - São- publicados os:
meros 658, 659 e 660, de
Estado de Mato Grosso,
escolas primá rias no Esta

24 ~ E' publicado o
de 23-4-949, do Governa
de Pernambuco, que 110

Lira Rabelo, para exerc
Secretário de Educação e

24 -- E' publi~ada a P
166, de 23-4-949, do Secre
cação do Estado de Min~
designa professor para i
tação técnica ao ensino
nos estabelecimentos de -e1ll

rio e normal oficiais e nOl
sob fiscalização. do Govêr

26 - E' publicada a d
s/d do Chefe da Inspetor
zada de Educação de Adúlt
do Rio de Janeiro que d
municípios. os 550 cursos
ção.

26 - E' publicado o Der
3.472, de 25-4-949, do Es
de Janeíro, que cria um
Sumidouro.



-
tura do Distrito Federal, que dispõe
sôbre estabcl'ecimento.s de ensino. que
pretendam obter outorga de mandato.
para ministrar curso de formação de
professor de ensino primário particular;

"23 - E' publicada a Lei n.? 466, dé
22-4~49, do Estado. ~e \ Pernambuco,
que desdobra os serviços de educação
dos de saúde pública e dá outras pr' vi-

'. dências.

23 - E' ptiblicada a Portaria nú-
mêro 49/004, dê- 26,4-949-, do Serviço de
Educação. Física do Estado do. Espírito
Santo, que baixa instruções tendentes a
uniformiza •. a prática da, educação física
n; 's estabelecimentos de- ensino. secundá-
rio.

23 - São- publicados os .Decretos nú-
meros 658, 659 e 660, de 20-4-949, do
Estado. de Mato. Grosso, que criam 6
escolas primárias no Estado..

24 ~ E' publicado o. Ato. n.' 1.445,
de 23"-4-949, do. Governado.r do. Estado.
de Pernambuco, que nomeia Sílvio. de
Lira Rabelo, para exercer o. cargo. de
Secretário de Educação e Cultura.

24 -- E' publieada a Po.rtaria número
166, de 23-4-949, do. Secretário. da Edu-
cação. do. Estado de Minas Gerais, que
designa professor para imprimir c rien-
tação técnica ao ensino de português
nos estabelecimento.s de ensino. secundá-
rio. e no.rmal o.ficiais e nos particulares
sob fiscalização. do. Govêrno do Estado.

26 - E' publica da a Circular n.? 6,
s/d do. Chefe da Inspeto.ria Especiali-
zada de Educação. de Adultos do. Estado.
do. Rio. de Janeiro. que distribui pelo.s
municípios- os 550 cursos de alfabetiza-
ção..

26 - E' publicadc o. Decreto. número
3.472, de 25-4-949, do. Estado do. Rio.
de J aneiro, que cria uma escola em
Sumidouro,

-5-
26 - E' puolicaâo. o. Decreto número

18.573-A, de t'3-4-949, do. Estado. de
São. Paulo, que dispõe sôbre a abertura
de crédito. -de Cr$ 1. 000.000,00 na Uni-
versidade de São Paulo.

28 - R' publicado o Decréto-Ieí nú-
mero 365, de 27-4=949, do. Est:ado do.
Amazonas; que- considera de' tttnidade'
pública o. Instituto. Conselheiro Ferreira
Viana, de M'anáus.

28 - E' pul:ilicadá' a Réso.í'ti'Ção.nú-
méÍ"ó 49jooS. de lZ-4c'949; M Cótiseltio.
Désportivo Escótar Està!lo db E'S~
pirito Santo que escolhe a Cidad'i de
Muqui para sede da Olimpíada Escolar
de 195()..

:28 - São publicados os Decretos de
ns. 66.'1 a 666; de ~6-4..949; do Estaoo
de Mato Gr-6550., que ~I"iam 4- escol!fS'
primárias.

29 - E' publicado. o Decreto número.
3.414; de 28-4-9'J9; do Estado. do. Rio. de
J anei TO que cria uma escola primária
no Municlpio de Itaboral.

29 --'- São. publicados os Decretos de
28-4-949, ,do Estadq de São. Paulo, . que
criam J(} esco.las primárias, anexam 2,
localizam 1, c' transferem 2.

29 - E' publicado o. Decreto núme-
ro 18'.578, de 26-40949, do Estado de
São Paulo, que altera o vige~té. orça-
mento da Universidade de São Paulo.

29 - E' publicado o. Decreto número
18.579, de 26-4-949, do. Estado de São
Paulo, que dispêe . sôbre concessão' de
auxilio' ao' Centro Acadêtriíco : 31 de
Outubro.

29 - E' publicado o Decreto núrne-
ro 18;580, de 26-4-949, do Estado. de
São. Paulo, que dispõe sôbre abertura
de crédito de' Cr$ BOó.OOO,ÓOna Univer-
sidade de São Paulo.



29 '""":"E' puMicadO' o Decreto número
18.58O'cA, de 26-4-949, do Estado de
São Paulo, que modifica verba atribuída
ao Instituto de Educação Caetano 'de
Campos. •

29 - São publicados os Decretos nú-
meros 18, 58O'-B, 18.580-C e 18. 58O'-D,
de 26-4-949, do Estado de São Paulo,
que relotam cargos de Professor.

30' - E' publicado o Decreto número
1.80'9, de )9-4-949, do Estado do Rio
Grande do Norte, que transfere a es-
cola isolada de Upancma para a Usina
Santa Teresinha, Município do Ceará
Mirim.

LlI ATOS DA ADMINISTRA.ÇÃO • ,

MUNICIPAL

,

7 - E' publicada a Portaria n.? 8, de
6-4-949, da Prefeitura Municipal de'
São Paulo, que aprova e transcreve o
Regimento Interno da Comissão de
Festejos' do IV Centenário da Fim-
dação da Cidade de São Paulo,

8 - E:' publicado o Decreto 11.0 90',
, \

de 5-4-949, da Prefeitura Municipal de
Reei fe (Pernambuco), que subordina a
Orquestra Sinfônica de Pernambuco à. '
Diretoria de Documentação e Cultura.

20 - São pul;!icados os Ate sde 121
de março de 1949, da Prefeitura Muni-
'cipal de Vassouras, (Estado do Rio de
Janeiro), que transferem de localidade
2 escolas municipais.

26 - E' publicada a Lei n.? .312, de
1674-949, da Prefeitura Municipal de
Recife (Pernambuco) que determina a
construção de 12 parques infantis em
bairros da Capital.

26 - são publicados os Decretos nú-
meros 327 e 329, de 16-4-949, da, Pre-
feitura Municipal de Recife (Pernam-
IJUco), que abrem créditos, para sllQ.
venção a escolas, ,

IV - NOTICIÁRIO

,5 - Foi inaugurada oficialmente em
São Paulo a Escola Roberto Simonsen,
do SENAI, destinada ao ensino profis-
sional e assistência aos empregados na
indústria.

7 - N{ ticia-se a assinatura da Con-
-Yenção Cultural Anglo-Brasileira, em
Londres, com a finalidade de amparar,
nas relações entre o nosso país e a Grã-
Bretanha, tôdas as formas' de atividade
intelectual, artística, cientifiça e téc-
nica.

8 - Foi fundado. por alunos do
curso colegial do Instituto Lafayette,
o Centro Teatral La-Fayette Côrtes.

12 - Encontra-se em atividade, nc s
Estados Unidos, a Sociedade Cultural
Brasileira, que se propõe estimular o' in-
tercâmbio e estreitar a amizade entre
os dois países.

13 - O Instituto Nacional de Estu-
dos Pedagógicos, foi encarregado, pelo
Ministro da Educação, de realizar o
c' ntrôle, no Brasil, dó concurso literá-
rio sôbre aviação, promovido pela Wo~
men's International Association of Ae-
ronautic",

18 - Segundo relatório
pelo Bispo-Prelado do Rio
Pedro Massa, freqüentam
profissionais salesianas do
1. 118 alunos.

19 '- Por empenho do Presidente da
República; reuniram-se, na capital Fe-
deral, representantes de instituições
científicas e patentes militares, para
tratar-se da f,undação do Centro de
Pesquisas Científicas. I

apresentado
Negrc, D.
as escolas
Amazonas,

21 - No Cclégio Pedro H, exter-
nato, o Cardeal D. Jaime Câmara, fez
a preleção de inauguração 'do ensino re-
ligioso nesse educandário ,



22 ~ A Comissâo de Educação e
Cultura da Câmara dos Deputados, su-
geriu ao Ministério da Educação e Saú-
de, que passe a ser -considerado como
data do Descobrimento do Brasil o dia
22 de abrir e não 3 de maio, como até
aqui.

26 - Segundo notícias de Alagoas,
foram concluídas e inauguradas nos mu-

nicípios do "interior, 4 IKVOS prédios es-
colares.

Seção de Documentação fi Intercâm-
bio do Instituto Nacional de Estudos
Pedagógicos, em 25 de maio de 1949 -
Déa Veloso Mauricio, Chefe da S.D.!.
- Visto: Murilo Braga, Diretor do
I..N.E.P.
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.Vida educacional no país em Março de 1949
I - ATOS DA ADMINISTRAÇÃO

FEDERAL

3 - É publicada a alteração feita no
Regimento da Faculdade Nacional de
Direito.

. 4 - É publicada a Portaria n.? 67,
de 25-2-949, do Ministro da Educação,
que concede reconhecimento, sob regime
de inspeção preliminar, ao Ginásio An-
tero Tôrres, com sede em Bambuí, no
Estado de Minas Gerais.

10 - É publicado o Decreto núme-
ro 26.403, de 25-2-949, que aprova e
manda executar o novo Regulamento
para a. Escola Naval.

10 - É publicada a Portaria n." 59,
de 21-1-949, do Ministro da Educação,
que expede normas reguladoras da con-
cessão de Bôlsas de Estudos aos inte-
grantes da extinta Fôrça Expedicioná-
ria Brasileira.

11 - É publicada a Portaria n." 1,.'
.de 25-2-949, do Diretor do Instituto, Na-
cional de Estudos: Pedagógicos, que ex-
pede instruções reguladoras da conces-
são e distribuição de bôlsas de estudos
!para .0 Curso Básicn de Orientação
Educacional e Profissional, par« o exer-
cício de 1949.

11 - É publicada a alteração feita- no
Regimento da Faculdade Nacional d..•
Medicina.

14\- É publicada a Portaria n." 7,
de 9-2-949, do Diretor do Colégio Pe-
dro II - Externato, que cria a ••Revis-
ta do Colégio Pedro Il " e traça as sua,
finalidades.

116- É publicada a Portaria n." 38,
de 10-3-949, do Diretor do Ensino lu-
dustrial, que dispõe sôbre o funciona-
mento, em 1949, na Escola Técnica de
São Paulo, de cursos de continuação do
ensino industrial.

22 - É publicado o Decreto núme-
ro 26.493, de 19-3-949, que reorganiza o
Curso de Jornalismo.

22 -'- É publicada a Portaria n." 12,
de 14-3-949, do Ministro da Educação,
que admite o registo, na Divisão de Edu-
cação Física do Departamento Nacional
de Educação, do diploma de médico es-
pecializado em educação física, confe-
rido pelo Centro Militar de Educação
Física do Exército ou pela Escola de
Educação Física do Exército.

22 - É 'publicada a Portaria n,v 145,
de 18-3-949, do Ministro da Agricultu-
ra, que fixa remuneração de professô-
res, assistentes e instrutores dos cursas
organizados de acôrdo com o disposto
nas Instruções aprovadas pela Pôrtaria
Ministerial 1Il,o 656, de 27-11-947.

22 - Ê publicada a Portaria' n." 146,
de 18-3-949, do Ministro da Agricultu-
ra, que autoriza a renovação do curso
avulso prático de Inseminação Artificial



a ~er ministrado no Instituto de Zoo-
técnia e subordinado aos Cursos de
Aperfeiçoamento, Especialização e Ex-
tensão.

23 - É publicada a Portaria n.O 39,
de 17-3-949, do Diretor do Ensino In-
dustrial, que dispõe sôbre o funciona-
mento de cursos de continuação do en-
sino industrial, em 1949, no Curso Têc-
lÚCO de Química Industrial.

23 -:- É publicada a Portaria n," 45,
de 18-3-949, do Diretor do Ensino In-
dustrial, que dispõe sôbre Q funciona-
mento de cursos de continuação do en-
sino industrial, em 1949" na Escola Téc-
nica de Curitiba,

26 - É publicada a Lei 'n.· 656, de
26-3-949, que determina a comemoração
da data da fundação da Cidade do Sal-
vador.

'29 - É publicado o Decreto núme-
ro 26.514, de 28-3-949, que transforma
o Curso Prévio da Escola de Aeronáu-
tica em Curso Preparatório de Cadetes
do Ar.

30 - É publicada a Portaria n," 150,
de 26-3-949, do Ministro da Educação,
que determina a comemoração do quar-
to centenário da fundação da Cidade do
Salvador, que foi sede da Govêrno Ge-
ral do Brasil, em todos os estabeleci-
mentos de ensino do país.

II - ATOS. DA ADMINISTRAÇÁO

DOS ESTADOS, DO DISTRITO FEDERAL E DOS

TERRITQRIOS

5 - É publicada a. Resolução n.O 7,
de 3-3-949, do Secretário Geral de Edu- .
cação e Cultura da -Prefeitura do Dis-
trito Federal, que atribui ao Serviço de
Educação Musical e Artística a res-
ponsabilidade técnica dos instrumentos
musicais existentes nos estabelecimen-
tos de ensino da Secretaria Geral de
Educação e Cultura.
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5 - É publicado o Ato de 24-2-949,
do Governador do Estado do Ceará,
que transfere a escola da Rua da Paz,
em Fortaleza, para Lima Campos,
'Muuicipio de leó.

5 - É' publicada a Portaria n." 15,
de 22-2-949, do Secretário da Educa-
ção e Saúde do Estado do Ceará, que
permite o exame de 2.& época, no ves-
tibular, para o curso normal.

5 - É publicada a Portaria n." 67,
de 23-2-949,. do Diretor Geral do De-
partamento de Educação do Estado de
Sergipe, que estabelece símbolos de frc-
qiiencia, no registro escolar primário do
Estado.

S - É publicada a Lei n." 400, de
4-3-949, do Estado do Rio de Janeiro,
que regula a admissão de substituto
ele membro do magistério primário.

5 - É publicada a Portaria n,O25-49,
sem data, do Diretor da Divisão de
Educação do Território do Rio Branco,
que cria um curso ele ensino supletivo
em Caracaraí.

5 - É publicada a Portaria n." 41-49,
sem data, do Diretor da Divisão de
Educação do Território do Rio Bran-
co, que cria um Conselho Regional de
Educação de Adolescentes e Adultos.

6 - É publicada a Portaria n.O 3-49,
de 31-1-949, da Diretoria de Educação
Física do Estado de Pernambuco, que
aprova e transcreve as Instruções para
a Prática da Educação Física nos Es-
tabelecimentos Primários do Estado.

6 - É publicado o Decreto núme-
ro 14,306, de 3>3-949, do Estado da
Bahia, que institui os Prêmios Alfredo
Magalhães e Martagão Gesteira, a tra-
balhos inéditos sôbre Puericultura e
Pediatria.

6 - É publicado o Decreto núme-
ro 14,307, de 5-3-949, do Estado da
Bahia, que cria cursos ginasiais nas es-
colas normais de 'Feira de Santana e
Caetité ,

.'

;



6 - É publícada a Portaria n." 576.
de março de 1949, do Secretário da
Educação e Cultura do Estado do Es-
pírito Santo, que aprova o horário do
Cinema Escolar.

6 - São publicados os Decretos nú-
meros 13 e i4, de 25-2-949, do Territó-
rio do Acre, que criam quatro escolas
.10 Território:

6 - É publicado ° Decreto n.o 15,
de 25-2-949, do Território do Acre, que
transfere -de localidade a Escola 25. df
Dezembro,

7 -É publicado o Decreto n." 833,
de 4-3-949, do Estado de Goiás. que
transfere de localidade duas escolas iso-
ladas.

7 - É publicado o Decreto n." 834,
de '4-3-949, do Estado' de Goiás, que
autoriza a instalação do grupo escolar
de Edéia.

7 - ,É publicado o Decreto n." 835.
de 4-3-949, do Estado de Coíás, que
dá denominação de José de "Faria ao
grupo escolar de Edéía.

7 - É publicado o Decreto n,v 836,
de 4-3-949, do Estado de Goiás, que
instala uma escola isolada no' Municí·
pio de Uruaçú.

8 - É publicado o Decreto núme-
ro 14.310, -de 7-3-949, do Estado da
Bahía, que altera o Decreto n." 13.578,
de 29-3-947, rélkrente ao Curso de
Formação 'de Oficiais.

8 - É publicado o Ato'de 15-1-949,
do Diretor do Departamento de Espor-
tes do Estado de São Paulo, que baixa
o Regulamento para o Campeonato Co-
legial de Desportos.

9 - É publicada a Ordem de Serviço
n .• 6, de 8-3-949, do Diretor do Depar-
tamento de Educação Primária da Pre-
feitura do Distrito Federal, que dispõe
sêbre designação de professôres.
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9 São, publica-dos Decretos de
8-3-949, do' Estado de Silo .Paulo, (Fie .
localizam 26 escolas primárias e criam 16
classes de ensino primário,

9 - É publicada a Lei n.? 251, <Ie
8-3· 949, do Estado de São Paulo, que
assegura estabilidade aos .assistentes dos
professôres catedráticos da Uníversida-
de de São Paulo, após 10 anos de efe-
tivo exercício.

_9 - É publicado o Decreto núme-
ro 18.512-A, de 2-3-949, do Estado de
São. Paulo, que autoriza o funcionamen-
to da Escola Normal Livre Stella Ma-·
rís, de Santos.

10 - São publicadas as Portarias
ns. 622 e 623, de 9-3-949, do Secretário
de Educação e Cultura do Estado do
Espírito Santo, que transferem duas es-
colas, nos municípios de Itapoama e-
Castelo.

11 - É publicada a Portaria n.O 178,
de 10-3-949, do Secretário de Saúde e
Educação do Estado de Pernambuco,
que transfere uma cadeira de Pré--Ori-
entação Profissional.

11 - São publícadas as Portarias
ns , 645 e 646, de 11-3-949, do Secretá-
rio de Educação e Cultura do Estado
do Espírit-o Santo, que localizam duas
escolas.

11 - É publicada. a Portaria n," 25.
de 4-3-949, do Diretor do Departamen-
to de Educação Pré- Primária e Primá-
ria do Estado do Rio de Jan"iro, </He
transfere duas escolas.

\

12 - É publicado o Ato n." 21, de
10-3-949, do Secretário de Educação de
Estado de São Paulo, que aprova 'J Rc-
gimento Interno dos Estabelecimentos
de Ensino Secundário e Normal do !:::s-
tado .

12 - É publicam a .Lei n," 254, de
10-3-949, do Estado de São Paulo, que
dispõe sôbre remuneração de aulas ex-



traordinárias a professôres admitidos
nos têrmos do art. 979, § 2.°, do De-
creto .n." 5.884, de 21-4-933.

12 - É publicado o Decreto núme-
ro 18.515-A, de 9-3-949, do Estado dê
São Paulo, que muda denominação da
Escola Normal Livre Santo André, de
Barretos.

12 - É publicado o Decreto núme-
ro 18.515-B, de 9-3-949, do Estado de
São Paulo, que autoriza funcionamento
de escola normal livre.

17 - É publicada a Portaria n.? 654,
de 14-3-949, do Secretário de Educação
e Cultura do Estado do Espírito Santo,
que localiza uma escola no Município
de ,Colatina.

17 - É publicada a Lei n.? 255, de
12-3-949, do Estado de São Paulo, que
dispõe sôhre funcionamento como colé-
gio, do curso fundamental da Escola
Normal de Santa Cruz do Rio Pardo.

18 - É publicado o Decreto núme-
ro 9:640, de 16-3-949, do Prefeito do
Distrito Federal, que dispõe sôhre o en-
sino religioso nas escolas.

18 - É publicada a Resolução n." 5,
de 16-3-949, do Prefeito do Distrito Fe-
deral, que institui o Salão Municipal de
Belas Artes sob os auspícios da Pre íei-
tura do Distrito Federal.

18 -'- É publicado o Decreto n." 64, de
17-3-949, do Estado de Pernambucrt, que
subordina à Prefeitura de Recife a Or-
questra Sinfônica de Pernarnbuco.

18 - É publicado o Decreto n." 3.459,
de 7-3-949, do Estado do Rio de Janei-
ro, que cria cinco funções de Monitor
de Educação Física.

18 - É publicada a Lei n." 256, de
16-3-949, do Estado de São Paulo, que
dispõe sôbre aquisição de terreno, por
doação, para construção de escola.

19 - É publicado, pela Diretoria de
Educação do Estado de Sergipe, o prc-
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grama do concurso para provimento de
cadeiras de ensino primário da Capital.

20 São publicados Decretos de
19-3-949, do Estado de São Paulo, ,que
localizam cinco escolas primárias, e mu-
dam a denominação de duas.

24 - É publicada a Portaria n.O ó89,
de 22-3-949, do Secretário da Educa-
ção e Cultura do Estado do Espírito
Santo, que transfere a sede de uma es-
cola.

24 - É publicado o Decreto nume-
ro '3.460, de 23-3-949, do'Estado do Rio
de Janeiro, que cria duas escolas pri-
márias.

24 - É publicado o Decreto núme-
ro 3.461, de 23-3-949, do Estado do Rio
de Janeiro, que aprova c Regulamento
elo Curso Profissional e da Escola Re-
gimental da Polícia Militar.

24 - É publicaelo o Decreto núme-
ro 18.519-B, de 17-3-949, do Estado de
São Paulo, que lota 14 cargos de Pro-
fessor Secundário.

24 - É publicaelo o Decreto núme-
ro 18.526, de 22-3-J49, do Estado de
São ,Paulo, -que muda denominacüo do
Grupo Escolar de Pena em Cafelàudia. '

24 - É publicado o Decreto núme-
ro 18.527, de 22-3-94Q, elo Estado de
São Paulo, que exclui uma classe do
Grupo Escolar São Vicente de Paulo,
da Capital.

25 - É publicado Q. Decreto núme-
ro 3.462, de 24-3-949, cio Estado do Rio
de Janeiro, que destaca um professor
primário para a escola de Pinheiral.

25 - São publicados os Decretos nú-
meros 18.531-A e 18.53,1-B, ele 22-3-949.
cio Estado de São Paulo, que alteram
o orçamento da Universidade de São
Paulo.

25 - É publicado o Decreto n." 661,
de 24-3-949, do Estado do Rio Grande
do Sul, que muda a denominação da Es-
cola Normal Armes Dias, de Cruz Alta.



25 - É publicado o Decreto n.o.824,
de 13-2-949, do' Estado de Goiás, que
suspende matrículas e dispensa profes-
sor e instrutores do Curso de Forma-
ção de Oficiais da Polícia Militar 110

ano de 1949.

25 - São publicados os Decretos de
ns. 839 a 845, de 17-3-949, do Estado
de Goiás, que transferes sete escolas iso-
ladas.

26 - É publicada a Portaria n.· 45,'
de 17-3-949, do Diretor do Departamen-
to de Educação Pr@-Primária e Primá-
ria do Estado do Rio de Janeiro, que
suspende o ensino na escola de Beníica.

26 - É publicada a Portaria n." 46,
de 17-3-949, do Diretor de Educação
Pré-Primária e Primária do Estado do'
Rio de Janeiro, que ~elifica a transfe-
rência da escola de" Oliveira Bulhões.

26 - É publicado o Regulamento do
Curso Profissional e da Escola Regi-
mental da Polícia Militar :10 Estado do
Rio de janeiro.

26 - É publicado o Decreto núme-
ró 18.531-E, de 22-3-949. do Estado de
São Paulo, que altera c orçamento da
Universidade de São Paulo.

26 - É publicado o Decreto núme-
ro 18."'S31-F, de 22-3-949, do Estado de
São Paulo, que dispõe sôbrc a conces-
são de auxílios a centros acadêmicos.

26 - É publicado o Decreto nume-
ro 18.531-G, de 22-3-949. do Estado de
São Paulo, que altera o orçamento da
Universidade de São Paulo.

27 - É publicada a Portaria n.? 752,
de 26-3-949, do Secretário da Educação
e Cultura do Estado do Espírito Santo,
que localiza três escolas.

29 --,- É publicado o Decreto núme-
ro 3.463, de 28-3-949, do Estado do Rio
de Janeiro, que cria três .escolas,

29 - É publicado o Decreto n.O 662,
de 28-3-949, do Estado do Rio Grande
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do Sul, que regulamenta a Lei n," 531,
de 29-12-948 (bôlsas de estudos).

29 - São publicados os Decretos de
ns. 852 a 855, de 22-3-949, do Estado
de Goiás, que transferem quatro escolas
isoladas.

31 - É publicado o Decreto aúme-
ro 1.796, de 30-3-949, do Estado do Rio
Grande {10 Norte, que extingue três.
cargos de Professor Primário.

31 - São publicados os Decretos nú-
meros 18.544 e 18.545, de 29-3-949, do
Estado de São Paulo, que lotam quatro
cargos de Professor Secundário.

31 - São publicados Decretos de
30-3-949, do Estado de São Paulo, que
localizam duas escolas e transferem
uma.

lU - ATOS DA ADMINISTRAÇÃO

MUNICIPAL

5 - É publicado o Decreto n.· 118,
de 17-2-949, da Prefeitura Municipal

, de Campina Grande (Paraíba), que re-
gula a distribuição de bôlsas de estudo
a estudantes pobres.

8 - É publicada a Lei n." 56, de
5-3-949, da Prefeitura Municipal de
Maceió (Alagoas), que denomina Sil-
vestre Péricles o grupo escolar em
construção no Distrito de Pontal da
Barra.

12 - .É publicada a Lei n.O 57, de
10-3-949, da Prefeitura Municipal de
Maceió (Alagoas), que concede sub-
venção mensal de Cr$ 250,00 ao Exter-
nato Dom Vital.

IV - NOTICIÁRIO

3 - Notícias de Açu (Rio Grande
do Norte), informam-nos da inaugura-
ção da Escola Social Padre Ibiapina.



4 - Chegam a Madri (Espanha), em
viagem de estudos, universitários da
Arquitetura do Rio de Janeiro,

4 - Formadas da Faculdade de Filo-
sofia do Salvador (Bahía), chegam ao
Rio Grande do Sul, em visita a diver-
sas localidades do ínteríor.,

5 - Falece em Minas Gerais o escri-
tor e educador mineiro, Eugênio Ru-
bião, ex-catedrático do Instituto de
Educação de Belo Horizonte.

6 - Após 38 IIIIlOS dedicados ao ma-
gistério no Colégio do Caraça, aposen-
ta-se Q Padre Antônio da Cruz, autor
de numerosas obras de estudos sôbre
a língua- portuguêsa.

7 - Com a presença do Ministro da
Educação e do Reitor realiza-se a sole-
nidade da reabertura das aulas da Uni-
versidade do Brasil.

8 - O Govêmo do Estado do Rio de
Janeiro, nos dois últimos· anos, segundo
informações da Secretaria da Educação
e Cultura, construiu 29 prédios escola-
res e criou 37 escolas.

9 - A Escola Livre de Sociologia e
Política de São Paulo, instituiu um cur-
so de Direito Tributário, destinado aos
post-graduados por Faculdade de Di-
reito.
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15 - O Instituto Nacional de Estu-
dos Pedagógicos recebeu comunicação
da inauguração de mais dois prédios es-
colares, dos 408 distribui dos a Minas
Gerais, através do Fundo Nacional do
Ensino Primário.

15 - Foi instalado em Pôrto Alegre
(Rio Grande do Su!), o Congresso Mé-
dico da Faculdade de Medicina.

15 - Inaugurou-se em Oúro Fino
(Minas Gerais), a Escola da Iniciação
Agrícola Visconde de Mauá. • >...-l

17 - O Professor Costa Carvalho,
Diretor da Faculdade Nacional de Di-
reito, inaugurou oficialmente o 1ll0VO

prédio do estabelecimento.

22 - Foi aparelhado pelo Maranhão,
na Cidade de São Luís, o primeiro cen-
tro de ensino rural do Estado: Centro
de Instrução e Treinamento de Ser-
viços -.

Seção de Documentação e Intercâm-

bio do Instituto Nacional de Estudos
Pedagógicos, em 25 de abril de 1949.
- Beatriz Getúlio Veiga, chefe substi-

tuta da Seção. - Visto: Murilo Braga..
diretor do I.N .E.P.
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I - ATOS DA ADMINISTRAÇÃO

FEDERt\L

2 - É publicada a Portaria n." 12,
de 19-1-949, do Ministro da Educação,
que concede inspeção preliminar ao cur-
50 técnico de contabilidade da Escola
Técnica de Comércio do Instituto Ra-
belo, com séde no Distrito Federal.

4 - É publicado o Decreto núme-
ro 26.143, de 4-1-949, que autoriza o
Ginásio Figueiredo Costa, com sede em
Niterói, no Estado do Rio de Janeiro,
a funcionar como colégio, muda-lhe a
denominação para Colégio Figuciredo
Custa,' e declara que seus cursos clás-
sico e científico funcionarão sob regi-
me de inspeção preliminar.

5 - É publicada a Portaria 1Il.0 40,
de 2-2-949, do Ministro da Educação,
que altera a Portaria ministerial nú-
mero 162, de 1-3-943, na parte relativa
à seriação das disciplinas de cultura
geral e das de cultura técnica dos Cur-
sos Técnicos de Mineração e Metalur-
gia, do ensino industrial.

5 - É publicada a Portaria n." 30,
de 3-2-949, do Ministro da Aeronáutica,
que dispõe sôbre a matrícula no 1.0 ano
do Curso de Formação de Oficiais
A viadores da Escola de Aeronáutica
(Curso Superior).

8 - É publicado o Decreto núme-
ro 26.316, de 5-2-949, que concede re-
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conhecimento ao curso técnico de quí-
mica industrial da Escola Técnica de
Química Industrial de Ouro Fino, no
Estado de Minas Gerais.

9 - É publicado o Aviso 11.° 111, de
8-2-949, do Ministro da Guerra, que de-
clara quais os cursos que funcionarão
no corrente ano, na Escola Veterinária:
do Exército.

9 - É publicada a Portaria n." 43,
de 4-2-949, do Ministro da ll:ducação,
que dispõe sôbre concessão de bôlsas
de estudos para os Cursos do Departa-
mento Nacional de Saúde.

11 - É publicado o Decreto núme-
ro 26.251, de 27-1-949, que concede
equiparação à Escola de Enfermeiras
Rachei Haddock Lobo, com sede no
Distrito Federal.

11 - É publicado o Decreto núme-
ro 26.327, de 9-2-949, que altera o Re-
gimento do Instituto racional de Tec-
nologia .

12 - É publicado o Decreto núme-
1'0 26.328, de 9-2-949, que aprova as
normas gerais para os cursos de espe-
cialização do Instituto Nacional de
Tecnologia do Ministério do Trabalho,
Indústria e Comércio.

12 - É publicado o Decreto núme-
ro 26.338, de 10-2-949, que autoriza o
Ginásio São Cristóvão, com sede no
Distrito Federal, a funcionar como co-



légio, muda-lhe. a denominação para 'Co-
légio do Instituto Cylleno e declara que
0S seus cursos clássico e cicnti fico fun-
danarão- sob regime de inspeção prcli-
mmar .

]2 - É publicado o Dccretu núme-
ro 26.346, de ]0-2-949, que regulamenta
a execução da Lei n." 379. de 10-9-948,
que dispõe sôbr c a construção de mo-
numentos a Rui Barbosa.

12 - É publicado o Orçamento da
receita e despesa da Universidade do
Brasil para o exercício de 1949,

14 - É publicada a .Portaria núme-
ro 40G-2. de 11-2-949, do Ministro da
Aeronáutica, que revoga a Portaria nú-
mero 34,' de 12'2-947, que reconhece "-
validade de cursos e estágios realizados
durante a campanha da ltália pelos ele-
mentes do L o Grupo de Caça,

15 - .É publicada a Tabela de Taxas
da Universidade do Brasil.

17 - É publicada a Portaria n." 42,
cl.e 14-2-949, do Ministro da Aeronáuti-
ca, que fixa o número de vagas para 03

cursos da Escola de Comando. e Estado
Maior da Aeronáutica. em 1949,

21 - É publicada a Portaria 11." 39,
de 2-2-949, do Ministro da Educação,
que dispõe sôbre a limitação e distri-
buição, do tempo dos trabalhos escolares
nos Cursos Técnicos de Mineração e
Metal urgia,

Z5 - É publicada a Lei n.? 627, de
21··2-949, que áutoriza o Poder Executi-
vo a doar à Universidade de São Paulo
a biblioteca do Dr. Sílvio Portugal.

25 - É publicado o Decreto núme-
ro 26.368, de 17-2-949, que aprova o
Regulamento do Departamento de Des-
portos do Exército.

25 - É publicado o Decreto núme-
ro 26.392, de 23-2-949, que proíbe o
funcionamento da Academia- Livre de

Comércio, com sede em Belo Hurizon-
te, no Estado de Minas Gerais,

25 - É publicada a Portaria n." 64.
de 23-2-949. do :Mini~tro da Educação,
que expede instruções para a concessão
de bôlsas de estudo 1105 CUf50S da Bi-
blioteca N acional ,

26 - É publicado o Quadro de dis-
tribuição do tempo dos trabalhos esco-
lares do Curso Técnico de Mineração,
a que se refere a Portaria Ministerial
n." 39, de 2-2-9-19.

28 - 'É publicado o Decreto núme-
ro 26.402, de 24-2-949, que autoriza o
Ginásiu Osvaldo Cruz., com -sede em
Campo Grande, no Estado de Mato
Grosso. a Iunciou.rr como colégio, rnu-
da-lhe a denorninacão para Colégio Oc;-
valdo Cruz e declara que seus cursos
clássico e científico Iuncionarão sob re-
gime de 'inspeção preliminar.

II - ATOS DA AD~lL'\lSTRAÇÃO

lJOS ESTADOS, ])0 DJSTRTTÓ FEDERAL E DOS

TERRITÓRIOS

1 - É publicada a Lei n." 317, de
29-1-949, ela Câmara dos Vereadores do
Distrito Federal, que cria, na Secretaria
Geral de Educação e Cultura, o Curso
Prático Elementar de Enfermagem.

1. - É publicado. a Resolução n." 3.
de 31-1-949. do Secretário Geral de
Educação e Cultura da Prefeitura do
Distrito .Federal, que expede o Regi-
mento Interno das Escolas Rurais.

1- É publicada a Lei 11." 381, de
31-1-949.' do Estado do Rio de Janeiro,
que concede isenção de irnpôsto de trans-
missão de propriedade à União das Ope-
rárias de Jesus ..

2 - É publicada a Portaria 11." J,. de
1-2-949, do Diretor cio Departamento de
Educação do Estado de' Pernambuco,
que classi fica os livros a serem adota-
dos nas escolas do Estado.



2 - É publicada a Portaria rr." 12~,

de 1-2-9-+9, elo Secretário da Educação
e Cultura do Estado do Espírito Santo,
que localiza uma escola em Guaraná.

municipio ele Aracruz.

3 -- É publicado o Decreto núruc-

1'0 1.776, de 2-2-949, do Estado do Rio
Grande do Norte, que extingue 1:5 car-

gos de Professor Primário,

3 - li publicado a Circular n." 1, sem
data, do Diretor da Educação do Esta-
do de Alagoas, que fixa normas par;"
rcatizacão ele serviços extraordinários
d» professorado primário elo Estado.

3 - São publicados os Decretos nú ..
meros 18.475 e 18.476, ele 1-2-949, du
Estado de São Paulo, que dispõe sóbre
loiacão ele 23 cargos ele Professor Se-
cundário ,

3 - fi publicada a Portaria n." 44,
de 31-1-949, elo Secretário da Educação
do Estado ele Minas Gerais, que baixa
instruções reguladoras da matrícula em
estabclccirnenros de ensino de grau mé-
dio e superior,

4 - :ü. publicado o Decreto de 2-2-940,
do Governador do Estado do Amazonas,
que transfere uma escola para a cidade
de Manáus ,

4 _. S~O publicados Decretos de
1-2-949, cio Estado ele São Paulo, que
criam dois grupos escolares.

5 - f! publicado o Ato n.? 10, de

ele 4-2-949, do Secretário da Educação
e Sa údc do Estado da Bahia, que man-
da editar o Livro de Teoeloro Sarnpaio :
•. História (11 Fundação da Cidade do
Salvador", em homenagem ac I Con-
gresso de História da Bahia.

;; - É publicado o Ato 11,° l~ de

4-2-949. do Secretário da Educação do
Estado d-: São· Paulo, que modií ica ,)
Ato n." 4, de 22-1-949, relativo à mu-
dança de estágio das escolas ,
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5 -- É publicado o Decreto n." 80S,
de 28-1-949, do E tado de Goiás, que
"prova r transcreve o Regulamento do
Ensino Primário no Estado.

6 - li publicado o Decreto n." 806,
ele 28 -1-949, do Estado de Gorás, que
iustala escola isolada rural no 111'unici-
pio de Itaberai.

6 - São publicados os Decretos nú-
meros 807 e 809, ele 31-1-949, elo Es-
tado de Goiás, que autorizam a instala-
ção de dois grupos escolares.

, 6 - É publicado o Decreto n." 8ID,
ele 31-1-949, do Estado de Goiás, que
instala uma escola isolada em Goiânia,

6 - É publicado o Decreto n." 7, de
28-1-949, do Território elo Acre, que
dispõe sóbre a obrigratoriedade ela fre-
qüência escolar.

8 -- É publicado o Decreto n." 61, de
7-2-949, do Estado de Pernambuco, que
'cria e regulamenta o Curso de Especia-
lização de Fitopatologia, da' Escola Su-
perior de Agricultura de Pcrnambuco,

, 8 - É publicada a Portaria n." 194,
de 4-2-949, do Secretário da Educação
e Cultura do Estado do Espírito Santo,
que trans fere a sede da escola de Cor-
rego elo Bálsamo para japecanga, no.

À[ul1icíplO de Iuna.

9 -- É publicada a Portaria n." 51, de
8-2-949, do Secretário ela Educação elo
Estado de Minas Gerais, .que dispõe sô-
hre o início do a110 letivo do curso pri-
mário,

10 .- ,)ao publicadas as Instruções
11,° 2, de 9-2-949, do Secretário Geral
de Educação e Cultura da Pre Icitur.i
do Distrito Federal, que regulam a ma-
trícula nas Escolas Públicas Primária-s
e nos Jardins (Ice Infância, 110ano letivo
de 1949.

10 - 'São publicadas as Instruções

para o "CAAme de saúde dos candidatos



à matrícula nos Cursos Normais das
Escolas Particulares, expedi das pela
Prefeitura do Distrito Federal.

10 - É publicada a Exposição de
Motivos do .Secretário da Educação e
Saúde do Estado da Bahia, relativa à
divisão do Estado em Distritos Educa-
cionais, para localização de centros de
educação do 2.° grau.

10 - É publicado o Decreto núme-
ro 14.2%-A, de- 29-1-949, do Estado
da Bahia, que -divide o Estado em re-
giões educacionais, e elá outras provi-
dências.

10. - É publicada a Portaria n." 245,
de 8-2-949, do Estado elo Espírito Santo,
que localiza uma escola em Taquarussu,
).,ftl-llicípio de Colatina.

11 - É publicado o Decreto núme-
meros 18.483 e 18.484, de 9-2-949, elo
Bahia, que altera o nome elo Instituto
Osvalelo Cruz da Bahia, para Instituto
de Saúde Pública.

11 - É publicada a Portaria n." 287,
de 10.-2-949, do Secretário da Educação
e Cultura do Estado do Espírito Santo,
que cria um curso complementar em
Serra.

11 - São publicados os Decretos nú-
meros 18.48:1 e 18.484, de 9-2-949, elo
Estaelo de São Paulo, que dispõem sôbre
lotação de 21 cargos ele Professor Se~
cundário ,

11 - É publicado o Decreto núme-
ro 18.485, ele 9-12-949, do Estado de
São Paulo, que autoriza o funcionamen-
to ela Escola - Norma! Livre Cesário
Mata, -elo Ginásio das Américas da
Capital.

11 - É publicado o Decreto núme-
ro 18.487, de 9-2-949, do Estado de
São Paulo, que dispõe sôbre lotação de
seis cargos de Professor Secundário.

12- É publicada a Portaria n .• 81,
de 11-2·949, do S~çretário da &luca-
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ção e Saúele do Estado da Bahia, que
baixa instruções ao funcionamento do
curso noturno do Colégio Estadual da
Bahia, Seção de Nazaré,

12 - É publicado o Ato de 30-12-948,
elo 'Diretor de Educação Pré-Primária
e Primária do Estado do Rio de Ja-
neiro, que transfere as escolas estaduais
de Muriqui e Conceição de jacarei, Mu ..
nicipio de Mangaratiba,

12 - É publicado o Ato de 3-2-949,
elo Secretário de Saúde e' Assistência
do Estado do Rio de Janeiro, que man-
ela recolher a Agência do Banco do
Brasil Cr$ 100..000.,00., destinados à
construção ele um centro de interna-
mente de menores.

12 - É publicada a Portaria n." 12,
de 8-2-949, do Diretor do Departamen-
to de Educação Pré-Pr imária e Primá-
ria do Estado do Rio de Janeiro, que
de Muriqui e Conceição de jacarei, Mu-
nicípio de Macaé.

12 - É publicado o Decreto núme-
ro 16.488-A, de 9-2-949, do Estado de
São Paulo, que dispõe sôbre lotação de
14 cargos de Professor Secundário.

12 - É publicado o Aviso n.? 2, de
10-2-949, do Superintendente do Depar-
tamento de Ensino Secundário e Supe-
rior do Estado de Minas Gerais, que
baixa instruções ao serviço de educa-
ção rle adultos.

12 - São publicadas as Instruções de
9-2--949, do Superintendente do Ensino
Secundário e Superior do Estado de
Minas Gerais, relativas a exames em
escolas normais do Estado.

13 - É publicada a Portaria n." 17,
de 10.-2-949, do Diretor da Educação
Pré-Primária e Primária do Estado do
Rio de Janeiro, que suspende o ensino
na Escola de São Pedro de Alcântara,
Município de Santo Antônio de :eádua.

•



13 - É publicado o Aviso n." 1, do
Superintendente do Departamento de
Ensino Secundário e Superior do Estado
de Minas Gerais, que dá instruções áo
serviço de educação de adultos.

13 - São publicadas as instruções
n." 1, do Diretor do Departamento de
Educação e Cultura do Território do
Acre, relativas ao ensino primário.

15 - É publicada a Previsão da ma-
trícula nas Escolas Primárias ela Pre-
feitura do Distrito Federal para o ano
de 1949, nos L·, 2.° e 3.° Distritos
Educacionais.

15 - É, publica da a Portaria n." 8,
de 14-2-949, cio Diretor da Educação
Pré-Primária e Primária do Estado do
Rio de Janeiro, que transfere duas es-
colas situadas no Município de Barra
Mansa.

15 - É publicado o Decreto núme-
ro 3.451, de 14-2-949, do Estado do Rio
de Janeiro, que extingue três escolas,
absorvidas pelo Grupo Escolar Antô-
nio Cardoso Fontes, de Petrópolis.

15 - É publicado o Decreto núme-
ro 3.452, de 14-2-949, cio Estado do
Rio de Janeiro, que denomina Antônio
Cardoso Fontes o grupo escolar situa-
do em Petrópolis ,

16 - É publicada a Previsão ela ma"
tricula nas Escolas Primárias ela Pre-
feitura do Distrito Federal para o ano
de 1949, nos 4.°, 5.°, 6.° e 7.0 Distritos
Educacionais.

16 - É publicada a Portaria n." 19,
ele 14-2-949, do Diretor ela Educação
Pró-Primária e Primária elo Estado do
Rio ele Janeiro, que transfere uma es-
cola no Município ele Magé.

16 - É publicada a Portaria n." 20,
de 1i~-2-949, elo Diretor de Educação
Pré-Primária e Primária elo Estado do
Rio de Janeiro, que restabelece o ensi-
~lQ na escola dll Vila Madeira.
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16 - É publicado o Decreto nume-

ro 3.453, de 15-2-949, do Estaelo do Ri"
de Janeiro, que trans fere uma escola de
Três Rios para a Paraíba elo Sul.

17 - São publicados os Decretos nú--
meros 18.495 e 18.496, ele 15-2-949, do
Estado de São Paulo, que aprovam con-
tratos para locação de imóveis destina-
dos a-escolas.

17 - É publicado o Decreto núme-
ro 18.497, de 15-2-9"49, elo Estado de
São Paulo, que autoriza o funciona-
mento da Escola Normal Livre elo Ins-
tituto Ciências e Letras, de Sorocaba,

17 - É publicado o Decreto núrne- .

to 18 _500, de 15-2-949, elo Estado de
São Paulo, que dispõe sôbre lotação de
14 cargos de Professor Secundario.

19 - É publicado o Regimento In-
terno ela Escola de 'Serviço Social do
Estado do Rio de Janeiro.

19 - É publicado o Decreto núme-
ro 18.502, ele 18-2-949, do Estado ele
São Paulo, que modifica disposições do
Decreto n." 13.26-'1, de 10-3-943, para
Iuncionarnento de cursos no C. I. C.

19 - É publicado o Decreto' núme-
ro 18.503, de 18-2-949, do Estado de
São' Paulo, que institui, para funciona-
mento em 1949, o Curso Pré-Militar do
C.1.M. da Fôrça Pública.

20 - São publicadas as· Portarias
115 •• 439, 440 e 441, ele 19-2-949, do Se-
cretário da Educação e Cultura do Es-
tado do Espírito Santo, que localizam
quatro escolas, sendo duas 110 Municí-
pio ele Barra de São Francisco e as
outras nos de Iabaeté e Linhares.

22 - É publicada a Portaria n," 44,
de 18-2-949,' do Diretor Geral do De-
partamento de Educação elo Estado de
Sergipe, que manda funcionar dois gru-
pos escolares em regime de três turnos,



22 - É publicada a Portaria n." 10,
de 17-2-949, do Reitor da Universida-
de de São Paulo, que estabelece os pre-
fixos das unidades Universitárias.

22 - É publicada a Portaria n." 74,
de.2t;2-949, do Secretário da Educação
do Estado ele Minas Gerãis, que baixa
instruções ao contrato de professôrcs.

23 - É publicada a Resolução n." 5,
ele 22-2-949, do Secretário Geral de
Educação e Cultura da Prefeitura do
Distrito Federal, ,que instala a escola
primária anexa à Escola Normal" Car-
ruela Dutra".

23 - É publicada a Previsão da ma-
trícula nas Escolas Primárias da Pre-
feitura do Distrito Federal, para o ano
de 1949, nos 12:, 13:, 14: e 15.0 Dis-
tritos Educacionais,

23 - É publicada a Portaria n.O 495,
de 22-2-949, do Secretário da Educação
e Cultura do Estado do Espírito Santo,
que localiza uma escola em Fazenda
Aparecida, Município de Castelo.

23 - É publicado o Decreto n.v 825,
de 16-2-949, do Estado de Goiás, que
instala escola isolada no Municipio de
Nazário.

24 - É publicada a Resolução n." 6,
de 23-2-949, do Secretário Geral de
Educação e, Cultura da Prefeitura do
Distrito Federal, que cria e instala
10 escolas na 1." zona- de estágio
(rural) .

24 -:- É publicado o Decreto n.? 458,
de 22~2-949, do Estado de Alagoas, que
oficializa 08 livros de registro escolar
primário e dá outras providências.

24 - É publicada a Portaria n." 536,
de 23-2-949, do Secretário da Educação
e Cultura do Estado do Espírito Santo,
que transfere a sede de uma escola, si-
tuada no .Município de Castelo.

24 - É publicado o Ato n." 16, de
;?3-2-949, do .Secretário da Educação do

Estado de São Paulo, que aprova e
transcreve o programa mínimo para o
ensino primário nos grupos escolares
rurais e nas escolas de tipo rural.

25 - Ê publicada a Lei n." 323, de

24-2-949, da Câmara dos Vereadores do
Distrito Federal, que orça a Receita e
fixa a Despesa do Distrito Federal para
o exercício de 1949"

25 - São publicadas as Portarias nú-
meros 544 e ~55, de 24-2-949, do Secre-
t:írio da Educação e Cultura do Estado
elo Espirrto Santo, que Iocalizam duas
escolas: uma no ~h111icípio de Santa
Lcopoldina e outra no de Itapoama.

25 - São publicados os Decretos De
24-2-949,. do "Estado de São Paulo, que
criam quatro grupo escolares; supri-
mem duas escolas, mudam denominação
de cinco e localizam 16.

25 - É publicado o Decreto núme-
ro 18.510, de 22-2-949, do Estado de
São Paulo, que dispõe sóbre lotação de
um cargo de Professor Secundário.

25 - É publicado o Decreto núme-
ro 18. 5lJ, de 22-2-949, do Estado de
Silo Paulo. que dá denominação de Cae-
tano Petragha ao grupo escolar de Ci-
dade Nova, em Franca,

25 - É publicado o Decreto núme-
ro 18.512, de 24-2-949, do Estado de
São Paulo, que torna sem efeito o De-
creto 11.° 18.500, de 15-2-949, que lotou
14 cargos de Professor Secundaria.

27 - É publicada, a Lei .n.v 241, de
24-2-949, do Estado ele São .Paulo, que
áisllõe sôbre alteração da designação de
cadeiras ela Faculdade de 'Filosofia, Ci-
ências e Letras ela Universidade de São
Pauio.

27 -:- É publicada a Lei n." 242, de
24..2-9.f9, do Estado de São Paulo, que
dispõe sôbre aquisição de terreno, para
construção ~~ grupo escolar.



27 - É publicada a Lei .n." 244, de
24-2-949. do Estado de São Paulo. que
desapropria imóveis, para construção ele
grupo escolar.

IJI ATOS DA AD.\llXISTHi\l,ÃO

xru XICÍl' AI.

2 É publicada a Resolução ele
14-6-948, da Prcfcitu-a Municipal de
Bom Jesus elo Itabopoana (Estado do
Rio de Iaueiro ), que estabelece normas
ao preenchimento de vagas de professor.

15 - É publicada a Deliberação 11.0 6:3,
de 30-12-948, da Prefeitura Municipal
de São Gonçalo (Estado do Rio ele Ja-
neiro ). que cria oito cargos de Profes-
sor Primário.

16 - É publicada a Deliberação nú-
mero 47, de 2-2-949, da Prefeitura Mu-
nicipal de Angra dos Reis (Estado do
Rio de Jaueiro), que concede de Cr$
12.000,00 de subvenção ao Ginásio An-
grellse.

• IV - KOTfClÁRIO

1 - ?\otícias de Paraguaçu (Minas
Gerais), informam que· por iniciativa
popular, foram levantados fundos para
a edificação de um ginásio municipal.

1 - Foram iniciados em Pernambuco,
os trabalhos de construção ele 100 pré-
dios escolares. financiados pelo Minis-
tério da Educação. Incluinelo o núme-

. \

1'0 previsto nos acôrdos de 1946 e 1947,
atinge a 248 o número de escolas doa-
das ao Estado de Pernarnbuco pelo Mi-
nistério ela Educação.

3 - Notícias ele Pouso Alegre (Mi-
nas Gerais), divulgam a inauguração de
um grupo escolar com capacidade para
500 alunos.

5 É instalado em Salvador
(Bahia), o ginásio de aplicação da Fa-
culdade ele Filosofia.

10 - A Secretaria da Educação da
Minas Gerais instala, no Grupo Esco-
lar Afonso Pena, uma discoteca espe-
cializada.

24 Encerra-se .na Escola do
SEN AC de São Paulo, o ciclo ele 1945
da Universidade do A r.

. 27 - O 1. N. E. P. distribuiu. em 1948~
recursos para mais' 1.600 prédios esco-
lares pelos Estados e Territórios. Com
êste número. chega a 4.360 o total de
escolas distribuidas pelo INEP.

27 - A Secrelaria da Educação f

Saúde da Bah:a fêz distribuir, pelas
c·5colas da capital e do interior, um to-
tal de 200.000 obj elos escolares.

Seção de Documentação e Intercâm-
bio do Instituto Nacional de Estudos
Pedagógicos, em 25 ele março de 1949.
- Déa Veloso M"aurlcio, chefe do
S.D.!. '--- Visto: lJ1urilo Braça, diretor
do 1.N.E.P.
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I - ATOS DA ADMINISTRAÇÃO

FEDERAL

3 - É publicada a Lei n.' 604, de
3-1-949, que ~ransforma em estabeleci-
mento federal de ensino superior a Fa-
culdade de Direito de Goiás.

4'- É publicado o Decreto n." 26.043,
de 17-12-948, que concede reconheci-
mento ao curso de bacharelado da Fa-
culdade Paulista de Direito da Ponti-
ficia Universidade Católica de São
Paulo.

4 - É publicada a Lei n." 602, de
28-12-948. que dispõe sôbre o julga-
mento da aptidão para o oficialato dos
alunos do Curso Prévio e do 1.' e 2.·
anos do Ourso Superior da Escola Na-
val.

4 - É publicado o Decreto n." 26.111,
de 30-12-948, que aceita doação de ter-
renos na cidade de Campos de Goita-
cazes, no Estado do Rio de Janeiro,
para instalação da Escola Técnica de
Campos.

6 - É publicada a Portaria n.' 6,
de 5-1-949, do Ministro da Guerra, que
aprova as Instruções para matrícula na
Escola de Educação Física do Exército,
no ano de 1949.

10 - É publicado o Decreto núme-
ro 25.878, de 29-11-948, que concede.
reconhecimento, sob regime de inspeção

permanente, ao curso ginasial do Gi-
násio Figueiredo Costa, com sêde em
Níterói, no, Estado do Rio de Janeiro.

11 - É puhlicada a Portaria n.' 629,
de 18-12-948, do Ministro da Educação,
que concede .inspeção preliminar ao Gi-
násio Estadual e Escola Normal Oficial
de Ouro Prêto.

14 !- É publicada a Lei n.· 609, de
13-1-949, que provê a validação dos
cursos realizados pelos aIunos das es-
colas superiores não reconhecidas.

14 - É publicado o Decreto núme-
ro 26.144, de 4-1-949, que concede au-
torização para funcionamento dos cur-
sos de Geografia e História, Letras
Clássicas, Letras Nêo-Latinas, Letras
Anglo-Germânicas e Pedagogia, da Fa-
culdade de Filosofia de Goiás.

14 - É publícada a Portaria núme-
ro 14, de 8-1-949, do Ministro da Agri-
cultura, que aprova as Instruções para
o funcionamento, no corrente ano, do
Curso Avulso de Citricultura, expedi-
das pelo Diretor dos Cursos de Aper-
feiçoamento, Especialização t Extensão.

14 - É~ptlblicada a Portaria n," 15,
de 8-1-949, do Ministro da Agricultura,
que aprova as Instruções para o funcio-
namento, no corrente ano, do Curso
Avulso de Fruticultura, expedidas pelo
Diretor dos Cursos de Aperfeiçoamen-
to, Especialização e Extensãc,
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14 - ~ publicada a Portaria fi.· 16,
de 8-1-949, do Ministro da Agricúltu-
ra, que aprova 'as Instruções para o fun-
cionamento, no corrente ano, do Curso
A vulso de Horticultura, expedidas pelo
Diretor dos C;~rsos de Aperfeiçoamen-
to, Éspecialização e Extensão.

15 - É publicado o· Decreto núme-
ro 26.142, de 4-1-949, que concede. re-
conhecimento aos 'cursos de ciências
eco;ômicas e ciências contábeis e 'atua-
riais da Faculdade- de Ciências Eco-
'nômicas do Ceará, com séde em For-
taleza, no Estado do Ceará.

f5- E publicada a Portaria n.? 6,
.de 13q':949, do Ministro da Educàção,
que prorroga o prazo de vigência da
Portaria Ministerial n." 57, de 30-1-947;
que criou- o Serviço de' Educação de
Adultos do Departamento -Nacíonal jíe

-Educaçãc.

15 -- l'ipublicadà a 1?órtaria n." ,2,
de '8-1-949, do Ministro da Educação,
que concede inspeção 'preliminar 'ao curo
50 comercial básico da Escola Comer-
cialMenino Jesus de Praga, com séde
em Resplendor, no ·Estado de Minas
Gerais.

15 - '~'pubHcáda a Portaria h:0625,
de 16-12'-948, do Ministro da E'ducaçlo,
que concede inspeçãn preliminar ao' cur-
so técnico de contabilidade da Escola
Técnica de Comércio de Mimoso do
Sul, 'éóin ééde em Mimoso do Sul, no
Estado do Espírito Santo.

15 - ':ft publicada a :P~tfaria ,u',· '8,
d~ iO-I-949, do Ministro da Aeronáu-
tica, que aprova normas para o funcio-
namento dó 'Curso de Tática A'(rea.
em 1949,

1'9 - É -publícada ,a, Portaria n." ,37,
de 17-1~949, do Ministro ~da Agricul-
turavque concede bôlsas de estudo a es·,
tudantes -da . E-scola Nacional de Agro-

nomia e da Escola Nacionaf de Veteri-
nária.

20 - É publicada a Portaria núme- ,
ro 13.679, de 20-1-949, do Ministro da
Justiça, que altera o Regulamento da
Escola Profissional da Polícia Militar
do Distrito Federal.

21 ~ É p.iblicado o Decreto núme-
ro 26.230, 'de 19-1-949, que autoriza i')

Ginásio Santo Agostinho, com 'séde na
capital de São Paulo, a funcionar como
colégio, muda-lhe a denominação pará
Colégio Santo Agostinho, e declara que
seus -cursos clássico e científico funcio-
narão 'sob o regime de inspeção preli-
minar.

24 - É publicado c Decreto núme-
ro 25.993, de 10-12-943, que autoriza o
Ginásio' São Luís, com sêde em 'Era-
gança Paulista, no Estado de São Pau-
lo, a funcionar como colégio, muda-lhe

. a denominação .para Colégio são Luis.
e declara -que seus cursos clássico e
científico funcionarão sob .0 regime de
inspeção preliminar.

24 - ~ publicada a Portaria n.· 18,
de 21-1-949, do Ministro .da Guerra, que
Iixa o número de matrículas nos dife- .
rentes cursos da Escola de Aperfeiçoa-

. mento de Oficiais. '

. 24 - É publicada a Portaria n." 19,
de 21-i-949, do Ministro da 'Guerra. que
'Í~a "aC!tscrimi'nação 'de Vagas 'par1. os
diferentes 'cursos da Escola de 'Moto-
mecanização, -em 1949.,

24 - É publicada a Portaria: n.·,-4,
de 8-1:949;' do Ministro da Educação,
que 'concede Inspeção -{JFelimrnar ao Gi-
'rlásio Sit6 Vlcente 'dePaulo.rda 'Capital
do ESfado 'de "São "Paulo.

24 - ,-É publicado o .Despacho, sem
data, do Ministro 'da Educação, que ah-
'tOr-fia ·a : funcionar, .ém caráter condi-
'ciortaf. 0,2:" .ciclo do Ginásio LdaCom-
pá11hia de :Maria, :do Distrito /Federal. ••



25 ~ É publícada a Portaria n." 34,
de 8-12-948, do Diretor do Instituto
Nacional de Estudos Pedagógicos, que
expede as instruções reguladoras da
concessão e distribuição de bôlsas de
estudo, para o exercício de 1949.,

26 -' É publicada a Portaria n." 16-A,
de Z3-,8-948, do Diretor do Instituto
Nacional de Estudos Pedagógicos, que
designa professôres para lecionarem
nos cursos dêste Instituto.

28 - É publicado o Decreto núme-
ro 26.044, de 17-12-948,<lue concede
a,utorização para funcionamento dos
cursos de Filosofia, Geografia e His-
tória, Letras Clássicas, Letras Nêo-La-
tinas e Letras Angío-Germânicas, da
Faculdade, de Filosofia, Ciências e Le-
tras Santo Tomás de Aquino, com sede
em Uberaba, no Estado' de MiÍlas Ge-
rais.

28 - É publicado o Decr-eto núme-
ro 26.238, de 26-1~949, que altera a re-
dação da alínea a do § 2.· do art. 28 do
Regulamento para a Escola de Marinha
Mercante do Rio de Janeiro, baixado
CQJll o Decreto' n." 25.648, de 11-10-948.

28 - É publicado o Decreto núme-:
ro 26.241, de 26-1-949, que promulga o
Convênio Cultural entre o Brasil e o
Reino Unido da Grã.J3retanha e Irlan-
da do N.Qrte, firmado no Rio de Janei-
ro em 16-4-947.

29 - É publicada a Por,taria n." 23,
sem data, do Ministro da Guerra que
aprova as insígnias de Comando para as
Companhias de Alunos e de Comando e
Serviços' da Escola de Transmissões do
Exército.

29 - É publicado o Despacho, sem
data, do Ministro da' Educação, que au-
toriza a. funcionar, condicionalmente, o
2.· cíelo do Ginásio .Municipal de Poços
de CaldaJ.
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Il - ATOS DA ADMINISTRAÇÃO

00 DtsTlUTO FEDERAL, DOS ESTAOOS E OOS

TERRITÓRIOS

1 - É publicada a Lei n.·· 425, de
31-12-948, do Estado de Pernambuco,
que cria numerosos cargos na Secreta-
ria de Saúde e Educação. '

1 - O Piário Oficial do. Estado da
Bahia inicia a publicação do Orçamento
do Estado para 1949.

,
3 - É publicada a Lei n." 244, de

3-12-948, do Estado de Santa Catarina,
que autoriza o Estado a adquirir, por
doação, terras destinadas à construção
de escolas rurais.

4 - É publicada a Lei n." 427, .de
31-12-948, do Estado de Pernarnbuco,
que cria 191 cargos de Professor Pri-
mário.

4 - São publicadas as Leis ns. 432 e
433, de 31-12-948, do Estado de Per-
nambuco •. que abrem créditos de Cr$
400.000,00, aos Congressos de· Oftal-
mologia e Química.

; 4 - É publicada a Lei n." 436, de
31-12-948, do Estado de Pernambuco,
que abre crédito de Cr$ 113.000,00, em
favor da Escola Industrial de Pernarn-
1,lUCO.

4 - :É publicada a Lei n." 640, de
31-12-948, do Estado de Pernambuco,
que regula o Fundo de Assistência, in-
clusive educacional, às populações asso-
ladas pelas sêcas do sertão.

5 - É publicada a Lei n." 292, de
2-12-948, do Estado do Rio de Janeiro,
que, aprova o Orçamento Geral do Es-
tado para o exercício de 1949.

5 - É publicado o Decreto n." 375,
de. 29-1í-948, do Estado de Santa Ca-
tarína, 'que transfere de Localidade uma
eacoJa, no M~nicípio de Campos ,Novos.
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5 - É publicado o Decreto n." 376,
de 29-12-948, do Estado de Santa Ca-
tarina, que aprova o concurso de remo-
ção de professôres em estabelecimentos
de ensino primário, realizado em dezem-
bro de 1948~

6 - É publicada a Lei n.· 446, de
5-1-949, do Estado de .Pernambuco, que
adota normas para o uso de livros didá-
ticos nos cursos -primários .das escolas
mantidas pelo Govêrno.

6 - É publicada a Lei n." 447, .de
5-1-949, do Estado d~ Pernambuco, que
cria seis cargos de Assistente de En-
sino.

Ó - É publicada a Portaria n." 127,
de 15-12-948, da Reitoria da Universi-
dade de São' Paulo, que baixa as nor-
mas de serviços afetos à Assessoria
Técnica Jurídica da Reitoria.

7 - É publicado o Decreto n." 590,
de 31-12-948, do Estado de Mato Gros-
so. que regulamenta o ensino normal do
Estado.

'8 - É publicado Ato de novembro de
1948, do Governador do Estado do
Ceará, que transfere a escola de Cágado
para o Bairro Pirapora, MtJnicípio de
Maranguape ,

8 -- É publicada a Portaria n." 1, de /
5-1-,949, do Diretor Geral do Departa-
mento de Educação do Estado de Ser-
gipe, que aprova e. publica Instruções,
para as transferências no magistério
primário do Estado.

9 - São publicadas as Leis ns. 363
e 365, de 8-1-949, do Estado do Rio de
Janeiro, que dão denominação a duas
escolas primárias.

12 - É publicada a Ordem de Servi-
ço n." 1, de 10-1-949, 'do Direor do De-
partamento de Educação Primária da
Prefeitura do Distrito Federal, que dís-

I,

- ..-
põe sôbre as atividades do referido De-
partamento no ano de 1948.

12 - É publicado o Decreto n." 998,
de 23-12-948, do Estado do Ceará, que
aprova e publica o Regimento Interno
da Faculdade de Ciências Econômicas
do, Ceará.

12 - É publicado, pelo Departamento
de Educação do Estado de Sergipe, o
Programa de 11-1-949, relativo ao exa-
me de seleção ao Curso de Aperfeiçoa-
mento para Professôres Primários.

12 - É publicado o Decreto n.· 378,
de. 8-1-949, do Estado de Santa Catari-
na, que dá nova redação ao art. 42, do
Decreto n." 3.674, de 23-11-946, relativo
a exames em escolas normais.

n- É publicada a Ordem de Ser-
viço 11." 1, de 12-1-949, do Diretor do
Departamento de Educação Técnico
Profissional da Prefeitura do Distrito
Federal, que dispõe sôbre horas de tra-
balho dos professôres.

13 - :tt pubJicada a Lei n." 539, de
12-1-949, do Estado do Rio Grande do
Sul, que provê sôbre os efeitos esta-
duais de cursos secundários realizados
em escolas normais equiparadas.

14 - É pubJicada a Lei n." 473, de
12-1-949, do Estado do Ceará, que con-
cede pensão à família do poeta Alvaro
Martins e do Professor José Afonso
Maia.

14 - É publicado, pelo Departamento
de Educação do Estado de Sergipe, o
programa aos exames de habilitação
para professores primários.

14 - É publicada a Portaria n." 1" de
4-1-949, do Secretário da Educação do
Estado de Minas Gerais, que baixa ins-
truções às escolas primárias do Estado.

14 - É publicada a Portaria n." 22,
de 13-1-949, do Secretário da Educação
do Estado de Minas Gerais, que estabe-

--



lece critérios para julgamento do con-
curso de títulos para provimento inte-
rino, do cargo de Professor Primário,
regente de classe.

14 - Ê publicado o Decreto n." 3.001,
de 13-1-949, do Estado de Minas Gerais,
que outorga mandato ao Curso Normal
Regional N. S. do Amparô, de Monte

"Carrnelo, para ministrar ensino normal
do 2.° cíclo.

16 - Ê publicado o Decreto n." 774,
de 31-12-948, do Estado de Goiás, que
aprova e transcreve o Regulamento do
Ensino Normal no Estado.

17 - Ê publicado, pela Superinten-
dência do. Ensino Normal do Estado do
Rio Grande do Sul, a lotação numérica
e nominal da Escola Normal Duque de
Caxias, de Caxias do Sul.

18 - Ê publicado o Decreto n." 57,
de 17-1-949, do Estado de Pernambuco;
que desapropria terrenos, no Município
de Altinho, destinados a instalação. de
uma escola de iniciação agricola.

18 - É publicado o Decreto n." 380,
de 13-11-949, do Estado de Santa Ca-
tarina, que torna sem efeito a transfe-
rência de uma escola, determinada pelo
Decreto n." 360, de 27-10-948.

18 - Ê publicado o Decreto n." 381,
de 13-1-949, do Estado de Santa Cata-
rina, que transfere para a Linha Pau-
lina a Escola do Sagrado Coração de
Jesus, Município de Videira.

19 - É publicado o Decreto n." 780,
de 6-1-949, do Estado de Goiás, que
torna sem efeito o Decreto n." 571, de
13-4-948, que transferiu lima escola no
Município de Pirenópolis.

19 - É publicado o Decreto n." 781,
de 6-12-948, do Estado de Goiás, que
transfere escola isolada no Município
de Goiânia.

______________ o
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20 - É publicada a Lei n." 368, de

18-1-949, do Estado do Rio de Janeiro,
que isenta de irnpôsto de consumo as
cooperativas editôras e de cultura inte-
lectual. .

22 - É publicado o Decreto n." 3.445,
de 21-1-949, do Estado do Rio de Ja-
neiro, que cria uma escola primária em
Getulândia, Município de Itaverá.

23 - É publicada a Lei ,n.o 371, de
22-1-949, do Estado do Rio de Janeiro,
que denomina Manuel Rodrigués de
Barros o grupo escolar existente no
Município de Miracema.

23 - É publicado o Ato 11.· 4, de
22-1-949, do Secretário da Educação do
Estado de São Paulo, que autoriza mu-
dança de estágio de 36 escolas primá-
rias. '.

25 - São publicadas as Instruções
n." 1, de 24-1-949, do Secretário Geral
da Educação e Cultura da Prefeitura
do Distrito Federal, que regulam o in-
ternamento de menores, por conta da
Prefeitura, em estabelecimentos de en-
sino particular.

25' - É publicado o Decreto núme-
ro 18.461, de 24-1-949, do Estado de
São Paulo, que dispõe sôbre atribuições
de fiscalização artística.

26 - É publicada -a Resolução n." 1,
. de 24-1-949, do. Secretário Geral de

Educação e Cultura da Prefeitura do
Distrito Federal, que estabelece critério
para a remoção dos professôres lota-
dos nas escolas da zona rural.

26 - É publicada a Resolução n." 2,
de 24-1-949, do Secretário Geral de,
Educação e Cultura, da Prefeitura do
Distrito Federal, que determina provi-
dências relativas ao Curso de Especia-
lização para Orientadores de Parques
de Recreação Infantil e muda-lhe a de-
nominação para Curso para Professor



Especializado em Parques de Recrea-
ção.

27 -;- É publicada a Portaria n." 64,
de 26-1-949, do Secretário da Educa-
ção e Cultura do Estado do Espírito
Santo, que cria um curso complementar,
anexo ao- grupo escolar Monteiro Silva,
de Mimoso do Sul.'-

27 - São publicadas Portarias nú-
meros 65 e 66, de 26-1-949, do Secre-
tário da Educação e Cultura do Estado
do Espírito Santo, que localizam duas
estolas, sendo uma no Município de
Itaguaçu e outra no de Alegre.

27 - É publicado o Convênio entre
o Estado do Espírito Santo e seus mu-
:.ícípíos, com a finalidade de promove-
rem a coordenação e solução dos pro-
blemas comuns, inclusive educacionais.

27 - É publicado o Decreto núme-
ro 18.460-A, de 19-1-949, do, Estado de
São Paulo, que autoriza o_funcionãmen-

,to da Escola 'Normal Livre Sagrada
Família, da Capital.

27 - É publicado o Decreto núme-
ro 18,460-D, de 19-1-949, do Estado de
São Paulo, que dá denominação de
Marfins Afonso ao Ginásio Estadual de'
São Vicente ,

27 - É publicado o Decreto n.? 787,
de 6~1-949, do Estado de Goiás, 'que
autoriza a instalação do Grupo tEscolar
de Abadiânia.

28 - É publicada a Lei n." 374, de
27-1-949, ao Estado do Rio de Janeiro,
que abre créditp de Cr$ 1.800.000,00,
para atender ao pagamento de gratifi-
cação 'de magistério.

28 - É publicada a Lei n." 375, de
27-1-949, do Estado do Rio de Ianeiro,
que eleva para Cr$ '450,00 mensais a
gratificação atribuida aos substitutos
de -professôrea de ensino prê-primârio
'e prim~.Fi~.'
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28 - É publicado o Decreto n.? 5.447,

de 27-1-949, do Estado do Rio de Ja-
neiro, que extigue duas funções de
Professor.

.28 - É ~Jblicado o Decreto núme-
ro 3.448, de 27-1-949, do Estado do Rio
de Janeiro, que regula a transferência
de professor de ensino secundário para
o normal.

28 - É publicado o Decreto núme-
ro 3.020, de 27-1-949, do Estado de Mi-
nas Gerais, que, outorga mandato a"
Ginásio Caratinga, de Caratinga, para
ministrar ensino normal do 2.· ciclo.

29 - É publicada a Resolução n." 3,
-de 28-1-949, do Secretário Geral de
Educação e Cultura, da Prefeitura do
Distrito Federal, que classifica os esta-
belecimentos de ensino primário do
Distrito Federal para os efeitos de es-
tágio dos pro íessôres de curso pri-
mário.

29 - É publicada a Portaria n." 96,
de 28-1-949, do Secretário da Educa-
ção e Cultura do Estado 'do Espírito
Santo, que localiza uma escola em São
Roque, Município de Colatina.

29 - É publicada a Portaria n." 98,
de 28-1-949, do Secretário da Educa-
ção e Cultura do Estado do Espírito
Santo, que transfere a séde de uma es->
cola, no Município de Baixo Guandu.

29 - É pubJicada a Lei n." 380, de
28-}-949, do Estado do Rio de Janeiro,
que cria 21 cargos de Professor de En-
sino Industrial.

29 - São publicados os Decretos de
ns. 801 e 803, de 20-1-949, do Estado
de Goiâs, que instalam três escolas iso-
ladas no interior. ,r

.30 - São publicadas pelo Estado do
.Rio de Janeiro, as tabelas a que se re-
fere a Lei n.· 380, de 28-1-949, que

','



cridu 21 cargos de Professor de En-
sino Industrial.

30 - É publicado o Ato rr." 8, de
28-1-949, do Secretário da Educação do
Estado de São Paulo, que altera o Ato
n." 1, de 20-1-947, na parte referente à
duração do Curso de Especialização de
Música e. Canto Orfeônico, e baixa ins-
truções para o funcionamento do alu-
dido curso. -

30 - É publicada a Portaria n." ~7,
d e29-1-949, do Secretário da Educação
do Estado de Minas Gerais, .qUt. regula-
menta a Lei n." 250, de 27-10-948 (en-
sino para crianças cegas).

31 - É publicado o Decreto n." 383,
de 27-1-949, do Estado de Santa Cata-
tina, que cria curso normal regional na
Cidade de Videira.

31 - ti publicado o Decreto n." 384,
de 27-1-949, do Estado de Santa Cata-
tina, que converte em reunidas as es-
colas de Rio Rufino, Município de São
Joaquim.

31 - É publicado O' Decreto n." 385,
de 27-1-949. do Estado de Santa Cata-
rina, que define as atribuições do Se-
cretário do Diretor do Departamento de
Educação.

31 - É publicado o Decreto n." 386,
de 27-1-949, do Estado de Santa Cata-
rina, que concede outorga de mandato à
Congregação das Irmãs da Divina Pro-
vidência, para ministrar ensino normal
do L· ciclo.

31 - É publicado o Decreto n." 387,
de 27-1-949, do Estado de Santa Cata-
rina, que define a jurisdição dos inspe-
tores escolares.

31 - É publicado Q. Decreto n." 388,
de 27-1-949, do Estado de Santa Cata-
tina, que transfere para Diamantina e
Rodeio, 12 escolas. mistas de Vila Be-
nedito Novo, .Municipio de Rodeio.

-7-
lU - ATOS DA ADMINIST-RAÇ:ÃO'

MUNICIPAL

4 - São publicadas as Leis ns. 3.733
e 3.734, de 3-1-949. de Prefeitura Muni-
cipal de São Paulo, que concedem Cr$
90.000,00 em auxílios para' finalidades
culturais é educacionais.

6 - É publicada a Lei n." 3.739, de
3-1-949, da 'Prefeitura Municipal de
São Paulo. que autoriza aquisição de
obras de arte, à Biblioteca Municipal.

12 - É publicada a Lei 11.' 202, de
15-1-949, da Prefeitura Municipal de
Recife (Pernambuco), que abre crédito
de C~$ 100.000,00, para publicação de
documentos sôbre a revo'[ução praieira.

15 - É publicada a Lei n." 75, de
31-12-948, da Prefeitura Municipal de
Campina Grande (Paraíba), que con-
cede subvenção ao Centro· Estudantil
Campinense.

19 - É publicada a Lei n." 42, de
31-12-948, da Prefeitura Municipal de
Araruana (Estado do Rio de Janeiro).
que concede Cr$ 2.400,00 de subvenção
à Sociedade Musical Recreio de Ara-
ruana.

IV - NOTICIÁRIO

1 Como medida complementar à
Campanha de Educação de Adultos, de-
senvolve-se em todo o Estado de São
Paulo, a organização de bibliotecas PO-
pulares destinadas aos recém-al fabeti-
zados ,

7 - Esteve o Ministro da Educação
em visita a várias localidades do inte-
rior da Bahia, inspecionando as obras
do 'Ministério, como hospitais e escolas.

S - Inaugura-se em Maceió (Ala-
goas) , uma exposição de arte plástica.

9 - Realiza-se a exposição da Escola
Industrial de Natal (Rio Grande do
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Norte), com trabalhos executados pelos
alunos, durante o período letivo.

12 - Noticia-se que o Ministério da
Justiça autorizou a verba de Cr$
soo ,0000,00, para construção da Escola
de Menores do Rio Grande do Norte.

29 - O Govêrno do Amapá recebeu.
do Ministério da Educação, a quantia
de Cr$ 200.000,00, para desenvolvimen-
to da campanha nacional de proteção à
maternidade, à infância e à adolescência .

30 - O Território do Acre informa
existir em Rio Branco, Cruzeiro do Sul
e Xapuri, cinco bibliotecas com 1.988
volumes.

Seção de Documentação e Intercâm-
bio do Instituto Nacional, de Estudos
Pedagógicos, em 2S de fevereiro de
1949. - Déa V doso Mau1'ici~, chefe
de S. D. r. - Visto: MUt"ilo Braça, di-
retor do I.N.E.P.
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Vida educacional no país em Dezembro de 1948
I - ATOS DA ADMINISTRAÇÃO

FEDERAL

1 - É publicado o Decreto n." 25.882,
-de 29-11-948, que altera a redação dos
arts. 6.0, 10, 19 e 24 do Regulamento
-do Instituto Rio Branco.

3 - É publicada a Ata de 29-9-948,
-do Conselho Nacional de Educação, re-
lativa à 14." sessão da 2." reunião ordi-
nária do ano.

3 - É publicada a Ata de 1-10-948,
-do Conselho Nacional de Educação, re-
lativa à 15." sessão da 2." reunião or-
dinária do ano.

3 - É publicada a Ata de 6-10-948,
-do Conselho Nacional de Educação, re-
lativa a 16." sessão da 2." reunião or-
dinária do ano.

3 - É publicada a Ata de 11-10-948,
.do Conselho Nacional d~ Educação, re-
lativa a 17." sessão da 2." reunião or-
dinária do ano.

3 - É publicada a Ata de 13-10-948,
-do Conselho Nacional de Educação, re-
lativa a 18." sessão da 2." reunião or-
dinária do ano.

4 - É publicada a Lei n." 511, de
29-11-948, que autoriza a abertura de
crédito ~pecial, pelo M. E. S., para pa-
gamento de diferença de gratificação de
magistério.

4 - É publicado o Regimento Inter-
no do Conselho Departamental da Es-
cola Nacional de Minas e Metalurgia
da Universidade do Brasil, aprovado
pelo Conselho Universitário em sessão
de 4-8-948.

6 - É publicada a Lei n." 522, de
1-12-948, que concede auxílio especial de
Cr$ 300.000,00 à Academia Nacional
de Medicina, do Distrito Federal, para
ser utilizado na realização de um Se-
minário Científico Acadêmico.

6 - É publicada a Lei n." 523, de
2-12-948, que autoriza a abertura, pelo
M. E. S., do crédito especial de Cr$
60.000,00, para despesas de alimentação
de alunos da Escola Industrial de Flo-
rianópolis .

7 - É publicada a Portaria n.? 599,
de 2-12-948, do Ministro da Educação,
que fixa em 15 o número de bôlsas de
estudo a serem concedidas no Curso de
Puericultura e Administração dos Cur-
sos do Departamento Nacional da
Criança.

7 - É publicada a Circularn.· 4. de
16-11-948, do Diretor do Ensino Comer-
cial, que dispõe sôbre a cobrança das
anuidades escolares pelos estabelecimen-
tos particulares do ensino.

S - É publicado o Decreto núme-
ro 25.926, de 3-12-948, que concede re-
conhecimento ao curso industrial de me-



eamca de máquinas da Escola In<\'Js-
trial ORT, do Rio de Janeiro, mantida
e administrada pela Sociedade Israelita
Brasileira de Organização, Reconstru-
ção e Trabalho ORT.

8 .L- É publicado o Decreto núme-
ro 25.964, de 6-12-948, que cassa a au-
torização para o funcionamento de cur-
50S da Faculdade de Filosofia do Pará,
com séde em Belém, mantida pelo Go-
vêrno do Estado do Pará.

9 - É publicada a Portaria n." 191,
de 2-12-948, do Ministro da Guerra, que
aprova as Instruções para matrícula nos
diferentes cursos do Centro de Instru-
ção de Defesa Anti-Aérea.

11 - É publicado o Decreto nume-
ro 25.995, de 1-12-9408, que abre, pelo
M.E.S., o crédito especial de Cr$
12.860.000,00, para ocorrer a despesas
com a construção da Cidade Universi-
tária.

11 - É publicada a Portaria n.· 583,
de 27-1-9408, do Ministro da Educação,
que expede novas Instruções para exe-
cução, no âmbito do Ensino Secundá-
rio, do disposto no Decreto-lei n." 7.637,
de 12-7-945, com a nova redação que
lhe deu o de n." 7.795, de 30-7-945.

11 - É publicada a Ata de 20-10-948,
do. Conselho Nacional de Educação, re-
lativa à sessão de instalação da 3.' reu-
nião extraordinária do ano.

11 - É publicada a Ata de 22-10-948,
do Conselho Nacional de Educação, re-
lativa a 2." sessão da 3." reunião extra-
ordinária do ano.

11 -r-' É publicada a Ata de 25-10-948,
do Conselho Nacional de Educação, re-
lativa à 3." sessão da 3." reuniâo extra-
ordinária do ano.

11 - É publicada a Ata de 27-10-948,
do Conselho Nacional de Educação, re-

lativa à 4." sessão da 3.' reunião extra-
ordinária do ano.

11 - É publicada a Ata de 3-11-948'r
do Conselho Nacional de Educação, re-
lativa à S." sessão da 3." reunião extra-o
ordinária do ano.

Ll. - É publicada a Ata de 5-11-9-48,
do Conselho Nacional de Educação, r-e-e
lativa à 6." sessão da 3." reunião extra-o
ordinária do ano.

11 - É publicada a Aa de 8-11-94a,~
do Conselho Nacional de' Educação, re -
lativa à 7." sessão da 3." reunião extra-
ordinária do ano.

11 - É publicada a Ata de 10-11-948~
do Conselho Nacional de Educação, re-
lativa à 8." sessão da 3." reunião extra-
ordinária do ano.

11 - É publicada a Ata de 12-11-948.
do Conselho Nacional de Educação, r ••...
lativa à 9." sessão da 3." reunião extra-
ordinária do ano.

11 - É publicada a Ata de 17-11-94S,
do Conselho Nacional de Educação, re-
lativa à 10.· sessão da 3." reunião extra- ..
ordinária do ano.

11 - É publicada a Ata de 19-11-9~_
do Conselho Nacional de Educação, re-
lativa à 11." sessão da 3." reunião extra--
ordinária do ano.

14 - É publicada a Lei n." 533, de'
13é12-948, que autoriza a abertura, pelo
M. A., de crédito especial para paga-
mento de gratificação de magistério.

14 - É publicado o Decreto núme-
ro 26.010, de 13-12-948, que concede'
autorização para funcionamento dos.
cursos de ciências econômicas e ciên-
cias contábeis e atuariais da Faculdade
de Ciências Econômicas, Contábeis 'e"
Atuariais.

15 - É publicado o Decreto núme-'
ro 24.763, de 6-4-948, que concede re-:



conhecimento ao curso ginasial do Giná-
sio lmaculada Conceição, com séde em
Maceió, no Estado de Alagoas.

15 - É publicada a Portaria n.· 75,
de 10-12-948, do Diretor Geral do De-
partamento Nacional da Criança, que
fixa o número de vagas para as matrí-
culas no Curso de Plrericultura e Admi-
nistração e aprova as Instruções para a
prova de Seleção à matrícula.

16 - É publicada a Portaria núme-
ro 225-G, de 13"12-948, do Ministro da
Aeronáutica, que aprova as Instruções
que regulam a admissão ao 1.0 ano do
Curso de Formação de Oficiais Aviado-
res da Escola de Aeronáutica, em 1949.

17 - É publicado o Decreto núme-
ro 255.992, de 10-12-948, que concede
reconhecimento ao curso de didática da
Faculdade de Filosofia, Ciências eLe-
tras Santa Maria, com séde em Belo
Horizonte, no Estado de Minas Gerais.

17 - É publicada a Portaria n." 826.
de 14-12-948, do Ministro da Agricul-
tura, If..le aprova as Instruções para o
funcionamento do Curso Avulso de Fé-
rias, assinadas pelo Diretor dos Cursos
de Aperfeiçoamento, Especializado e
Extensão.

17 - É publicada a Portaria n." 827,
de 14-12-948, do Ministro da Agricul-
tura, que aprova as Instruções para o
funcionamento do Curso Avulso de
Práticas Agrícolas, assinadas pelo Di-
retor dos Cursos de Aperfeiçoamento.
Especialização e. Extensão.

17 - É publicada a Portaria n." 596,
de 30-11-1948, do Ministro da Educa-
ção, que regula o concurso vestibular no
ano de 1949.

17 - É publicada a Portaria. n." 110,
de 30-11-948, do Diretor do Ensino Su-
perior, fiue expede normas, para o pro-
cessamento do concurso de habilitação.
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em 1949, para matrícula inicial nos es-
tabelecimentos de ensino superior, sob i'l
jurisdição do Ministério da Educação e
Saúde.

20 - É publicado o Decreto núme-
ro 25.877, de 29-11-948, que concede re-
conhecimento, sob regime de inspeção
permanente, ao curso ginasial do Gin{l-
sio Santa Marcelina, com séde no Dia-
trito Federal.

22 - É publicada a Portaria n." 199,
de 18-12-948, do Ministro da Guerra,
.que aprova as Instruções para a matrf-.
cula na Escola de Transmissões' do
Exército no ano de 1949.

23 - É ppblicada a Lei n.· 549, de
18-12-948, que autoriza a abertura, pelo
M. E. S., do crédito especial para paga-
mento de gratificação de magistério

23 - É publicada a Lei n." 550, dI!
18-12-948, que autoriza a abertura, pelo
M. E. S., de crédito especial para paga-
mento de gratificação de magistério.

23 - É publicada a Lei n." 561, de
18-12-948, que faz doação da Fazenda
das Araras, localizada no município e
distrito de Carmo da Mata, no Estado
de Minas Gerais, à Mitra do Bispado
de Oliveira, a fim de que nessas terras
seja construido um estabelecimento de:
ensino agrícola.

23 ~ É publicado o Decreto núm •.
ro 25.880, de 29-11-948, que concede re-
conhecimento, sob regime de inspeção
permanente, ao curso ginasial do Giná-
sio Santo Agostinho, com séde em Goi-
ânia, no Estado de Goiás.

23 - É publicado o Decreto' núme-
ro 26.046, de 20-12-948, que proíbe (>

funcionamento do curso de Engenharia
Civil da Escola Paulista de Engenha-
ria, com séde na capital do Estado' de
São Paulo.



23 - ~ publicada a Portaria n.' 630,
de 18-12-948, do Ministro da Educação,
que expede normas para concessão de
autorização para o funcionamento de
estabelecimento de ensino ·normal.

23 - ~ publicada a Lei n.' 562-A, de
18-12-948, que abre o crédito especial
de Cr$ 200.000,00, como auxílio ao Ins-
tituto Geográfico e Histórico da Bahia,
para a realização do Primeiro Congres-
50 de História da Bahia.

27 - ~ publicada a Lei n." 579, de"
22-12-948, que concede auxílio extraor-
dinário à Fundação da Casa do Estu-
dante do Brasil.

27 - ~ publicada a Lei n.' 587, de
23-12-948, que ;j..toriza abertura, pelo
M.E.S., de crédito de Cr$ 8.383.514,60,
para ocorrer às despesas com estabele
cimentos de ensino.

27 - ~ publicado o Decreto núme-
ro 25.973, de 6-12-948, que concede au-
torização para funcionamento dos cur-
sos de farmácia e odontologia da Facul-
dade de Farmácia e Odontologia de Na-
tal, com séde em Natal, no Estado do
Rio Grande do Norte.

27 - É publicado o Decreto núme-
ro 26.078, de 23-12-948, que regula o
funcionamento provisório da Escola de
Aperfeiçoamento de Oficiais em um
único turno anual,

27 - ~ publicado o Acôrdo de Coo-
peração Intelectual entre o Brasil I'"
Portugal.

27 - ~ publicada a Portaria n.' 830,
de 20-12-948, do Ministro da Agricul-
IJra, que aprova as Instruções regula-
doras de matrícula nos estabelecimentos
de ensino agr.ícola.

28 - É publicado o Decreto núms-

ro 26.077-A, de 22-12-948, que erige em
monumento nacional a cidade de Alcân-
tara, no Estado do Maranhão.
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29 - ~ publicado o Regimento da
Faculdade Nacional de Arquitetura da
Universidade do Brasil.

30 - ~ publicada a Portaria n." 833,
de 28-12-948, do Ministro da Agricul-
tura, que expede normas para os con-
cursos de habilitação para matrícula ini-
cial nas Escolas do Centro Nacional de
Ensino e Pesquisas Agronômicas, no
ano de 1949.

30 - É publicada a Portaria n.' 631,
de 18-12-948, do Ministro da Educação,
que revoga a Portaria n.' 621, de 11-12-
948, que interrompe) 1 o funcionamento
do Colégio Anglo Americano.

II - ATOS DA ADMINISTRAÇÃO

DO DISTRITO FEDERAL, DOS ESTADOS E DOS

TERRITÓRIOS

1 - É publicada a Lei n.' 270, de
30-11-948, da Câmara dos Vereadores
do Disrito Federal, que autoriza a dar
o nome de Embaixador Raul Regis de
Oliveira a uma das escolas da Munici-
palidade.

1 - É publicada a Le in.' 272, de
30-11-948, da Câmara dos Vereadores
do Distrito Federal, que autoriza a dar
o nome de Professor Carlos de Paula
Costa a uma das escolas da Municipa-
lidade.

1 - É publicada a Ordem de Serviço
n.' 64, de 30-11-948, do Direotr do De-
partamento de Educação Primária da
Prefeitura do Distrito Federal, que dis-
põe sôbre exames de promoção e con-
clusão de curso primário.

1 - É publicada a Lei n.? 316, de
30-11-948, do Estado de Pernambuco,
que concede prêmios aos autores de li-
vros científicos, didáticos e literários.

1 - É publicada a Portaria n." 31,
de 19-11-948, do Diretor Geral do De-



partamento de Educação do Estado de
São Paulo, que estabelece normas para
as visitas de inspeção aos estabelecimen-
tos de ensino do 2.· grau.

1 - É publicada a Lei n." 197, de
29-11-948, do Estado de São Paulo, que
concede auxílios à Associação Espor-
tiva J undiaiense, de J undiaí.

1 - São publicados os Decretos nú-
'meros 255 e 256, de 27-11-948, do Es-
tado do ..gio Grande do Sul, que conce-
dem auxílios a entidades desportivas.

2 - É publicado o Decreto núme-
ro 9.445, de 1-12-948, do Prefeito do
Distrito Federal, que altera a denomi-
nação de dois ginásios da Secretaria
Geral de Educação e Cultura.

2 - É publicado o Decreto n." 920,
de 9-11-948, do Estado do Ceará, que
abre crédito de Cr$ 100.000,00 à verba
Ensino Primário.

2 - É publicada a Lei n." 131, de
30-11-948, do Estado do Espírito Santo,
que anula verbas da Secretaria de Edu-
cação e Cultura.

2 - São publicadas, pela Diretoria
'de Educação Pré-Primária e Primária
do Estado do Rio de Janeiro, as Ins-
truções de 18-11-948, para verificação
de provas do curso primário.

2 - É publicada a Lei n." 200, de
1-12-948, do Estado de São Paulo, que
discrimina os auxílios a serem conce-
didos a 989 estabelecimentos educativos
e assistenciais.

2 - São publicados os Estatutos da
Associação Goiana de Educadores.

3 - É publicada a Portaria n." 2.298,
de 2-12-948, do Secretário de Educação
e Saúde do Estado da Bahia, que baixa
instruções ao provimento de vagas do
magistério primário.
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3 - É publicado o, Decreto, 'núme-
ro 14.218, de 1-12-948, do Estado da
Bahia, que autoriza a Secretaria de
Educação e Saúde a aceitar doação de
terreno, para construção de escola,

3 - É publicado o Decreto núme-
ro 14.219, de 1-12-948, do Estado dá
Bahia, que abre crédito, para prossegui-
mento de construção da Escola Agro-
nômica da Bahia.

3 - É publicada a Lei n.? 288. de
2-12-948, do Estado do Rio de Janeiro,
que denomina Luís Pistarini, a escola
típica rural de Bulhões.

3 - É publicada a Lei n." 292, de
2-12-948, do Estado do Rio 'de Janeiro,
que aprova o, Orçamento do Estado,
para 1949.

3 - É publicada a Lei n." 413, de
3-12-948, do Estado do Rio Grande do
Sul, que reincorpora o Instituto de Be-
las Artes à Universidade do Rio Gran-
de do Sul.

3 - É publicada a Exposição de Mo-
tivos do Secretário de Saiíde e Assis-
tência do Estado de Minas Gerais. sô-
bre a organização do Ser-viço Médico-
Escolar do Estado.

3 - É publicado o Decreto n." 748,
de 24-11-948, do Estado de Goiás, que
autoriza a instalação do grupo escolar
de Araguatins, no dia 15-2-949.

4 - É publicada a Lei n." 276, de
3-12-948, da Câmara dos Vereadores do
Distrito Fecferal, que autoriza o apro-
veitamento dos Professôres Catedráti-
cos do Curso Norma!.

4 É publicada a Lei n.? 325. de
3-12-948, do Estado de Pernambuco, que
determina e regula a representação
simbólica do Estado.

4 - É publicada a Portaria n." S, de
29-11-948, da 3." Região Escolar do Es-



tado do Rio de Janeiro, que expede ins-
truções ao trabalho de exames.

4 - São publicadas as Leis ns. 293
e 294, de 3-12-948, do Estado do Rio de
Janeiro, que concedem subvenções e au-
xílios a instituições de educação e as-
sistência.

4 - É publicada a Lein.· 295, de
3-12-948, do Estado do Rio de Janeiro,
que dá denominação de Mariano de Oli-
veira ao curso Ginasial, criado na Ci-
dade de Santa Maria Madalena.

•• - É publicado o Decreto. núme-
ro 3.432, de 3-12-948, do Estado do Rio
de Janeiro, que cria uma escola primá-
ria, no Município de Três Rios.

4 - É publicada a Lei n.· 206, de
2-12-948, do Estado de São Paulo, que

.aliena à Prefeitura de Lorena, imóvel
destinado a jardim de infância.

4 - ít publicada a Lei n." 2733, de
27-11-948, do Estado de Goiás, que au-
toriza o Poder Executivo a doar Cr$
l.000.000,00, em apólices, ao S.E.N.A.I.,
para construção de uma escola de apren-
dizagem industrial, em Anápolis.

•• - É publicada a Portaria n." 33,
de 30-11-948, do Diretor da Divisão de
Educação do Território do Amapá, com
instruções à educação física do curso
primário.

6 - É publicada a Lei n.· 367, de
30-11-948, .do Estado do Ceará, que atri-
bui vantagens aos portadores dos certi-
ficados expedidos pelos Cursos de
Aperfeiçoamento, mantidos ou reconhe-
cidos pelo Govêrno.

7 - .É/publicada a Portaria n.· 551,
de 13-11-948, do Secretário da Educa-
ção do Estado de Minas Gerais, que dis-
põe sôbre o .curso intensivo para pro-
fessôras rurais.
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8 - É publicada a Lei n." 285, de
7-12-948, da Câmara dos Vereadores
do Distrito Federal, que cria na Secre-
taria Geral de Educação e Cultura, o
Curso Prático Elementar de Enferma-
gem.

8 - É publicada a Lei n." 286, de
7-12-948, da Câmara dos Vereadores do
Distrito Federal, que assegura aposen-,
tadoria, com vencimentos integrais, aos
.Professôrés de Curso Primário e Pri-
mário Supletivo, que hajam completado
25 anos de serviço.

8 - É publicada a Lei n." 289, de
;;-12-948, da Câmara dos Vereadores do
Distrito Federal, que considera institui-
ção de educação para o fim que men-
ciona o Liceu Literário Português.

8 - É publicada a Resolução n." 23,
de 7-12-948, do Secretário Geral de
Educação e Cultura da Prefeitura do
Distrito Federal, que atribui, ao Dire-
tor do Departamento de Educação Com-
plementar, a informação de processos e
a orientação geral administrativa sôbre
'O ensino de religião, nas escolas da Se-
cretaria Geral de Educação e Cultura.

8 - É publica da a Portaria n." 59.3,
de 6-12-948, do Secretário de Educação
do stado de Minas- Gerais, que regula
o pagamento de professôres.

8 - É publicado o Decreto n." 2.960,
de 7-12-948, do Estado de Minas Ge-
rais, que autoriza funcionamento de
curso normal na Escola Normal Oficial
N. S. das Lágrimas, de Uberlândia.

9 - São publicadas as Instruções nu-
mero 15, de 7-12-948, do Secretário Ge-
ral de Educação e Cultura da Prefei-
tura do Distrito Federal, que regulam
a função especializada de professor de
curso primário, na Biblioteca Central de
Educação.



9 - É publicada a Lei n.· 301, de
8-12-948, do Estado do Rio de Janeiro,

.que denomina Coronel Antônio Batista
a escola isolada Santo Amaro.

9 - É publicado o Decreto n." 3.433,
Ue 8-12-948, do Estado do Rio de Ja-
-neiro, que determina passe a denomi-
aar-se Barão de Aiuróca a Escola Pre-
sidente Roosevelt, de Volta Redonda.,

9 - É publicado o Decreto n." 18.392,
de 9-12-948, do Estado de São Paulo,
que modifica a redação do art. 96. do,
Regulamento anexo ao Decreto núme-
1'0 7.066, de 6-4-935 (ensino superior).

9 - É publicada a Lei n." 265, de
25-11-948, do Estado de Goiás, que põe
sôbre a realização do Congresso Goia-

-no de Educadores, em 1949.

9 -- São publicados os Decretos nu-
meros 575 e 576, de 30-11-948, do Es-
tado de Mato Grosso, que criam duas
escolas rurais no interior.

. 10 - É publicada a Lei n." 298, de
9-12-948, da Câmara dos Vereadores do
Distrito Federal, que oficializa a Escola
de Rádio-Teatro da Prefeitura.

10 - É publicado o Decreto n.· 62,
de 9-12-948, do Estado de Sergipe., que
cria o Curso Pré- Vestibular de Facul-
dade de Ciências Econômicas de Ser-
~ipe.

10 - É publica da a Lei n." 137, de
30-11-948, do Estado do Espírito Santo,
que fixa o orçamento do Estado para
1949.

10 - É publicada a Lei n." 212, de
9-12-94~, do Estado de São Paulo. que
dispõe sôbre a concessão de auxílio de
'Cr$ 50.000,00 à Casa de Cultura de
]aú.

10 - É publicada a Lei n." 213, de
'9-12-948, do Estado de São Paulo, que

-7-
dispõe sôbre a criaçao de um Ginásio
do Estado, na Capital.

.10 - É publicada a Lei n.· 215, de
9-12-948, do Estado de São Paulo, que
dispõe sôbre preferência no concurso de
remoção de Diretores de Grupos Esco-
lares.

10 - É publicado o Decreto núme-
ro 18.385, de 7-12-948, do Estado de
São Paulo, que altera o orçamento in-
terno, vigente, da Universidade de São
Paulo ..

11 - É publicada a Lei n." 299, de
10-12-948, da Câmara dos Vereadores
do Distrito Federal, que institui, em
caráter permanente, a "Temporada de
arte nacional do Teatro Municipal".

11 - São publicadas as Instruções
n." 1, sem data, do Diretor da Escola
Normal Carmela Dutra, que fixam as
condições que deverão. reger os exames
de admissão à primeira série do Curso
Norma! da Escola Norma! Carmela
Dutra, em 1949.

11 - É publicado o Decreto-lei nú-
mero 325, de 11-12-948, do Estado do
Amazonas, que institui prêmios de apli-
cação aos' estudos, para alunos das es-
colas.

11 - É publicado o Decreto núme-
ro 14. 232-A, de 7-12-948, do Estado da
Bahia, que abre, à Secretaria de Educa-
ção e Saúde, o crédito de Cr$ 150.000,00.

11 - São publicados os Decretos
ns. 348, 3~9, 351, 352 e 353, de 10-12-948,
do Estado do Rio Grande do Sul. que
concedem auxílios a educandários.

11 - É publicada a Lei n." 245, de
17-11-948, do Estado de Goiás, que au-
toriza o Poder Executivo a firmar
acôrdos com diversos estabelecimentos
de ensino do Estado.



11 - É publicada a Lei n." 269, de
26-11-948, do Estado de Goiás, que ins-
titui bôlsas de estudos na Secretaria de
Agricultura, Indústria e Comércio.

11 - É publicada a Lei n.? 272, de
27-11-948, do Estado de Goiás, que con-
cede auxílio de Cr$ 30.000,00 a Escola
Técnica de Comércio de Goiânia.

11 - É publicada a Lei n." 278, de
28-11-948, do Estado de Goiás, que abre
crédito em favor do Museu Estadual.

11 - É publicada a Lei n." 280, de
28-11-948, do Estado de Goiás, que au-
toriza o Estado a firmar contrato com
o Educandário Santana, para êste mi-
nistrar ensino gratuito.

11 - F publicada a Lei n." 321, de
30-11-948, do Estado de Goiás, que cria
a Comissão do Livro Didático e dá
outras providências.

11 - É publicado o Decreto n." 751,
de 30-11-948, do Estado de Goiás, que
suprime cargo de Professor.

11 - É publicado o Decreto n." 752,
de 2-12-948, do Estado de Goiás, que
instala uma escola isolada em Pororoca,
Município de Goiás.

11 - É publicado o Decreto n." 758,
de 2-12-948, do Estado de Goiás, que
suprime um cargo de professor primá-
rio.

12 - É publicada a Lei n." 284, de
28-11-948, do Estado de Goiás, que de-
termina o Ginásio Oficial de Goiás pas-
se a Colégio e dá-lhe nova denomina-
ção.

13 - É publicada a Lei n." 383, de
11-12-948, do Estado do Ceará, que au-
toriza abertura de crédito de Cr$
140.278,10, para conclusão das obras do
prédio do Grupo Escolar de Paracatu.

14 - É publicada a Lei n." 310, de
13-12-948, do Estado do Rio de Janeiro,
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que estabelece normas para exames em
estabelecimentos do Estado.

15 - É publicada a Ordem de' Servi-
ço n." 68, de 13-12-948, do Diretor do>
Departamento de Educação Primária
da Prefeitura do Distrito Federal, que-
dispõe sôbre os graus mínimos para
promoção e conclusão do curso primá-
rio.

15 - São publicadas as Leis 113. 216-
e 217, de 13-12-948, do Estado de São,
Paulo, que consideram de utilidade pú-
blica a Associação dos Professôres de
Ensino Secundário e Normal Oficial do-
Estado de São Paulo e a União Pau-
lista de Educação.

15 - São publicados os Decretos nú-
meros 18.400 e 18.402, de 14-12-948, do
Estado de São Paulo, que autorizam
funcionamento de duas escolas normais
livres.

15 - É publicada a Lei n.? 301, de
14-r2-94í{ do Estado de Minas Gerais"
que dispõe sôbre subvenções a institui-
ções de saúde e assistência.

15 - É publicada a Lei n." 304, de'
14-12-948, do Estado de Minas Gerais,
que aprova o acôrdo entre o Govêrno.
do Estado e o Ministério da Educação
e Saúde, para execução de obras de
assistência.

16 - É publicada a Lei n." 337, de'
15-12-948; do Estado de Pernambuco,
que abre crédito de Cr$ 148.000,00 à,
verba Bôlsa Escolar.

16 - É publicada a Lei n." 130. de
14-12-948, do Estado da Bahia, que dis-
põe sôbre a criação' de Ginásios Oficiais
e subvenção a outros existentes.

16 - É publicada a Lei n." 305, de-
15-12-948, do Estado de Minas Gerais,.
que institui cursos de educadoras sani-
tárias e toma outras providências.



16 - É publicada a Lei n." 289. de
29-11-948, do Estado de Goiás, que ins-
titui bôlsas para a formação de profes-
sôres de ensino sec.mdârio.

16 - É publicada a Lei n." 310, de
30-11-948, do Estado de Goiás, que au-
toriza aquisição de imóveis, para insta-
lação de escola de iniciação agrícola.

17 - É publicado o Decreto-lei nú-
mero 336, de 15-12-948, do Estado do
Amazonas, que considera de utilidade
pública o Colégio N. S. de Assunção,
de São Paulo de Alivenca.

17 - É publicado o Decreto-lei nú-
mero 338, dê 15-12-948, do Estado do
Amazonas, que abre, no vigente orça-
mento, o crédito de Cr$ 42.000,00 para
a verba Custeio e Matrícula de Estu-
dantes Pobres.

17 - É publicado o Decretó-lei nú-
mero 340, de 15-12-948, do Estado do
Amazonas, que considera de utilidade
pública o Asilo Santa Terezinha, do
Município de Barcelos.

17 - São publicados os Decretos-leis
de ns. 341 a 347, de 15-12-948, do Es-
tado do Amazonas, que abrem créditos,
para concessão de auxílios a estudantes
e organizações de assistência e educa-
ção.

17 - É publicada a Lei n." 314, de
16-12-948, do Estado do Rio de Janeiro,
que concede subvenções de Cr$ 25.000,00
a dois educandários.

17 - É publicada a Lei n." 320, de,
16-12-948, do Estado do Rio de Janeiro,
que denomina Amauda Velasco uma es-
cola primária, no Município de São
Gonçalo.

17 - É publicada a Lein." 326, de
16-12-948, do Estado do Rio de Janeiro,

.que considera de utilidade pública a Fe-
deração dos Estudantes de Campos.
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17 - É publicada a Lei n." 333, de
16-12-948, do Estado do Rio de Janeiro,
que isenta do impôsto de transmissão de
propriedade, um terreno,' ao Conserva-
tório de Música de Campos.

17 - É p.iblicada a Lei n." 220, de-
16-12-948, do Estado de São Paulo, que-
dispõe sôbre a criação do 3." grupo es-
colar de São João da Barra.

17 - É publicada a Lei n." 313, de-
16-12-948, do Estado de Minas Gerais,
que abre crédito de Cr$ 3.930,000 à.
Secretaria de Educação.

18 - Sã~ publicadas as Leis ns. 412,
431, 437, 438, de 15-12-948, do Estado
do Rio Grande do Sul, que concedem
auxílios a associações de educação e-
assistência.

18 - É publicada a Lei n." 452, de
17-12-948, do Estado do Rio Grande do
Sul, que isenta o Colégio Anchieta, do
impôsto de transmissão de propriedade,
para aquisição de imóvel.

18 - É publicada a Lei n." 459, de-
18-12-948, do Estado do Rio Grande do
Sul, que cancela o crédito aberto pela
Lei n." 175, de 23-12-947, e abre novo-
crédito de Cr$ 1.000.000,00 à Secreta-
ria de Educação e Grltura.

18 - É publicado o Decreto n." 486,
de 18-12-948, do Estado do Rio Grande
do Sul, que concede auxílio à Escola
Normal La Salle.

18 - É publicada a Lei n." 314, de-
17-12-948, do Estado de, .1.:!inas Gerais,
que organiza a assistência médico-es-
colar do Estado.

19 - É publicado o Decreto núme-
ro 18.'!93-A, de 14-12-948, do Estado
de São Paulo, que altera o orçamento
interno, vigente, da Universidade de
São Pa;ilo.



20 - É publicado o Decreto n." 9.506,
-de 18-12-948, do Prefeito do Distrito
Federal, que altera o Decreto n." 9.414,
-de 17-11-948, que fixa os limites de ida-
de, para inscrição 'nos cursos normais e
.ginasiais dos institutos de formação de
professóres primários do Distrito Fe-
-deral.

21 - É publicada a Lei n." 304, de
20-12-948, da Câmara dos Vereadores
-do Distrito Federal, que dispõe sôbre os
Cursos de Ensino S<upletivo para adul-
tos.

21 - É publicada a Lei n." 319, de
20-12-948, do Estado de Minas Gerais,
que abre crédito de Cr$ 1.135.973,10 à
Secretaria do Interior, para o Serviço
de Assistência a Menores.

21 -- É publicada a Lei n." 323, de
.20-12-948, do Estado de Minas Gerais,
-que cria grupo escolar em São Braz do
Suassuí.

21 - É publicada a Lei n." 313, de
30-11-948, do Estado de Goiás, que eri-
.ge em estabelecimento padrão de ensino
secundário do Estado, o Colégio Esta-
-dual de Goiás, e dá-lhe denominação de
Colégio Estadual de Goiânia.

22 - É publicada a Lei n." 309, de
21-12-948, da Câmara dos Vereadores
do Distrito Federal, que autoriza a
abertura de crédito suplementar às ver-
.bas que menciona, inclusive à Secretaria
Geral de Educação e Cultura:

22 - É publicada a Lei n.? 354, de
.21-12-948, do Estádo do Rio de Janeiro,
-que autoriza o Govêrno do Estado a
doar, à Federação das Bandeirantes do
Brasil, um terreno, onde será construida
'Sua séde no Estado.

22 - É publicado o Decreto n." 2.969,
-de 21-12-948, do Estado de Minas Ge-
:rais, que declara de utilidade pública
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terrenos, onde se ache edificado o Gru-
po Escolar Helena Pena.

23 - É publicada a Lei n." 300, de
10-12-948, da Câmara dos Vereadores
do Distrito Federal, que orça a Receita
e fixa a Despesa do Distrito Federal
para o exercício de 1949.

23 - É publicada a Ordem de Servi-
ço n.? 17, de 22-12-948, do Diretor do
Departamento de Educação Técnico-
Profissional da Prefeitura do Distrito
Federal, que dispõe sôbre matrícula nas
Escolas Técnicas, no Ginásio Barão do
Rio Branco e na Escola Artesanal Fer-
reira Viana, no ano de 1949.

23 - É publicado o Decreto n." ,9.516,
de 22-12-948, da Prefeitura do Distrito
Federal, que abre crédito de Cr$ .
10.000.000,00, sendo metade destinada a
subvenção de escolas e professôres,
para ensino de menores em zona rural.

23 - É publicada a Lei n." 155, de
22-12-948, do Estado do Espírito San-
to, que concede auxílios a centros assis-
tenciais .

23 - É publicado o Decreto núme-
ro 18.413,' de 21-12-948, do Estado de

. São Paulo, que abre crédito de Cr$
327.759,20, na Universidade de São
Paulo.

24 - É publicada a Lei n.? 358, de
23-12-948, do Estado do Rio de Janeiro,
que denomina Elvidio Costa a escola
típica rural de São Fidélis.

24 - É publicada a Lei n." 362, dc
23-12-948, do Estado do Rio de Janeiro,
que autoriza o Govêrno a doar um ter-
reno à União dos Professôres Primá-
rios do Estado, para construção da Casa
do Professor.

24 - É publicado o Decreto n." 3.437,
de 23-12-948, do Estado do Rio de Ja-
neiro, que regula a doação feita pela
Lei n." 362, de 23-12-948.



24 - É publicado o Decreto núme-
ro 3.982, de 23-12-948, do Estado de
llinas Gerais, que abre crédito de Cr$
5.909.000,00 à Secretaria da Educa-
ção.

25 - É publicada a Lei n." 224, de
23-12-948, do Estado de São Paulo, que
dedara de utilidade pública o Asilo Cre-
che de Jundiaí.

25 - É publicada a Lei n." 226, de
23-12-948, do Estado de São Paulo, que
abre crédito de Cr$ 500.000,00, às des-
pesas realizadas com o Campeonato 'Co-
legial de Esportes do Estado.

2S - É publicada a Lei n.? 231, de
'23-12-948, do Estado de São Paulo, que
transforma em 49,", 50." e-Sl.", as dis-
ciplinas de Antropologia, de Física Su-
perior e Análise Superior, da Faculda-
de de Filosofia, Ciências e Letras da
Universidade de São Paulo,

2S -- .São publicadas as Leis ns. 329
e 330, de 24-12-948, do Estado de Minas
Gerais, que aprovam acordos, para ins-
talação de, respectivamente, uma escola
agro-técnica e outra de iniciação agrí-
cola, em municípios do Estado.

27 - É publicada a Lei n." 290, de
29-11-948, do Estado de Goiás, que re-
organiza a Secretaria de Educação.

27 - É publicada a Lei n.? 326, de
30-11-948, do Estado de Goiás, que con-
verte em pensão a aposentadoria de um
professor primário.

27 - É publicado o Decreto n." 251,
de 22-12-948, do Território do Acre,
que declara de utilidade pública, imóvel,
para construção de grupo escolar.

28 - É publicada a Lei n." 390, de
24-12-948, do Estado de Pernambuco,
que abre crédito de Cr$ 41.500,00. em
lavar da Escola Industrial de Pernarn-
buco,

-u-
28 É publicada a Lei n," 492, de

27-12-948, do Estado do Rio Grande do
Sul, que cria e extingue cargos de Pro-
fessor Catedrático, na Universidade do
Rio Grande do Sul.

28 - É publicado o Decreto n." 495,
de 18-12-948, do Estado do Rio Grande
do Sul, que concede auxílio à União
Sul-Brasileira de Educação e Ensino.

28 - São publicados os Decretos nú-
meros 589, 590, 591, de 23-12~948, do
Estado do Rio Grande do Sul, que
abrem créditos e reduzem dotações or-
çamentárias da Secretaria de Educação
e (Jd1tura.

29 - É publicado o Decreto n." 9.529,
de 28-12-948, do Prefeito do Distrito
Federal, que regulamenta o ensino nor-
mal no Distrito Federal.

29 - São publicadas as Leis ns, 397,
398, 401, 402 e 403, de 28-12-948, do
Estado de Pernambuco, que concedem
subvenções e auxílios a institutos edu-
cacionais do Estado.

29 - É publicada a Lei n." 406, de
28-12-948, do Estado de Pernambuco,
que institui cursos ginasial, colegial e
pedagógico noturnos e gratuitos no Co-
légio Estadual de Pernambuco e no Ins-
tituto de Educação.

29 - É publicado o Decreto n." 3.440,
de 28-12-948, do Estado do Rio de Ja-
neiro, que cria uma escola primária no
Município de Magé.

29 - É publicado o Decreto núme-
ro 18.417-A, de 21-12-948, do Estado de
São Paulo, que dispõe sôbre abertura
de crédito especial de Cr$ 500.000,00,
na Universidade de São Paulo.

29 - É publicada a Lei n." 337, de
28-12-948, do Estado de Minas Gerais,
que autoriza o Govêrno a instalar bi-
bliotecas públicas nas sedes dos muni-
cípios.



·30 - É publicada a Portaria n." 11,
de 28-12-948, do Secretário de Educa-
ção e Cultura do Estado do Rio de Ja-
neiro, que baixa instruções para o exa-
me de admissão ao Curso Norma!.

30 - É publicado o Decreto núme-
ro 18.417-B, de 21-12-948, do Estado de
São Paulo, que autoriza a Universida-
de de São Paulo a conceder auxílio ao
Clube Politécnico de Planadores.

30 - É publicado o Decreto núme-
ro 18.46, de 28-12-948, do Estado de
São Paulo, que altera o orçamento vi-
gente da Universidade de São Paulo.

30 - É publicada a Lei n.· 344, de
29-12-948, do Estado do Rio de Janei-
ro, que cria um grupo escolar na Vila
de Iapu, município de Inhapim.

31 '- É publicado o Decreto n." 136,
de 30-12-948, do Estado do Espírito
Santo, que altera dispositivos do De-
ereto-lei n." 16.481, de 1-3-947 (Re-
gllllamento da Secretaria de Educação e
Cultura) .

31 - É publicado o Decreto n." 137,
de 30-12-948, do Estado do Espírito
Santo, que abre crédito suplementar à
Secretaria de Educação e Cultura.

31 - É publicado o Decreto núme-
ro 3.441, de 30-12-948, do Estado do
Rio de Janeiro, que cria duas escolas
primárias.

lU - ATOS DA A'DMINISTRAÇÃo

MUNICIPAL

3 - É publicada a Resolução n," 50.
de 18-8-948, da Prefeitura Municipal
de Nilópolis (Estado do Rio de Ianei-
.ro), que denomina Monteiro Lobato a
Escola Municipal Visconde de São Vi-
cente.

4 - É publicada a Deliberação n.· 29,
de 19-11-948, da Prefeitura ).f.'unicipal
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de Vassouras (Estado do Rio de Ja-
neiro) , que abre crédito de Cr$
95.000,00, dos quais Cr$ 2.500,00 à edu-
cação pública.

4 - É publicada a Resolução n." 43,
de 24-11-948, da Prefeitura Municipal
de Nova Iguaçú (Estado do Rio de
Janeiro), que abre crédito de Cr$ , ...
7.200,000 ao Ginásio Municipal.

6 - É publicada a Lei n." 102, de
30-11-948, da Prefeitura Municipal de
Fortaleza (Ceará), que eleva para Cr$·
30.000,00 a subvenção da Maternidade
e Abrigo de Menores Abandonados Ju-
vcnal de Carvalho.

17 - É publicada a Resolução n." 39,.
de 13-12-948, da Prefeitura Municipal
de Salvador (Bahia ), que concede au-
xílio de Cr$ 1.257.000,00 a instituições
de assistência social e educação.

17 - É publicado. o Decreto n." 723,
de 13-12-948, da Prefeitura Municipal
de Salvador (Estado da Bahia), que-
concede Cr$ 10.000,00 à Associação dos.
Estudantes Secundários da Bahia.

17 - É publicada a Lei n.? 178, de
17-12-948. da Prefeitura Municipal de
Recife (Pernambuco), que abre crédi-
tos de Cr$ 530.000,00 à Diretoria de
Documentação e Cl.iltura.

IV - NOTICIÁRIO

1 - O Govêrno de Minas Gerais co-
municou ao Ministério de Educação a
conclusão das obras de mais quatro es-
colas rurais, 228 prédios foram desti-
nados ao Estado de Minas, pelo plano
de reaparelhamento da rêde escolar pri-
mária do país.

1 - Como protesto à aprovação do
projeto Pedroso Júnior, pela Câmara
Federal, os estudantes de Farmácia e
Odontologia de Goiás entraram em
greve.



2 - O Colégio Pedro II assiste, hoje,
à passagem do seu 111.0 aniversário de
fundação_

2 - Estudantes de cursos superiores,
do Rio de Janeiro, instituiram a Briga-
da do Trabalho, com objetivo de iniciar
a construção do estádio universitário.

3 - Em Salvador (Bahia), foi lan-
çada a pedra fundamental do novo edi-
ficio-séde de Escola de Engenharia da
Bahia.

4 - Comemorando a passagem do
48.0 ano da assinatura do Laudo Suíço,
que deu ao Brasil plena posse do Ter-
ritório do Amapá, o govêrno amapaense
fêz realizar atos civicos no grupo es-
colar de Macapá.

6 - No Palácio Itamaratí, realizou-
se a solenidade de assinatura do acôrdo
cultural Franco-Brasileiro, consubstan-
dando matérias de interêsse educacio-
nal, para ambos os países.

6 - Foi inaugurado em Florianópo!is
(Santa Catarina), mais um grupo es-
colar.

7 - Segundo relatórios recebidos
pelo D .N . E. funcionaram, na Bahia,
em 1948, 2. Ó85 cursos de ensino suple-
tivo, com matrícula de 85.000 alunos.
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7 - Chega ao Rio de Janeiro, vindo
dos Estados Unidos, o jovem cientista
brasileiro Cesar Lattes.

10 - Sob o patrocínio da Secretaria
de Educação e Cultura do Estado do
Rio de Janeiro comemora-se, hoje, o
CeJ xenário de nascimento do Professor
Jo, 1uim José de Menezes Vieira, gran-
de estudioso dos problemas do ensino
no Brasil.

13 - O Abrigo Teresa de Jesus, do
Distrito Federal, vê transcorrer o 30.•
aniversário de suas obras em favor à
infância abandonada.

14 - Falece, na Capital Federal, o
Professor Cândido de Meio Leitão, des-
tacada figura dos meios intelectuais e
científicos da país.

26 - A Biblioteca Popular, institui-
ção complementar da Campanha de
Educação de Adultos, vem obtendo
grande êxito no Estado de São Paulo,
onde tem distribuído milhares de pu-
blicações aos recém-alfabetizados.

Seção de Documentação e Intercâm-
bio do Instituto Nacional de Estudos
Pedagógicos, em 25 de janeiro de 1949.
- Déa Veloso Maueicio, Chefe da
S.D.I. - Visto: Murilo Braça; diretor
do I.N.E.P.
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