
.. RELAÇÃO DE ALGUNS ESTABELECIMENTOS DE ENaINO
CREDENCr"ADOS PARA RECEBER MATERIAL DIDÁTICO
PARA LABORAT6RIOS DE CI~NCIAS.

( Critério de seleção:
para os alunos

possibi1ida~es de real aproveitamento
)

1. Colégio Municipal Mendes de Morais
- Ilha do Governador, Freguezia

Estabelecimento de ensino municipal, com 560 alunos sendo que
150 cursando o 2Q c~c10 secundário. Possui instalações modes-
tas e um excelente conjunto de professores. O diretor é um en-

A • Atusiasta do ensino das ciencias atraves da experiencia direta do
aluno. Exerce, atualmente, a função de presidente da Associa -
ção dos Professores de Ciências do Rio de Janeiro.

Diretor: Prof. Jeth Jansen
Professor de Ciências Naturais: Antônio Antunes

tt tt F!sica: TemIstoc1es França Coutlnho
lt tt Q];1!mica:Ernani Coutinho
It tt História Natural: José Lacerda de Araujo Feio

)( 2. Instituto Técnico de Educação (Escola Normal )
- Rua Mariz e Barros

T N Aradicional estabelecimento de ensino para formaçao de profess~
res primários mantendo tambem cursos de aperfeiçoamento ( inclus!
ve de Metodologia de Ciências Naturais ).

O aumento extraordinário do número de alunos tem tornado insufi
#-ciente o material didatico de que dispoem. Os coordenadores de

Ciências Naturais e de Metodologia de Ciências Naturais empenham-
se no re-equipamento dos laboratórios.

Coordenadores de Ciências Naturais e de Metolodo logia de Ciên-
cias: Prof. Geraldo Sampaio de Souza e Prof. Luis Macêdo.

Escola Normal Carmela Dutra
- Madureira

Estabelecimento de ensino para a formação de professôres prim.!
rios contando mais de 1300 alunos e um selecionado corpo de profe~

A ,sores de ciencias. Apezar de dispor de laboratorios razoavelmen-

-; ~J~""Qr,-
.,-..,
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te equipados necessita de enriquecer de material didático suas,.salas espeoializadas para ministrar melhores cursos de ciencias
as proressorandas.

Diretpr: Pror. Ilda Mattos
Proressor de Ciências Naturais: Carlos Alberto Magno da Silva

ti n Biologia Educacional: José Antunes
n 1t F1sica: Maria Guedes
It "Qu!mica: Maria Idalina Alberto de Mello
tt t. Metodologia das Ciências Naturais: Newton Santos

X 4. Escola Normal Sara Kubitschek
- Campo Grande

,..Escola normal recem oreada , tendo atualmente oerca de 100 alu-
N ,.. ,nos no lQ ano do ourso de rormaçao de proressores primarios. Ne-

cessita de material didático para os cursos de ciênoias •
Diretor: Niel Aquino Casses
Proressor de Flsioa: Raul Bello

5. Colégio de Aplicação da Faculdade Nacional de Filosoria da Uni-
versidade do Brasil.

Jardim Botânico
Colégio mantid& pela Universidade do Brasil para treinamento de

,. ,~proressores, runcionando provisoriamente em predio municipal junt~
., Nmente oom uma escola primaria. O colegio projeta a construçao de

, I. li ;mais ~ salas para o proximo ano letivo e aumentar e numero de al~
nos ( atualmente 115).

A

Mantém turmas experimentais e um clube de ciências que realiza...
cursos, conferências e estudos sob a modalidade de projetos.

Neoessita melhorar seus atuais laboratóriGs.
Diretor: Pror. Luis Alves Mattos

,.Coordenador de Ciencias Naturais,
Pror. Albert Ebert

História Natural e Qulmica:
TI

6. Colégio Mallet Soares
Copacabana

Tradicional estabelecimento de ensino com cêrca de 30 anos de exi~
tênoia tendo atualmente mais de 1800 alunos (-550 no 22 oiolo seoun-

~ ) ,.. , ~dàrio • Os oursos de Ciencias Naturais, de Historia atural, de
Flsioae de Qu!mica têm sido orientado por professores que realmente
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., ,dao aulas praticas.
pado.

Diretor: Estephania Helmold
Professores de Ciências Naturais e de História ~atural:

Cadtno Bastos
Leonel Bogea
Paulo Potsch

Professores de F!sica: Luis Nogueira
Professor de ~mica: J. Bettencnurt

Seu laboratório é modestamente equi

da Gama
Rodrigues

7. Colégio Brasileiro de Almeiàa
- Av. Epitáeio Pessoa

Colégio relativamente novo com müito bôa reputação pela
qualidade de seu ensino. Funciona em regime de semi-
internato. Mantém turmas experimentais com ensino de Ci-
ências Naturais desde a primeira série.

Professor de Ciências Naturais: Ayrton Gonçalves

8. Colégio Ar~e e Instrução
Cascadura

A NAtualmente com cerca de 2000 alunos. A eoordenaçao geral
A ••dos cursos de ciencias e feita pelo professor Brito, experi -

mentado educador de cujas turmas sairam, entre outras, as se-
guintes pessoas: Oswaldo Frota Pessoa, Ayrton Gonçalves, New

A ,ton Santos, Antonio Antunes e Jose Antunes.
Diretor: Ernaide Cardoso

ACoordenador de ciencias: Prof. Ernani Xavier de Brito
9. Colégio França Junior

Funciona no Grupo Escolar Presidente Dutra
I:A.P.I - Penha

Mantido pela Campanha Nacional de Educandários Gratuitoé, lu
tando com grandes dificuldades para poder manter um elevado pa-
drão de ensino. Dispõe de duas satas especialmente construidas
para laboratôrios precisando equipá-las. Conta atualmente com
cêrca de 300 alunos ( 100 no 2g ciclo secundário ). esperando

li' ,aumentar a frequencia no proximo ano.



-,. 4
.,.,
\

Professor

'Dr. Erotilde de Malta Nascimento
de Ciências Naturais: Antônio Luis
ft História 'Natural: f. tt

de Flsica: Cezar Nordi

de Almeida
Diretor:
Professor

tt tt

10. S'Colegio Rio de Janeiro
- Ipanema

Estabelecimento de ensino mantendo alem do curso ginasial
J' (' ') Ae colegial curso de comercio b asico e tecnico • com cerca

de 1300 alunos matriculados, sendo que 300 no 22 ciclo sebun-
dário. Possui um excelente corpo de professôres de ciências
que tem se empenhado em oferecer aos alunos cursos ricos em
atividades de laboratorio. Recentemente um de seus estudan-
tes classifico.u-se'no concurso u Cientista de Amanhã n.

IDiretor: Jose Pereira Crespo
A

Professores de Ciências Naturais: Alcydes Lourença Gomes
Waldyr Medeiros Duarte

Professores de Física: Pedro Paulo Mendonça
T'ulio Pinto Ramies

Professôres de QuÍmica: Maria da Penha Macedo
Jorge Alberto de Mello

Professôres de História Natural: Solon Leontsines
Alcydes Lourenço
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UNESCO
INSTITUTO BRASILEIRO DE EDUCAÇÃO, CIÊNCIA E CULTURA - IBECC

SECÇÁO DE SÃO PAULO
AV. Dr-, Arnr1do

Fac.Nedicj.18 b ~~ - SÃO PAULO, Brasil
4 o and , C.Postal 2921

28/de junho de 1960.

Exma Sra.
Prota. Elza Rodrigues
Cencro Brasileiro de Pesquisas Educacionais
R. Voluntários da Pátria, 107 - Botafogo
Rio de Janeiro, Est. da Guanabara.

Prezada 0a. Elza,

Tem esta o fim primordial de comunicar a V.Exa.
que o IBECC espera lan~ar, no segundo semestre, material para. '. . ,,, 'o enSlno pra~lco de otica flsica e matematica, para ser usado
~elo professor em classe, material êste que se encontra em sua
ultima fase de estudos. A V.Exa., que tem sempre mostrado inte
rêsse pelos .r-ogr-amas desenvolvidos por esta se eç ão Estadual,
não podiamo. deixar de informar a respeito desta nova parte es
tudada.

I outrossim, desejamos também informá-Ia de que no
próximo ~ês de jul~o estarão Ano Brasil, enviados pela FUnd~ção

.
Ford, tres professores de Ciencias norte-ameri~anos que i~ao e~
tudar, em mesa redonda com elementos do mag:tsterio seçuridar-í,o
brasileiro, ~oblemas relacionados com o ensino cientifico. Es-
tamos planejando levá-Ios ao Rio na última semana de julho, e
talvêz V.Exa. deseje organizar um grupo de proffessôres de Ciên-
cias para debaterem os problemas de ensino no Rio de Janeiro, ou
programar alguma visita especial a determinado Estabelecimento,
ou Serviço.

Ficamos aguardando seu pronugcia~ento a respeito,
e esperando sua prometida visita a nossa sede.

Aproveitamos a oportunidade para enviar-lhe as nos
sas mais

Cordiais sauda~~es.

~~~ ..Jvlarifo ~eta s, or~stroni
~ec taria Executlva.
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~ Se ão de São Paulo do Instituto Brasileiro de Educação, Ciência
/C' ultur. IBECC (UNESCO) tem a honra de convidar V. Exa. para a

~realizcr -se no dia 12 de julho, às .~~. horas, na Faculdade de Medicina de
QJ>~ . S- aulo, para as cerimônias seguintes:

1.°) Assinatura de Convênio entre a Faculdade de Filosofia, Ciências
e Letras da Universidade de São Paulo e o IBECC (UNESCO), Secção de
São Paulo, tendo em vista o desenvolvimento do ens.ino·lie Ciências nas es-
colas secundárias do Estado de São Paulo; _.

2.°) abertura solene dos trabalhos de julgamento do Ill" Concurso
"Cientist-asde Amanhã" e apresentação dos jovens e projessôr«: finalistas;

3.°) útaugu;àç'ão da Conferência sobre o Ensino Médio de Ciências,
com a participação dos projessôres norte-americanos, Drs. Paul Ernest Klinge,
Arthur Roe e Karl Diumer, da Fundação Ford.

Agradecemos o honroso c~mparecime11tode V. Exa.
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UNESCO
INSTITUTO BRASILEIRO DE EDUCAÇAO, CIÊNCIA E CULTURA - I B E C C

SECçAO DE S. PAULO
Caixa Postal, 2921 - S. PAULO, Brasil

11 de fevereiro de 1960.

Exma. Sra.
Da. E1za Rodrigues - C.R.P.E.
R. Voluntários da pátria, 107 - Botafogo
Rio de Janeiro, DF

Prezada Da. E1za:

Estou lhe enviando, coma maior satisfação, um ecn junto completo

de material impresso contendo instruções sôb::::-eo equí panarrto por nós produzido.

A Sra. encontrará a parte de comomontar a grade e tambémas ex-

••per eneias a serem feitas utilizando-a, comos desenhos e1ucldativos para demons-

trações simples de leis da Física.

•.. ..
contendo descriçoes de experí encí as.

Comoexemplo de vertebrado, foi escolhido o sapo, e de Lnseno; a

barata.

Estamos preparando os outros Jornais que, à medida que forem sen-

do editados, lhe serão renetidos, bem comoa todas as Escolas q U3 receberam nosso

mteria1 científ'i co,

Conformelhe informei, esbavanos aguardamo o início das aulas,
..

isto ~, o l1l3S de narço , para renecer a todos Oll professôres de ciências estas ins

chegando elas em período de férias, poderiam, correr o risco de ficartruçoos, pois,

1!esq1e1daS nas Secretarias das escolas.

Prometendo enviar, dora em diante, todas as jubl.í.caçêe s , e todo o

material. devidanente rotulado, para faihilitar o mais possível, e esperando receber,

embreve sua visita, aproveita mos a oportunidade para enviar-lhe os nossos mais

Cordiais cumprãnantos ,

/ 1/['--4,/ ~,
Maria Ju1tJa ;. Ormastroni

Secretária Executiva
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lImo Sr.
r. Isa!as Ra

Instituto Brasil iro
Seção de S. Paulo
Caixa Po t 1,_ 921
SilO ,P1\ULQ ,

_ A
de ~dueBçao, Cienela e eul ura •• IlL C

Pr aôo S nhor,

•eon orme ent ndimento fi mado ee e t C ntro, por
o asião da r eent vi it fita por V. S , envio, nexO,
rela ão do ,tab lecimento a u destina os eonjunt e
d risica, qu!miea e biolo ia, ad iri o 10 INEP no IB C
d são Paulo.

Esta comunicação ervlrá, ols, d o ,ntecão
V. S&, par que aquelas escola , cujo núméro de ord ~ 0010e1 e
com o dos vOlumes'já entre U s, possam receber as qas oue t

consts}ftes d respectiva relaçeo, não lhas foram ainda eneam!.•
nbadas.

Aproveito a o ortuni ade ara pr s nt r ~ V. S

Cordials s ud ...o

P~ricle Madurelra d Pinho
lretor ; eutivo do CBP

~.!f'W>~I~~
, ~ ~. C.{f-Jl;::-?J(,

, é;)~~
Proa. 2922/59/mMlMVB ---
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PÔRTO ALEGRE
Rio Grande do Sul

CENTRO REGIONAL DE PESQUISAS EDUCACIONAIS DO RIO GRANDE DO SUL

(INEP)

Of , nº 658 Pôrto Alegre, 23 de agnsL~~~ 1962
, C \ ,,) " ,-,::;;----18

I i c...f?-'r-.R·~[~ .
~ E l) ,. Ôoti,' ,:::;-..J ' r-Ó, r~_) h ,

: :::::.: U~ t 152 ::::: I
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Muito gratos recebemos para distribuiç~-
a escolas 20 caixas de metal contendo material de ensino -
para Ciências Naturais. ~stes conjuntos (Kit), provenientes
do lBECC de são Paulo, foram enviados frete a pagar.

Examinando o material recebido e compara~
do-o com os objetos relacionados no folheto que acompanha
os conjuntos, verificamos a falta do seguinte:

Exmo Sr
Dr. Anísio S.
M. D. Diretor
lVIinistérioda

Teixeira
do IlfEP
Educação e Cultura

Senhor Diretor:

J?erro elesoldar, :para 110 ou 220 v - falta em 20 caixas
tesoura 11 11 11 'L

transferidor li 11 " 1\

"I régua If 11 ti U

4 terrílinaisem L, para pá Lhas n u " n

soquete para lâmpada de 40 v fl II fi "
espelho metálico " 11 ti n

mola em espiral 11 11 It fi

güizo " fi JJ "
6 copos de papel 11 11 fi fi

'" ti "4 baloes de borracha 11 ti

bola de ping..,..pbng 11 1t 11 ti

4 bolas de vidro, de dois +amanhoa 11 ti 11 11

20 alfinetes " " \I 11

placa de madeira II 1/ n "
2 giletes 11 11 fi 11

rolo de esparadrapo It ti 11 "
'f vela 11 tI li fi

~
20 D' de algodao " /I U ti

o

fôlba de cartolina /I 11 11 "

\
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p6IHO ALEGRE

Rio Grande do Sul

CENTRO REGIONAL DE PESQUISAS EDUCACIONAIS DO RIO GRANDE DO SUL

(INEP)

Continuacão:..

~fôlha de papelao
fôlha de papel celofone mncolor,
de 20 em x 30cm
distintivo do Clube de Ciências
assinatura dos 12 primeiros números do
Jornal da Secçao de Ciências
4m de f'Lo de ferl~o, de 2mm de diâmetro
5 anéis de elástico
agul~~ de injeçao
bússola
roldana
tubo de adesivos
10 Lamfinul.as
martelo
50 cm de fio de cobre

Alupa de bolso
tiras de papel tOTIlassol azul e vermelho
acess6rio elemaeleira,para o suporte
2 ímãs retos
2 seringas de trunffilhosdiferentes
frasco com tampa de polietileno
alicate
chave de fenda
2 pilhas de 1,5 v
2 caixas eleplástico
4 espelhos planos

Aespelho concavo-convexo
prisma
funil
copo plástico transparente
50 cm fio de aluminio de 1,5 mm de
diâmetro
2 fi de fio de aço

Apedaços de papel em cores
10 lâminas

fls. 2

falta em 20 caixas

11

ti

"
ti

11

fi

11

I'

1\

11

ti

n

ti

ti

fi

"
fi

ti

fI

n

"
fi

11

ti

ti

"
ti

11

ti

11

1I

11

11

ti 11

u "
11 11

15 caixas
It11

11

11

11

11

11

11

fi

ti

n

ti

fi

!1

n

11

ri

"
11

fi

Il

fi

ti

11

If

8
8
5
4
4
3
3
3
2
2
2
2
2
2

1
1

1

ti

li

11

li

ti

li

u

ti

ti

11

ti

IJ

ti

ti

f1

fi

1 f1

1
1
1
1
1

If

,,"
fi

1'1

1
1
1
1

Il

ti

11

11
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CENTRO REGIONAL DE PESQUISAS EDUCACIONAIS DO RIO GRANDE DO SUL

(INEP)
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Aproveito a oport~Ulidade para renovar-lhe
os pr-ot eato s de minha elevada estima e consideração.

~
Pr-of , AIvaro Magalhaes

Diretor



MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO E CULTURA -I. N. E. P.
CENTRO REGIONAL DE PESQUISAS EDUCACIONAIS
CAIXA POSTAL N? 2444 - BELO HORIZONTE

Ct. 56/62

Senhor Diretor,

da carta de

Vossa Senhoria, sob nQ 577/62, datada de 4 do corrente, acêrca da remessa de

vinte laboratórios para o ensino de ciências em escolas primárias.

Este Centro procederá à distribuição na con-

formidade da recomendação contida na· sua carta, à Qual acrescentaria, se Vossa_.:--~

I~e~ho:~~ ~oncordaã~e, esta condição: prepararem-se os professôres para o uso

dos citados laboratórios, .para o Que êste Centro poderá oferecer-lhes cursos

na l~ Quinzena de julho, em combina.ção com o govêrno do Estado.

Reitero a Vossa Senhoria os cordiais protes-

tos da minha alta estima.

Rbgar Renault
Diretor do CRFE de M. Gerais



UNESCO
INSTITUTO BRASILEIRO DE EDUCAÇAO, CltNClA E CULTURA - IBECC

SECçAO DE S. PAULO

(Faculdade de Medicina 4.° andar - Caixa Postal 2921)

São Paulo - Brasil r+-ç, S-I~~~;.__r:~~~"'f
\ C:. t'--I I ;-< ~ •.._),.... I1--),;,,"['2 ·-----i- --,Exmo , Sr. i\lró' G '7 {- !Joaquim Norelra e. SOU:6a I'~--- -:.:::--í?-lb?J

DD. Diretor Executivo Adjunto do
Centro Br~sileiro d~ Pesquisas EducBcionais n
R. Voluntarios da Patria, 107 - Bota~ogo - J17v
Rio de Janeiro, Gb. ~ / ~. ~ ~ ~

_/ oZ~~;C;'/
e-e- hÃ..-.~~~---Prezado Senhor,

Em atenção ao solicitado por êsse 6entro, informa-
mos que o lBECC de são Paulo aceita professôres estrangeiros ,
para est~gio em seus laborqtbrios, sem, no entanto, oferecer re

cursos.

Atenciosamente,



UNESCO
INSTITUTO BRASILEIRO DE EDUCAÇÃO, CIÊNCIA E CULTURA - IBECC

SECÇÃO DE S. PAULO

(Faculdade de Medicina 4,° andar - Caixa Postal 2921)

São Paulo - Brasil

Exmo , Sr.
Diretor do
Centro Br'asileiro de Pe squ í 'n.r"<..",...h

R. Volunt~rio da Pátria, 107- p~~~~--
Rio de J8neiro, Gb.

c..:. .~ ~

I ~--, -( r) ,- ..-'\' _o. (J,.'~, L ,- _. "-- - .---

~~L~,.6'.I~#~~

Com prazer informamos a V.Ex.a. que enviamos no dia
19/6/62 pela Empreza de Transporte S •• R., 60 Laporatórios ,
portáteis, de Ciências adquirido nêste Instituto pelo lNEP,e
oferecido a êSBe Centro.

Em anexo foram remetidos jornaizinhos de Ciências
para as Experiências.

Este Instituto congratu18-se com a iniciativa do
lNEP em ministrar o Ensino Prático de Ciências jdnto aos In~
titutos de Educação, propiciando assim aos ProfessOres primá
rios 8 ministrarem CiênciBs aos seus alunos.

Colocando-nos à disposição de V.S. e aproveitamos
para enviar nossas mais cordiais saudações,

~/<UWvLt~
~~ia J~f~ta S. Ormastroni

Secretâri8 Executiva.



CIDADE UNIVERSITÁRIA
sÃo PAULO - BRASIL

End. Tel"g. CENTROPESQUISAS
CAIXA POSTAL 6031

são Paulo, 28 de junho de
Of.

CENTRO REGIONAL DE PESQUISAS EDUCACIONAIS
DE SÃO PAULO

Exmoo Sr •.
Prof. Joaquim Moreira de Souza
DDo Diretor Executivo do CBPE
Rua Voluntários da Pátria, 107 - Botafogo
RIO DE JANEIRO - Estado da Guanabara

Senhor Diretor Executivo

Temos a grata satisfação de comuni-

car a V.Sª que no dia 27 de junho de 1962, chegaram a êste

Centro, encaminhados pelo Instituto Brasileiro de Educação,

Ciência e Cultura - IBECC -, Secção' de são Paulo, 60 (ses-

senta) Laboratórios de Ciências (portáteis).
, .Em anexo, enviamos cop1a da carta do

referido InstitutoQ

Apresentamos a VoSª os nossos prote~

tos de elevada estima e distinta consideração.

~~~ ~At '" "f. (2,. CIte /Y--
Dro Laerte Ramos de Carvalho

Diretor do CRPE-SP

Mod. A .042 •. 10 bte. •. 9•.60



CIDADE UNIVERSITÁRIA
sÃo PAULO - BRASIL

End. Teles. CENTROPESaUISAS
CAIXA POSTAL 6031

CENTRO REGIONAL DE PESQUISAS EDUCACIONAIS
DE SÃO PAULO

C6PIA

27 de junho de 1962

Exmoe Sr.
Dro Laerte Ramos de Carvalho
DD. Diret,or do
Centro Regional de Pesquisas Educacionais
Cidade Universitária
Nesta

Com prazer informamos a VoExao que estamos enviando
em anexo, 60 Laboratórios, portáteis, de Ciências adquiridos
nêste Instituto pelo INEP, e oferetidos a êsse Centro.

Êste Instituto congratula-se com a iniciativa do INEP,
em ministrar o Ensino Prático de Ciência junto aos Institutos
de Educação, propiciando assim aos Professôres primários a minis
trarem Ciências aos seus Alunos.

Colocando-nos à disposição de V.Exao e aproveitamos p~
ra enviar nossas mais,

Maria Julieta S. Ormastroni
Secretária Executiva

cordiais saudações,

Em Tempo: Seguirão posteriormente 60 espelhos convexos para serem
anexados aos Laboratórios.

Mod. A 42 - 10 ete, - 9·60
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C. B.., P. E.

\

Ilmi Sr.
Dj.retol' do Instituto BnsUe1ro de EdUicação
O1~ne~a.Je Cultura -Seção d sio Paulo
Caixa Postal 2.921

Sr. D1r ter

Ve o p 10 r s nt , cOUl11nicr u foi distribt.ú.do
esta eção cO'ffj-unto prepar do )01' ê se Insti tl.1to. ra dS
~onatra 'ões em qU!mlCS, fí ie e hiat6r1a natural.

Aroveito o na 30 p ra so11eit r s spe i~1caçõ s,
instruções d ut l'~ação a atões relativas a cada uma da
partes do r t rido conjunto, wois apenas foram r oeb'doa com o
de qu!miea, 'tjoI"naiatl faz-se neoessária a revisão d e d um.
de seus elementos constitut1vos. Alémdisto, dEtutl's os mat_
1"iais at4 agora verificados, não poderão a.r aproveitados uma
tesoura e untQ taapa ele cristalizado,;-.

Solioito ainda a remessa dQ bico Bunsen, informando
que será utilizado gás ,d!\l rua.

A 1"adoaendo a coop ração de V.SI .• no s ntido de re-
messa com a maior brevidade das ir~ormações e mat risie ~i
solicitados, umavez q~ o conjun o desta .9-0 e d stina a
demonstrações para os professares, no Distrito Fed ral, apr -

ento

Let!,ci: ltt. Santos d
Chfe da Seção de A.V.

saudações

LF/AB
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UNESCO
INSTITUTO BRASILEIRO DE EDUCAÇAo, CIÊNCIA

SECÇAO DE S. PAUl.O
Caixa Postal, 2921 - S. PAULO,

E CULTURA - IBECC

Brasil

são Paulo, lQ de setembro de

Ilmo. Sr.
Prof. Almir de Castro
DD. Diretor Executivo
do Centro Brasileiro de Pes~uisas Educacionais
Rio de Janeiro

~ atenção ao seu oficio nQ 994/59 de 12 de
agôsto último e de acôrdo com acertos verbais entre n6s informo a V.S.
que anotamos as faltas no~material enviando e que V.S. teve a gentile-
za de nos comunicar.

Nesta data estamos preparando nova remessa
de material mas consultamos a V.S. sôbre a possibilidade do material
ser enviado diretamente aos Col~gios. Caso afirmativo, pedimos os nomes
e endereços respectivos.

Em reàação ao projeto do M I T, colocamos
à disposição de V.S. uma passagem para nos visitar, mas pedimos nos
informar com antecedência para marcarmos uma reunião com os fisicos
interessados.

Agradecendo à atenção de V.S. aproveitamos
da oportunidade para apresentar nossos mais cordiais cumprimentos,



UNESCO ~
J S DE EDUCAÇAO, CIÊNCIA E CULTURA - I B E C C

M. E SECçAO DE S. PAUl.O
IN!5TITUTO lCIO L

r . Ca xa Postal, 2921 - S. PAULO, Brasil
ESTUOO~ PCD GOGICOS

i5~-~~9
P R O T O C v L O

l:!iXffiO. 8r<l
Prof. JnfSio S. Teixeira
JD. Di~etor do INEP
Ministerio a Jducaç~o.
Rí,o de Jc ne í.ro, DF.

Prezado Professor Anfsio:

, Gra ça s a y.-":::x~.,as rela ções .do r-3 'JCC de são Paulo COIr.
o l1inisterio da ~_ucaçao vem, d a a ia, se ampliando mais.

o material adquirido nelo INEP e enviado ao Instituto
de Sducação de 3ão C2rlos na ocasi~o em que ~ C1D~S havia ~nviado
um professôr para ministrar cursos de extensão aos pr-of'e ssres ,,_e
ci~ncias da reCi50, cuja carta de agradecimento enviamos por copia
a....V.3xa., foi motivo de ~studos ....por nossa parte, para urna cont rí.but
çao mais efetiva da Secçao d~ Sao Paulo do IBBCC a tais cursos, e
hoje se concret·za na formaçao de um Centro para o aperfeiçoamento
do ensino de ciencia s , patrocinado po La Divisão o 3nsino Secundá ~r"lo.

Hão pod~ria:mos deixar de enviar, juntar:1ent~COI:1 o co_
vite para aAin3ugurasao do~referido centro, o n~ssos agradecimen-
tos ::.;eloa::.;o10e compreensao A V.?:xa. com relaçao aos nossos tra-
balhos.

I~esta opor-tun Ldado , renov::mos a V. "lxa , os nos sos nais•

i'

:9r ~ alas Ravr" .Se Letarlo Executivo
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UNESCO
INSTITUTO BRÀSILEIRO DE EDUCAÇAO, CIÊNCIA E CULTURA - I B E C C ,- \

SECÇAO DE S. PAUL.O·
Caixa Postal, 2921 - S. PAULO, Brasil

CONTEÚDO DOS TRiS TIPOS DE VOLUMES JÁ ENVIADOS
AO

CENTRO BRASILEIRO DE PESQUISAS EDUCACIONAIS

1 caixa com Aparelho Van der Graat!

1engradado com material de Química e Biologia, além de
algum material de Físiea, como
drogas para eletroquímica, disco
de Nevtan, etc.

1 caixa com: AManometro, vidraria e outros materiais de
Física (trompa de vácuo, osmômetro), caixas

A Ade laminas para Biologia, porta-tubos, lami-
nas de cobre, zinco, ete.

v. Relação discriminada. anexa.



UNESCO
INSTITUTO BRASILEIRO DE EDUCAÇAO, CIÊNCIA E CULTURA - I B E C C

SECÇAO DE S. PAULO
Caixa Postal, 2921 - S. PAULO, Brasil

REUçlo DISCRIMINADA DO MATERIAL REMETIDO AO

CENTRO BRASIIEIRO DE JESQ.UISASEDUCACIONAIS

anteriormente a 8/6/59:-

FtSICA

\11 Àparelho de Ingenhousz
~l Manômetro plástico para experiências de barometria, etc.
~l Disco plástico de Ne\vton
-1 Osmômetro de tripa com tripas para substituição e dois frascos (faltando as

borrachas)

••1- Do Conjunto ~e ~e<:.anica,Term,2.logia!et; •.~

13 Porta-pesos ~
, 1 Travessão para experiências de balança e ala.vanda, com fiel tiv: 1 Saritho diferencial, com engrenagem .,'
·1 Cilindro de alumínio para determina~ão de densidade

# •• 11ft •••• 1 Regua de 80 cm., com·dispositivo de fixaçao, para experiencias com dinamometro,
••pendulos, etc.

.vi Rôlo de cordonnet para montagem de roldanas, e+c,
v 500g de Mercúri o
•1 Presilha com mura

1 Caneca de alumínio
1 Transferidor

,,1 Trompa
2 - Do Conjunto de Eletricidade:-~~~---~--~~~' ~ .•
"2 Imãs em barra

.; L X Imã)em U
• 1 Eletro-irnãvI Reostato de manivela

1 Barra com mola para campainha
I 1 Armadura para transformador

\j 5'3 Pilhas de 1,5 volts. .
1Eletrodo de Zn
1" "Cu
1" It Carvão
2 Eletrodos de Pb
2 Placas de Al
1 Bequer
2 Tubos de vidro
1 Bastãoàe vidro
2 Bastões de ferro

..j lOOg de limalha de ferro
V 250g de Bióxido de Mg
v 250g de 1cido sulfúrico
..J 200g de Cloreto de Amônio
V lOOg de Sulfato de Cu
v lOOg de Hidróxido de Na

(continua)
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UNESCO·
INSTITUTO BRASILEIRO DE EDUCAÇAO, CIÊNCIA E CULTURA - I B ECC

SEcçAO DE S. PAULO
Caixa Postal, 2921 - S. PAULO, Brasil

QutMIOA (continuação):-

3 Pilhas
~ F<>lhas de cobre e zinc o
~ Rolhas de cortiça"1 Almofariz

1 caixa de papel indicador de pH
'-l Pérolas de vidro .

Drogas:
J 'l.. '4-. frasco·s

v JI>~ "
~23. "2 tt

de.500 ce
" 200 ,cc
" 150 cc
~eq •.

57 frascos
j 1Tubo com papel de Tornassol
1Frasco com Metil violeta

BIOLOGIA
~l Navalha
" 2 Pinças
~2 Estiletes

~ ,,~ Tesouras
" 2 Provetas'
J 2 Bequers >

\l 2 Erlenmeyers
--- 2 Placas de Petrt

~ 5 Vidros de relógio
2 Alças de Níquel-cromo

~2 Oadinhos
~lOO Lâminas
~ 100 LamÍnulas
~ 10 vidros grandes
..j 10 ,,' pequenos
-J 1Lamparina de álcool.

2 Pilhas
~ ).J '6 Pincéis de fio de camelo

~lOOg de Parafina
I ~ # # /I dO /I~ 10 corant~ aCidos, alcoois, benzenos, agua oxigenada, Balsamo o anada,

# A Ag'rina, eter, Ringer, formol, Semente de ~eia, aD-agar.
caixa de madeira
coleção de 10 lâminas' de vários tecidos

" tt 10 n _ suplemento de'histologia

glice-

---1
1
1



UNESCO
INSTITUTO BRASILEIRO DE EDUCAÇAO, CIÊNCIA E. CULTURA - I B E C C

SECçAO DE S. PAUL.O
Caixa Postal, 2921 - S. PAULO, Brasil

MA'mRIAL ENVIADO AO

CENTROBRASIIEIRO DE PE~UISAS EDUCACIONAIS

EM 8/6/59.

FtSICA
l-Do Conjunto Didático de liecânica, Termologia, etc.:-

~""".,.~_~c~~.!'~~~~~.~",",,~ ~,.,>,.,.~.~ ••

1 Armação de ferro eat anhado ,'com 6 presilhas' e haste com gancho
I Plano inclinado de madeira tratada
1 Conjunto deaccessórios para o plano inclinado
4 Roldanas: 2 com cabo e 2 stmp1es, com gancho

j 15 Pesos
J 1 P01!gono para centro de gravidade
J 1 Maromba para estudo de equilíbrio
J 1 Cilindro de alumínio para determinação de densidade
J • 1 Cilindro para experiência de Arquimedes
v 1 Dinamômetro
v • 1 Accessório para rotação
v 1 Diapawão cromeado
J 1 Anel de Gravezande
J 1 Pirômetro de precisão
J • 1 Sereia de Savart
J Borrachas para o osmômetro já'enviado
J 1 Bacia plástica
J 3 Hastes de ferro estanhado

J
.j

J

2 - Do Conjunto Didático de E1etricidade:-
~ T" •••••~.' ",,",,'.I"'_"""~'~~~tI"J."~~~~~'.'!"'..,..

J 1 Martelo para campainha
J. 2 Bobinas quadradas
J 1 Timpano com prendedor
~ 1 Suporte com parafuso de contacto
.j 4 Bases com aoquebes e 4 lâmpadas (1 conjunto a mais)
v 25 Fios de ligação com terminais (15 a mais)
J 3m de Fio níquel-cromo
J 50g de pregos I

J 2 Presilhas para base de duratex perfurado
J Parafusos, arruelas e porcas (a mais)

gUMC .

J 1 Suporte médio triangular, modêlo lEECC

BIOroGIA

J
J

J
J
J

1 Micrótomo
2 Lupas
3 Pranchas para dissecção
I Co1e~ão de 10 lâminas - material parasito1ógico
1 Microscópio

I.



UNESCO
INSTITUTO BRASILEIRO DE EDUCAÇAO, CIÊNCIA E CULTURA - I BEC C

SEcçAO DE S. PAUl.O
Caixa Postal, 2921 - S. PAULO, Brasil

Tl.no , ,)1'. do

Centro ~)r"sileiro (;.0 Pesqu i s s Educ .cion is

Ru
/

Volunt"'.rios d

Rio de J'meiro

'~m. tenç ~o 1 Sí-JU o f'Lc í.o d '~ do de 7 do cor r ent e , cumpre-

Me inforn~r ~ V.~. oue:

forn 11" 11(1. .do s 3. voLnmes ') r'
/c (1. coLe ~io-

,
equeno C/'.l' .rel o pletrost tico

~ .ui 11"::..C e iolo i

c) c i -. -c/ ''1 .ter í 1 r18 fls:_c,
,.
este p~ J~eri00- deve ser .1

2 (dois) c' ixôr' s de f'or m to cU',~erpnt0 - .9.ev.J2~nspr 't')prtos e V.S.

m-vnd r ;~Hr;lc .da col~r'io um (1) painel de Euc-i tex perfur do e,

um (1) ')endul~o

Nos cof.ocando sempr-e " dis)osiç~o de V.S. nroveit ,mos

d. ooor tun l d-rde 1)',r' envi r nossos m is cordi is curmrimentos,

M~rin Julieba S. Orm'stroni"\ J'.'J8crec '.1'1'''.

P.s. TOS prÓ~dI'10S di s env í.ar emos o rpst nt e ,
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I N E P - CENTRO REGIONAL DE PESQUISAS EDUCACIONAIS
RUA DOIS IRMÃOS, H.o 92 A P I P U C b S

Recife - Pernambuco

o RECIFE S
ENT~ DA.

MAr 1959
tI.- eR..61'6

Of. filtR

lImo Sr.
Dr. Almir de Castro
Diretor Executivo do CBPE
Rua Voluntários da Fátria, 107
Rio DF

Senhor Diretor

Em aditamento ao meu oficio número 250, de 29 de abril
passado , no qual indicava os estabelecimentos de ensino que foram
contemplados com equipamento recebido do INEP, que o adquiriu ao IEECC

-~

venho apresentar-lhe as seguintes informações, tendo em vista recla -
~maçao dos interessados:

2. No ato de entrega do equipamento citado, e com base em
'e-,- ,. 'relaçao de material que acompanhou o oflclo numero 1 440, de 9.12.58,

do Dr. P~ricles ~adureira de Pinho, os representantes dos estabeleci-
mentos contemplados passaram recibo antecipado do material a ser en-
tregue ( os caixotes seriam abertos e conferidos posteriormente), em

A ,

lista aqui mimiografada, identica a enviada pelo CBPE.
3. Agora, com supprêsa desagradável para êste ~entro, recebe
reclamaç~o idBnea de que o material n~o está em conformidade com a
relaç~o-recibo, faltando a maior parte dp conjunto de Fisica, como se
poderá verificar de carta, em anexo, do Irmão Diretor do Colégio ~.~a-
rista, desta cidade, e da qual poderá V. Sa. tirar uma conclus~o do
material a ser ainda fornecido.
4. Esclareço que foram recebidos da empresa de transportes
" Interbrasil" os seguintes volumes: 16 (dezesseis) pelo conhecimento
n. 04397, no dia 27.12.52, e 8 (oito) caixas pelo conhecimento de n.
22573, em 24.2.59 ~



I N E P - CENTRO REGIONAL DE PESQUISAS EDUCACIONAIS DO RECIFE
RUA DOIS IRMÃOS, H.o 92 A P I P U C O S

Recife - Pernambuco

Nesta mesma data o Secretário Executivo dêste 6en-
foi por mim autorizado a dirigir-se á Secretária do IBECC, Secção
de são Paulo, para que mande o restante do material.

6: Solicito de V. Sa. os seus bons oficias no sentido
de conseguir junto aquele órgão a complementação, com a poss~vel

v

urgência, do equipamento referido, a fim de que não fique o Centro
f'\

_ , A

em posiçao embaraçadora, e, tambem, para atender ao grande interesse
despertado pela doação dos conjuntos didáticos aos educandários
distinguidos ...

Prevaleço-me do ensêjo para reiterar-lhe as expressõE
da mais cordial estima e admiração,

Gilberto Freyre

Diretor

AG/ag
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COLÉGIO MARISTA
RUA CONDE DA BÔA VISTA, 385

FONE 2612
RECIFE· PERNAMBUCO

,
3!à pagina

#
QUDlICA

# A
1 Suporte media triangular,modelo lBECC

:; Tubos grandes - pyrex (sÓ veio um. doa 4 indicados)
1 caixa com.papel indicador de Pll
1 Fraeco com DROGAde 500 ec (s~ vieram :3 dos 4 anunciados)
:3 frascos de 200 ec com drogas (sÓ vieram 25 dos 28 indicados)

NOTA:De 150 cc viEtraIll dois fraSCOS a mais com drogas.25 em lugar de 23

1 Estante de madeira

1 Bico de Bunaen, VEIO O AVISO DE QUE DEVERIA Smi-' PEDIDO POSTERIORMENTE COM A IU-

DICAÇ!O DO GAS A SER USADO. No 110SS0 caso ,GAS ENG.AR:RAFAnO.
BIOLOGIA,
1 Hicrotomo

2 Lupas
1 Tesoura - ( Veio I das duas indicadas) 7
1 Tampa para PLACADE PETRl. (Veio uma e pleta e a base de outra) --
2 Pilhas l \, ." N t v "l,~ (o /r Il--r.. I I ~- í 'V').";! •• ~

:; Pranchas para dissec,íção v-.~ 1r~1

1 Pincel de fio de camêl0 -(Vieram d0is dos :; ammciados)
BIOLOGIA
1 caixa de madeira

•• "'" 11
1 eoãeçee de 10 laminas- materlaJ. parasi tologico

Retificando o recibo. que passou ao EHTH.o REGIONALDE PES UISAS EDUCACrmTAIS 00

RECIFE,o diretol~ do COLmIO • IRIS'l'A, Av. Conde da Boa. Vista.,3S5- P.ecife,deelara

nisl ter recebido o material acima.
* AEnquanto aguarda a chegada. do que esta faltando,pede venâa para informar que o

estabelecimento recebe corrente elétrica de 220 vlts e 00 ciclos.

~w:a~e4~~
~.fanuel Antulles dos Santos _~

Diretor



UNESCO
INSTITUTO BRASILEIRO DE EDUCAÇÃO, CIÊNCIA E CULTURA - I B E C C

SECÇÃO DE SÃO PAULO

Caixa Postal, 2921 - SÃO PAULO, Brasil

são de 1959

lVE:xmo. Sr.
Prof', ANISIO TEIXEJRA
DD. Diretor do I N E P
Minist~rio de Educação

962119590

RIO DE JANEIRO

Tendo o Prof. Carlos
material cientifico para o curso que estava dando em são Carlos para a CAD~
e constando da lista enviada por V.Excia. o Instituto de Educação "Dr. Alva-
ro Guião" para recebimento de material adquirido pelo INEP, o IBECC atendeu
prontamente o apelo d~quele Instituto enviando antecipadamente todo o mate-
rial que tinhamos.

Recentemente recebemos carta daquele professor,
,

cuja copia temos o prazer de enviar a V.Excia., na qual agradece a remessa.
Este agradecimento vem demonstrar o quanto é apreciado o amparo dado por V.
Excia. às iniciativas de melharia do ensino.

Comunicando a V.Excia. que a remessa do material
.'adquirido pelo rr~BP Ja esta se processando normalmente aproveitamo~nos da opo~

tunidade para enviar a V.Excia os nossos sentbnentos de grande estima e admira-
'"çao,

Pr-o f', Ja;yme A. de A. Cava.l.carrt I
Secretário Geral



sã-o Carlos. 7de Fevereiro de 1959••.•

Cordiais saudações

•.

.;enho o praze~ de un1gar-lhe <) r cebb1entc do
conjunto d1dá'tlec di mater1al.c1ántlfi~.env-1ailo por V.S.> ao
Instituto de Edneaça,o 'I>r. Alvaro: Gu1ãoude & e Carlos. .
qual. retirei da estaçãO' no diaZ5/l1l.959.- ja seacnam na
respectiva escola desde a data e1m1h

Outross1ll1, deve comunicar que o exito lcançado
no rererid curso ministrado por roi ,dave-s emparte a
l.1.ssimo e proveitoso conjunto pai' o' alunostr t,2
maram uma,atitude expe:r-imentaJ.. .01 t ~lca ssoe1.ada a teoria
indisp ns' veJ. ao bom andamento do ell!"SO.

Devoeomul1icar q'Uf'l no tlm: do eur$O foi apr· se
tado em expcs1ção 0$ melhores trabalhos 'realizados pelos aJ..'S
nos astr&$f e' S&ndo:f'otogx-afado juntamenté eom Q t ial do
IaB~E.e a·' .

Faqo voto de f"elleldadas a eminente· cadora
e os meus cordiais .cumprimentos.

Prof. Car-los A.l.berto'Magnoda Siiva
, A

Prof'. de Contaudo de Cleneias

do Gnrso da c.A•.D:- S. dá 1959



COPI4

são Paulo, 7 de Fevereiro de 1959.-
A

Prof. Na rLa Julieta S. Orma stroni
I.B.E.C.C.
são Paulo

Cordiais saudações

Dado ao exito alcaçado por mim naS aulas
't. A #>'pra lcas de Ciencias Naturais do C.~.D.E.S. em Sao Carlos,

neste Estado, ~solicito a fine?;a de fornecer material de Fl
sica, Química e Hist&ria Natural para ser utilizado, nas ay
Ias pr~ticas de Ci~ncias Nabur aLs na "ESCOL!\.NOR)\14LC4RI\1ELA
DUTRA" Loca Lt zada na Estação de Nadureira, a 4venida HR'l"'e-
ôhal Ran'<el no Rio de Janeiro- D.F.

Cu~pre comunicar-lhe que o referido mate-
rial ir; abrilhantar as aulas por mim ministradas as jovens
que ali'se educam, contribuindo para tUrramelhor aquisição
de conhecimentos a serem dados futuramente pébr elas a nossa
juventude.

Faço votos de felicidades a eminente edu-
cadora e os meus cordiais clmprimenttos.

C4RLOS ALB:SRTO 1'11\GI O DA. SILVA
•

, .Prof. de Curso Secundarlo PO-3Q
Hntrícula 1176

Prof. de Ci~ncias Naturais da Escola Normal
"Carmela Dutra"
, • A •Prof. de Contendo de Clenclas Naturais do

Curso da C.I\.D.E.S. de 1959.-
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UNESCO
INSTITUTO BRASILEIRO DE EDUCAÇÃO, CIÊNCIA E CULTURA - I B E C C

SECÇÃO DE SÃO PAULO

Caixa Postal, 2921 - SÃO PAULO, Brasil

são Paulo,4 de ,I e'i'ereirodA 1.959

Ilmos. Snrs. do
Centro Brasileiro de Pesquisas Educacior~is
Instituto Hacional de Estudos Padag~gicos

, -Hinisterio de Educa çao e cul.tura
Rio dp.Janeiro

Prezados Senll0res:
Em atenção a ~ua prezada carta de 5 de Janeiro de

1959 último, temos o prazer de in.forlilar-lhes qlle OR conjuntos di-
datico(adQuiridos pelo IiiC;Pja f'or-arn encamí.nhados por êste Institu-
to aos estabelecimentos indicados pelo PDof. Fernando de Azevedo.

ASempre ao inteiro dispor de V.S. , valemo-nos de
ensêjo para apresentar-lhes nOSSaS cordiais saudações ,

,
- Secretaria -
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Centro Brasileiro de Pesquisas Educacionais
6' ok fevereiro ~ 59

llmo. Sr.Dr. Fernando de AzevedoDiretor do Centro llegional de PesquisasEducacionais de Bao Paulo
C~ixa Postal 5031
BAO P UI.&

Senhor Diretor,

Acuso o recebimento do ofício n.59/59,
dessa proced;ncia, contendo a comunicação relativa à indi-_. -caçao, encaminhada ao !BECe de Sao Paulo, dos vinte estab~
lecimentos escolares aos quais deverão ser distribuídos os, ,.conjuntos didaticos adquiridos por este Centroo

Agradecendo a gentileza da informação,
apresento a V.Sª, nesta oportunidade,

'-,

Cordiais saudações 'I

Péricles HaduréIra ,de Pinho
Diretor Executivo do C.E.P.E.

,

CDP!ERM!ISB
Processo nQ 158/59



..
CIDADE UNIVERSITÁRIA

~"ÃO PAULO - BRASIL

End. Teleg. CENTROPESQUISAS
CAIXA POSTAL 6031

CENTRO REGIONAL DE PESQUISAS EDUCACIONAIS
DE SÃO PAULO

...ao Paulo, 17 de janeiro de 1959.
N2 59/59

Senhor Diretor Executivo í /-c; \:~':J' .~_5 ..L ...,.!
-.,.-" -'-' - ..--_ . .-.--.'

Conforme solicitação de V.S., feita em carta de 6
de janeiro, nO 4/59, referente à indicação de vinte estabe1!
cimentos escolares aos quais deverão ser distribuidos os 100
conjuntos did~ticos, tenho o prazer de informar a V.S. que
já foi encaminhada ao Prof. Paulo de Menezes Mendes da Rocha,
IBECC - Secção de são Paulo, a lista, da qual lhe envio c6-
pia, contendo o nome de 20 escolas, da capital e do interior,
para a distribuição, feita diretamente atravez do IBECC, dos
referidos conjuntos.

Apresento a V.S. os protestos de alta estima e co~
sideração.

~o~~

Diretor

Ao Sr. Páric1es Madureira de Pinho
D.D. Secretário Executivo do CBPE
Rio de Janeiro D.F.



J .~. B. P. E.

Ce~tro Brasileiro de Pesquisas Educacionai
J~ jan,iro 59

nmo. Sr.Prof. Paulo de Menez!s Mend s d Roch
!BECe (UNESCO) - eçao de S o Paulo
Clua Post 1, 2921
SÃO P ULO

Senhor Presidente,

Reporto-m aos têrmos d carta n. lb37/58,
enviada ao IBECC (UNESCO)- Seção dá são Paulo a 9 de dezem-
bro Último, contendo considerações a respeito d distribuição, .de conjuntos d1daticos para o ensino de ciencias adquiridos
pelo 1NEP. .. -Levando em oonsideraçao as ponderaçoes
presentadas pelo Centro Regional de Pesquisas Educacion 15 de. " ..Sao Paulo, rela~ivamente a distribulçao dos oonjuntos aos eS- ,'.
tabelecímentos d~sse Estado, assim como sugestão no senti- I

•do de que fossem os mesmos encaminhados diretamente por este
Instituto, tomo a liberdade de consultar V. a sôbre a viabil,! /,
dade da medid • /l' Y;

Os estabelecimentos a ser 'm beneficiadqá ,
neste oaso. seriam indioados p 10 Diretor do CRFE de S-o~Pau-
10, Prof. Pern ndo de zevedo~

A', '\.

1I '

Na expeotativa do pronunciamento de V•.
apresento, hest oportun1dad.

Cordiais saudações

" I

.(

~~!

,/ /
I

Pér1cles Madureira de'Pinho'Diretor Executivo do C.B.P.E.cDP/ERM/ ISB.



C. B. P. E.

Centro Brasileiro de Pesquisas ~ ucacional
Ô rk.. jan 1ro Qt( 59

Ilmo. Sr.
Dr •. Fernando de A.zevedo
Diretor do Oentro Regional ePesquisas Educac~onais de SaoCiixa Postal 5031
SKOPAULO

Paulo

Senhor Diretor.

• euse o rec eb1mento d car n, 1230/58.
dessa proeedene1!, em qüe ~.S tece eon,1deraçóes a respei-to da d1at~ibu1çao d lQO eo~jyntósd1dat1cos para o n 1-
no d c í encãas entre escolas deas Estado.

.' \,

-,', ' Compr-éendendo'as pondera.çQéS apresent ...
das quanto es dif1culdadeslde encam1hhamentó'do ma'terial,S2
lie,ito. que a 1ndicaçao dO$1t'estabeleC'1m~ntos d ensino seja
r.deita por V.SA diretamente ao !BECe, . Gil. nomede seu PresJ.ente. ~

Sr. Prof'. 'Paulo de Menezes Mendes da Ro-oha
!BECO (UNESCO) •• Seção de S;o Paulo)
C~ixa Postal. 2921,
SilO PAULO

•• Ao ni smo tOepo esta tr nsm!tindq ao
!BECOa eomunieaça no sentido que sjam. os cQnjunto
par o Estado de Sa Paulo eneaminh dos diretàment a co-
las apontadas por V.Se•

-Cordiais saudaço s

pêrielesJ.fâ.1l11'a de Pinho'
Diretor Executivo do C.B,.P.E.

<IDP/ERM!ISB
Processo N~3142/58



f ")ADE UNIVERSITÁRIA

sÃo PAULO - BRASIL

End. Teleg. CENTROPESQUISAS
CAIXA POSTAL 6031

CENTRO REGIONAL DE PESQUISAS EDUCACIONAIS
DE SÃO PAULO

são
Nº 1230 I.

Senhor Diretor Executivo

Em atenção ao ofício nº 1438, de 9 de dez
rente ano, relativo à aquisição feita pelo INEP de 100 conjuntos _
didáticos para o ensino de ciências, os quais se destinam à distr~
buição entre 20 escolas do Estado de são Paulo, tomo a liberdadede
submeter à sua apreciação as seguintes considerações.

o Centro Regional de Pesquisas Educacionais de são Pa~
10, como sabe V. Snriª, está sempre disposto a aceitar qualquer en
cargo que não ultrapasse suas possibilidades, para cooperar e coo~
denar seus trabalhos com o ,INEP e o CBPE. O Serviço de Expedição já
se encarregou de distribuir as obras destinadas a bibliotecas e e~
tabelecimentos de ensino. A execução dêsse serviço depende, unica-
mente, da compra de máquina addressograph e da concessão de fran -
quia postal pelo Departamento de Correios e Telegrafos. Segundo n~
sos cálculos, sem a franquia postal êste Centro deveria gastar, a-
proximadamente, cento e cinquenta mil cruzeiros com o despacho das
obras que chegaram até hoje neste Centro.

O encargo de distribuição dos 100 conjuntos mencionaioo
poria em situação difícil êste Centro, por serem pequenos laborató
rios que necessitam de uma especial embalagem e máximo cuidado du~
rante o transporte e, pela descrição anexa ao referido ofício, cai
xas ou caixotes especiais. Para executar tal serviço, o Centro não
possue de meios materiais e do pessoal necessário. Por essas razÕes,
tenho a honra de sugerir a V. Snriª sejam escolhidas as 20 escolas,
que serão beneficiadas,pelo INEP e se solicite à própria Secção de
são Paulo do IBECC que distribua, diretamente, à~ escolas os con-
juntos, em lugar de fazer a remessa a êste Centro.

Na esperança de que V. Snriª concordará com esta suge~
tão, apresento os meus protestos de grande estima e alta consider~-çao.

~~~
Fernando.de )Yzevedo

Diretor
Ao Sr. Dr.Péricles Madureira de Pinho
DD. Diretor Executivo do CBPE
Rua Voluntários da Pátria, 107
Rio de Janeiro - D.F.
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C ntro Brasil ir d Pesquisas, Educ clon 1s
1Ol<.. d zembro ~ 58

, .
1. o••Sr.Dr. Mário CasasanDiretor do Centro Regional de Pesquisas Educacionais

de Minas Ger 18Caixa Postal 2444
BELO BORIZON E - K.tnas Gera1§

ezado Diretor.

Dentro do plano de distribuição dó material aos
estabelecimento escolares do pai t através do Centros Regio-
nais, acabo de tran m1tir comunicaçao ao !BECO (Unesco) - Se-. ~ '-çao de Sao Paulo, relativ8.8 aquisiçao 'eita pelo INEP de con-

,- . .,3untos para o ns1no de cl~neias. agrupados nas 5 seçoes Se-
guintes.

Ef.s~çL\1
, -. #1 conjunto didatico de ..meOanic" acust1c8,"t4trmologia, gas D, F1sica-Química, aces-sórios gerais etc.' ,
,1 conjunto didatico d 1 tricidade

1 conjunto didático d eletricidade es #-tica

1conjunto didático
P.JQhgglA'

1 conjunto didático

'lIQfAL; 5



/\\
c.. B. P. E.

Centro Brasil iro d P squisas Educaoionais

i cP- dez mbro

# •
Assim, informo V. fi qu o IBECC enviara a e,!

se Centro Regional, data futura, 100 conjuntos, constituin
do equipamento para 20 escola •

••O C:BPE obriga-se a transmitir a esse Centro
"quaisquer,esclareotmentos recebidos do IBECC quanto a data e

demais detalhes da remessa,

OUtrossim. desejaria receber da!. na ocasião 2
-- .• •• #POl'tuna. intormaçao sobre as institu1çoes qu • a cr1terio d

V.Sa•. devamser bene ,lctadas coma oferta, para os lançamen-,
tos necessarios.

,n .a a presente lista detalhada do material
a ser fornecido.

Atenciosamente,

. ,
Pericles 14adureira de Pinho
Diretor Executivo do CBPE

..

CDP/ERMIISB.
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v. B. P. E.

Cen'cro Brasileiro de Pasqu! as Educacionais
'1 ck dez mbro d.z 58

Ilmo. &1'.Dr. Luiz Ribeiro Sena
Diretor do Centro Regional

da Babia. #Estrada de Sao Lãzaro 197
SALVADOR - ~âh4,

de Pesquis~ Educacionais

Senhor Diretor,

Dentro do plano d distribuição d material, ,.o est b 1 cimentos acolares do pa1s, atreve dos Centros
R g1onais. acabo de transmitir comunioa'ção ao !BECC(Unesoo)

~ - .~ , . .- Seçao de Sao Paulo, r lat1v B
A

quisiçao feita pelo INEP
de conjuntos para o ensino de eiencias, agrupados nas 5 se-_ N

çoes seguintes.
FfsICA;

1 conjunto didático
tica, termolqgia.01ca, acessórios

#1conjunto didatico
1 cqn~unto did~ticotat~ca

. ,
de meean:Lca, aeuq-gases, Ffs1co-Qui-.
gerais, e+c,
de eletricidade
de eletricidade ~

1#1conjunto didatlco
i1J;gLOO IA :

,1 conjunto didatico

TOT ti 5



'::. B. P. E.

Centro Br sileiro de Pesquisas Edueaa10n 18r oo. dezembro cA- 58

ssia, inior' o a V.Se. que o !BECe
se Centro Regional, em data futura, 40 oonjuntos,
equipamento para 8 Goolas.

O emm obriga-sé a transmitir a :S8 Centro
"quaisquer esclarec1m.entosr c ·bidos do IBECCquanto a data e

demais detalhes da remessa.

, '"nviar 8 es-
constituindo

outrossim, desejaria reoeber daí, na oeasiro 0-
o •• A ..."portuna• 1nformaçao SQbre as in tituiçoes qu. cri terio d

v.sal dev m ser beneficiadas com a oferta, p r os lançamento, ,

necessar1os.
"Anexo a presente a lista detalhada do mater! 1

a ser fornecido,.

Atenciosamente,

Péricles Mádure1ra de Plâho
Diretor Exeouti~o do CBPE.

CDP/:OMl!SB •



c. B. P. E.

Centro Brasil ira de Pesquisas Educacionais
'1 ~ dezembro d1 58

Ilmo. Sr.
Dr. Gilberto Freyre
Di1' tor do Centro Regional dedo Récite _ .
Rua Dois Irmaos, 92 (Apipucos)
REC IFE ~ 11ernam~

PesqUisas Educacionais

Prez~do Diretor,

Dentro do plano de distribuição de material
aos estabelecimento escolar s do pais, atrav"s dos Centros
Regionais, Elcabo de transmitir comunicação ao !BECO(Uneseo). - '-- Seçao de Sao Paulotrelati a •.•aquisiçao fei'Ca pelo INEP
de conjuntos para o ensino de Ciências. agrupado$ nas 5 e-
• N90es seguintes:

FfsICA:

1 c?njunto d1dát~co de'rnecàm~c~t ae' _
't~ea,ter ~og~a.gas St FíS1CO-QU _mica. acessorios gerats te.

1 eonjunto did~tico de eletrioidade
#1 C9njunto didatico de eletricidade Atatic

QufMrc •..•
"1conjunto didatieo

i!I01AGD~'

"1conjunto didat100



c. B. P. E.
I

J
Centro Brasileiro de Pé4qu1sa Educac10nai

l' OU- dezembro ot<- 58

1m. 1nformo a V.Sa que o !BECO enviar~ a ;8-
Se Centro Regional. em data futura, 40 conjuntos, const1tll.iJ.l
dQ equipamento para 8 escolas.

O ~~FE obriga-se a transmitir a ~sse Centro qu ~
"quer esclarecimentos recebidos do !BECCquanto a data e demais

detalheS da remessa.
Outrossim, desejaria rece da!, na ocasião opor-

•• •• •• #tuna. 1nformaçao sobre as 1nst1tu1çoes que, a crit ~io de
V.$ t d ~ r enefic1ad s eom a orer.ta, para os langamen-

•to neeessar1os.
••Anexo a presente a lista detalhada do material

ser fornecido.

Atenciosamente,

..,...óWI'. ' . ti "m, •.••••••••• ~, •••••••_, _

Pér:1,cles Madurcira de Pinho
Dir.,tor Bxeeutãvo do 6.B.P. •

CDP/ERWISB.
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Centro Bra$i1 iro de Pesquisas Educacional
~ cI{ deze bro c:J.c 58

11ma. Sr •
Prol. E10ahR1b ira Kunz
Diretora do Céntro Regional de Pesquisas Eduoacionaisdo Rio Grande do Sulfraç Dom FelioiaDO. 14 .PõRTO ALEGRE - ni9prangt go Spl

Preza~ Dir tor ,

Dentro do plano d distribuição de at rial
os estab lec1m.ntos escolares do pals, atr vê dos Centro.

Regionai , acabo de transmit1r comunicação ao mECO (t1nesco)
- Seção de S~o Paulo. relativa à aquisição feita pelo INEP

, A.

d.e conjuntos para o ensino de cienoias, agrupados nas 5 se-
•90e5 seguintes:

FíSICA:

1 canojunto didático de m cân~cat acú .:
tioa, termoogia, gases, F!sico-Qu!-
mica, acessorios gerais etc.

1 conj\tnto didático de letrlo1dad
1 cqnjunto didátioo de eletricidade _tatica

"1conjunto didatieo
BIPLOG:rAl

"1 conjunto d1datlco

TOTAL: 5

-,



SJ ; J' ,i.. ',' '; ~
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E? P. E.

I. Centro Bras1leiro de Pesqu1sa$ Educaciona1
0]. cJ.z dezembro o(.{ 58

s • 1nfo
s Centro R gional, ~ data
e~u1pamentq,para 8 • colas.

O CBFB obriga-seatl'ansmit1r a êss Centr qua
"quer esclarecimentos recebidos do IBECO quanto a data e d ais

detalhe8'da r mesa •
Outrossta, desejaria receber daí, na ocaslto 0-

., 4' .• ,.portuna. lnto a9a8 sobr as institu190 ~ que. a erit rio d
V.S~. dev ser b nefieiada com a oferta, para os lançam ntó

#nee ssarios.

,. 4'a V.SAl qu o IBECC enviara a s•..
futura. 40 conjuntos, cont1tu1ndo

" .Anexo a presente a lista d talhada do mat r1a1
a ser fornecido.

Atenc10s nte.

,Pericles Madureira de 1nho
Diretor Exeoutivo do C.B.P.E.

CDP/M1BO/ ISB.



t,'-- Centro Regional de Pesquisas Educacionai
êIJ ~ dezembro ~ 58

Ilmo. Sr.
Dr. J"ernand d Azevedo
D1retot do C ntro Regional de P squisas Educacionais

de lao Paulo ,
Cidade Un1versitaria:But&ntãOaiXa Postal • 5031~Io P&Uk2...

Prezado Diretor,

Dentro do plano de distribui~ão de material
aos ésta.belecimentos escolares do pais, atrav's dos Centros
Regionais, acabo de transmitir comunicação ao IBECO (UNESCO)- - '.-- Seçao d Sao PaUlo, relativa a aqu1s1çao feit pelo INEP•de conjuntos para o ensino de ciencias, agrupado. nas 5 se-. ~çoes seguintes:

rlSICA. :
';&-. ., . ,

1 conjunto d ati,CO de meoan:Lca, cu,-
tics, ter ogia, gases,-'! ioo-Qu~-mica, cessorios gerais eto.

1 conjunto didático de letricidad.,
1cqnjunto didat1co de eletricidad e_tatio

,1 conjunto didatico

., ,1 conjtmto didatieo
TOTALt 5



------ :' -------

•.....B. P. E.

Centro Br s11 iro d P squ1sa Bducac1ona1

1"o'J... dezembro

# ••
A.sSim, 1nto V.S que o IeEe nvlal's a 84

se Centro R glonal, data futura, 100 conjunto • constitutn,.
do equipamento par 20 scolas.

A
O CEm obriga-se a transmitir a esse Centro

"quaisquer esclarecimentos recebidos do :mECO quanto a data •,
d 1 d talh da reme a.

j Out!OSS~t desejar1a ,l'ec!ber da!, na oe~si-O
(oportuna. intor açao sobre as lnst1tu1ço s qu , a cr1terio d
V.sa• devam Ser ben t1e1adaa com aoterta, para o lançamen-

I ,
to nec s 2:io • ',nexo a pr sent a lista d talhada do material

>

a ser tomee1do.

Atenciosamente,

? ..
I ' ' QPerieles,Madureira de Pinho

~-.;)..Dlretor Executivo do C.B.P.E.

cDP/ERM! ISB.



· "\'\i~',pP. E.

'. ;"'/ Centro Brasileiro de Pesquisas Eduoacional'.--.'
dezembro 58

llmo. Sr.
Prof.. P'aulo de Menezes 14endes da llooha wPresidente do !BECO(UNESOO)-Seçao de Sao
C.·.,i1xa postal 2921
-SAO PAULQ

/

Em nome do Sr., Direto'r Geral do INBP, d1r1":
jO-llfJ a V.Si,; pep~~tarido-m. aos, ente,ndimentos havidos entr,e.,,' ,, ..,' " ' , ' .,: ; ,. . , ' '

est. o1'gao e o mECC ('Unesco) ~'Seçao de: Saq Paulo, 'rel~t1
"O'amenteao fornecimento de mat.rial.eientlfieo para distrl-

.; " ' " ' .', " ' ti
buiçao a estabelecimentos .s'colares f ' 400 conjuntos d1dat1

, .~' .'.' ~ .

cosque, agrupados, em 5 seoçoes,; sedest1na.rao a 80 escolas.

, No preçodos~eqnj'Qlltos, segundo oarta dessa.
prooedência datad~ de 10 de jUpllode 1958,. está inc1u!da a

" '.',' .' ,', ." "despesa cota embalagem,: tra.nswrt,,\preparaçao e remessa d..
'.' ' "pi{ "'A,: "instruçoes e orientaçao para a expettl,enoia com o material.

A.ssim, esclareço a V.S' que os conjuntos de...·-.verao sjr destinados,; nas quÇlnt1dades indioadas. ao Centro'
Brasileiro de Pesquisa.-;S4poac!ona1s .aos Cen.tl"os Beg10nai'.,

.tdo I.N.B.P.,rou3QS ender~ços seguem:

1. Centro B!'a~11e1ro de"Pesquisa.S Eduoacionais
Rua Vol:Wltarios da Patria. 107 - BotafogoRIO DE JANEIRO . ./

8Qcon3yp.tQs para li eS9gJ.as (20% do tow:il
/

•..



c. B. P. E.

Centro Br s11e1ro de Pesquisas Educacional
? dezembro 58

2. Centro)\eg1onal d Pesquisas Educacf1ona1
dêSao Paulo I'Cida.de Un1~ersitar1a

Butant
C 1%aPostel.: 51 :O PAULO •..Ssa fauJ.2
100 con4untos.para zO.psoolas (25%)

J.Cent!r!o Regional de Pesquisas Educacion :I.dO.Rio Grande do SUl
haç DomF.1101ano ' 14
P<mTQ ALr~GRE - iiLlra»4. p.g SJ14
4Q CQB31Dtalpara 8,SC2J.sl (10%)

À. Oentro Reg1o.n.al d. PesqUisas Educacio11Aila
de M!nas Gera1.

(CaiDPéstal'"" 2~ -'. Instituto de Educação
BEtO liORIZON~ ,. M~JUts, íitltêa

1.OQ!cm4lmH! J1i!'I,ZQ 1"ola.l (25%)

5. Centro Regional de Pesquisas Edueaoionai
da Bahta .• #

Estrada de Sao Lazaro, 197
SALVADOR - ~

40 conjuntos »ara 8 esoólaS (10,%)
6. Oentro Regional de Pesquisas Educacionais

do Rec1~ INI

Rua Dois Irmão •• 92 (Ap1pucos)
RECIFE"" PemeWçg ,

àOosmj:un:lt9l para 13 QlSlqlas (lO~

•••Outrosl1m, solicito a V.SI se3a este Centro 1n-
1"o_ado da data e demais detalhes das rem ssas aos Centros !te-
giona1 •

Cord1alment,

'eria!êS Had1U1e1ra de P1rJloDiretor Executivo do Ç~B.P.B.CDP/ERM!ISB
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MINISTERIO DA EDUCACÃD E CULTURA (CÓPIA)

UNESCO
INSTITUTO BRASILEIRO DE EDUCAÇÃO, CIÊNCIA E CULTURA - IBECC

SECÇÃO DE SÃO PAULO
Caixa Postal, 2 921 - SÃO PAULO, Brasil

10 de junho de 1 958

Senhor Diretor,

Na conformidade dos entendimentos havidos entre
êsse Instituto e o IBECC (~lliSCO),Secção de são Paulo, vimos,
pelo presente, confirmar nossa proposta verbal de fornecimento

, Nde material cientifico ao INEP, para distribuiçao a Estabeleci
mentos Oficiais.

O material a ser fornecido for.mará 400 conjuntos
didáticos que, agrupados em 5 sacções, se destinarão a 80 Esco
Ias. Estas secções são as seguintes:
,FISICA:

I
, AC09junto didatico de mecanica,

açustica"termologia, ,gases,
Fisico-Quimica, accessorios ge
rais, etc. -

,
1 Conjunto didatico de eletricidade,I Conjunto didatico de eletricidade

estatica
,QUIMICA: ,1 Conjunto didatico

BIOLOGIA: ,1 Conjunto didatico

5 Total ••.•••••Gt$

80 x 66 750,00 = 5 340 000,00

prêço unit.

19 750,00
13 000,00

6 950,00

12 150,.00

14 900,00

66 750,00

No prêço dos conjuntos est~ incluida a despêsa
com embalagem, transporte, preparação e remessa de instruções
e orientação para a exp~riêncla com o material.
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,Informamos que o faturamento sera feito parcelad~

, ~mente, a medida que o equipamento for ficando pronto para atender
., .sua encomenda. Ja se encontram prontos para entrega imediata 100

(cem) conjuntos, constituindo equipamento para 20 Escolas.
Esperando uma confirmação de V.Exa. e agradecendo

tôda a atenção que V.Exa. vem demonstrando pelos trabalhos desta
Secção, valho-me da oportunidade para enviar-lhe os meus protes-
tos de distinta consideração.

ass.) Prof. Paulo de Menezes Mendes
da Rocha
Presidente

,.,Anexo: Lista detal~ada do material a ser rornecido, com preços,unitarios reais

Aprovo a proposta.
Empenhe-se. INEP,em
23 de junho de 1958

,ass.) Anisio Teixeira
Diretor

, .Ao Exmo. Sr. Prof. Anis10 S. Teixeira,
DD. Diretor do Instituto N'acional de Estudos
Rio de Janeiro, D.F.

,Pedagogicos.
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RE4~ÇÃO pO MATEEIAL SOLICITADO PELO
,INSTITUTO NACIONAL DE ESTUDOS PEDAGOGICOS - INEP.

,FISICA
Conjunto didá~ieo de meeâniea"termolo~ia, gases, ap~relhos
de medida, acu~tica, optica, Fisico-Quimica e accessorios g~
rais, constituido de:
1 A~~ção de ferro estanhado com 6 presilhas e haste com g~2

cho
1 Plano inclinado de,madeira tratada
1 Conjunto de accessorios para o plOO10 inclinado

11 Holdanas
2 Moitões...24 Pesos '"
3 Por~a-pesos
1 Poligon~ para centro ~e gravidade
1 Travessao para experiencias de balança e alavwlca, com fiel
1 Sarilho diferencial com engrenagem
1 Maromba para estddo ªe equilibrio
1 Cilindro para exveriencia, de Arquimedes
1 Cilindro de aluminio-p/ determinação de densidade
1 C~ixa de reduç,ão l/60 p/ parafuso sem fim_ ,.
1 Regua de ªO em., c~m dispositivo de fixaçao p/ experiencias

com dinamometro, pendulos, etc.'" ,.1 DinamolJletrosimples p~ra experiencia de Hooke
1 Accessorio para botaçao
1 {tegulad9r de velocidade _ '" ,
Aneis lJletalicosp/estudo de deformaçao/pela força centrifuga
Accessorio com 2 corpos de massas dife'rentes -
AccesSório p/demonstrar a constância do plano de oscilação
de um pendulo .
1 Conjunto c/ pêndu12 simples ~fcomposto
1 Conjunto p/ e~periencia c/ pendulos simp es
1 CQnjunto de Pendulo gi~ante. ,
1 Bola d~ ferro-p/e peftiencia de marcia
1 Diapasao cromado
1 Aparelho de Ingenhous
1 Ane! de Gravyzanda ,.
~ Man~metro plastico p/ experiencia de barometria,' etc
1 PirolJletrode precisao .
1 Paqulmetro gig~te, c/ nônio
1 Parafuso.micrometrico gigante, de ferro
1 Sereia d~ Savart
1 Disco plastico de Newton
1 Osmômetro de tripa c/~ripas p/substituição e dois frascos
1 Anel p/medida de tensao superficial
1 Chave fixa p/parafusos sextavados~o~~!~~:~~~~~~~t p/m~ntagem de roldanas, etc.
1 Presilha c/muf~
1 Caneca de aluminio
1 Transfer~dor
1 Bacia plastica3 hastes de ferro estanhado
1 Trompa
1 Nlvel de bôlha
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~UIMICA (conte)
100 fls. de~papel de filtro
Tubos de plas~ico
2 Vasos volumetricos
1 Kitasato - 500 cc.
1 Fimil Bucjer
1 Balão de distilação fraccionada
3APilhas~~i~::~:~~~~~ç:zinco
l-Almofariz
l,cx. de Papel indicador de pH
Perolas de vidro
Drogas: 4 frascos28 It

23 I,'

2 11

de 500 cc
11 200 cc
I! 150 cc
:fjeq1i

57
1Tubo cl Papel de Tornasol
1 frasco c/ Metil violeta
1Estante de madeira
1 Bico de Bunzen

BIOLOGIA
Conjunto didático constituído de:
1 Micrótomo
2 Lupas
1 Navalha
2 Pinças
2 Estiletes
2 Tesouras
2 Provetas
2 Bequers
2 Erlenmeyer
2 Placas de Petri
5 Vidros de relogio
2 Alças de Niquel-Cromo
2 Cadlnhos
100 laminas
100 lamlnulas
10 vidros grandes
10 vidros peque~os
1 lamparina de a1coo1
2 Pilhas
3 Prançhas p/ dissecção
3 Pinceis de fio de aamêl0

100g de Parafina , ~ '.10 corrantes, ac~dos, alcooli"benzenos, agua ox~genada, Bál
samo do Canada, Glicerina, Eter, Ringer, Formol, Semente-
de Aveia, Agar-agar.
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FÍSICA (conbs )

# #Conjunto didatico de eletricidade, constituido de:
2 Motores cL peças polares, escoyas, etc.
1 Eletro-ima
2 rmãs em barra
1 rmã emAU ,
1 Galvanometro de quadro movel, c/ caixa
1 llfanipu1adortipo telegrafo
1 Reostato de manivela4 Colunas-suporte
1 Ponta ,
1 Agulha magnetica
1 Suporte rotativo
1 Barra c/mola para campainha
1 Martelo para campainha
1 Armadura para transformador
1 Bobina de 10 000 espiras
2 Bobinas de 600 espiras
1 Bobina de 300 espiras
1 Bopina de 15 espiras A

3 B~ses c/ soquetes para 1ampadas
1 Timpano c/ prendedor .-
1 Suporte c/ parafuso de contacto
2 Prend~dores de eletrodo
2 Jacares
1 Anel de ferro dôce

A3 Lampadas
3 Pilhas de 1,5 volts
1 Pilha de 45 volts
1 Eletrodo de Zn
1 Eletrodo de Cu
1 Eletrodo de Carvão
2 Eletrodos de Pb
2 Placas de A1
1 Bequer
2 'rubos de vidro

A1 Termo par
10 Fios_de ligação c/terminais

1 Bastao de ebonite
1 Bastão de vidro
2 Bas~ões de ferro
1 Telegrafo Morse
1 Transformador

100 ,gde Limalha de ferro
250.g de ÁCtdo sulfúrico
250 g de Bioxido de MgA200 g de C1oreto de Amonio
100 g de Su1f~to de Cu-
100 g de Hidroxido de ~a

1 Retificador de Se1enio
2 Reostatos,de 1 000 Ohms (porcelana)
3m de Fio Nique1-Cromo

50g de Pregos
1 Base de madeira perfurada
1 Bobina de 8 espiras
1 Roda de Barlow
1 Chave de fenda

(corrt , )
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FÍSICA (cont. - Conjunto de eletricidade)
1 Conj~to de tomadas, conexões, soquetes, lâmpadas, p/ ex-

perienci~ da lei de Obm
1 Eletroscopia em caixa isolante de polistireno.

, ,Conjunto de eletricidade estatica,constituido de:
1 Gerador V~ der Graaff
1 Mot~r.de maquina de costura adaptado p/fix~ na grade de

mecan1ca para servir,tambem p/moVimentar maquinas, disco
de Newton, sereia acustica, ete.

,QUIMICA
, ,Conjunto didatico constituido de:

, A1 Suporte media triangular, modelo IBECC
2 Pinças c/mufa -
1 Pinça de madeira ,8 Tubos de ensaio medios - pyrex4 Tubos grandes - pyrex ,
1 Estaçte,pjtubos - aluminio
1 Tripe medio
2 Telas de arame e amianto
2 Termômetros - 1102
1 Condensador
1 Cadinho

'"1 Triangu.l.o
1 Funil de pyrex
Rolhas de borracha
1 Cristalizador

500g ~e varas de vidro
1 Ca12sula
Bastoes de vidro
4 Balões tipo Florence
2 Bequers - 100 ml
2 Bequers - 250 ml
2 Buretas ,2 Pipetas cilin9ricas
2 Pipetas volumetricas
1 Funil de separação
1 Tubo em U

(cozrt , )
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BIOLOGIA ( cont.)
1caixa de lnadeira_ A #

1 coleç~o de 10 l~nas de var-Los tecidos
1 coleçao de 10 lam.inas - suplemento de histotogia
1 coleção de 10 lâmin~as - material parasitologico.



i
Indicado com (") o material a ser enviado, completd .~·""·>··"'· ..e ••• "''''· ' .....•",.

\
" \~

U· ,N E S· C O
:tBECé' s,•P"Th,o

REUÇÃO DE CONJUNTOS DIDÁTICa>. -
FfsTCA

1 gonjunto did~tico de meoânica, ~rmologia, gases, aparelhos 'de medida~ aeÚstica,
optica, F{sic~uÍmica e accesaorios gerais, constituide dei

'I Armação de ferro estanhado com 6 presilhas e ha~te com gancho
I Plano inclinado de madeira tratada '
I Conjunto de accessbrios para o plano inclinado

~"11 Roldanas (parte)
\~ç ~. tf 2 Moitões

J" 24 pêsos (6 pesos de lOg),.
:5 P0:1a"'pesos
1 Pol~gono'para centro de gravidade
I Travessão p8xa experiências de balança e alavanea. eom fiel
I E,srilhodiferencial' com engrenagem
1 ~1aromba para estudo de equil!brio
1 Cilindro para e~riência de Arq~des
1 Cilindro de allunLnie p/ determinaçao de densidade

~ "1 Caixa de redução 1/60 p/ parafuso sem fim .
~ H I .4. .:!.t....-1 R~gua de 80 em, com dispositivo de fixaçao p, experaencaas com 'l,.i.Jla,momew.v,

pendulos, ete.
1 Dinamô~tro simples pL'experiência de Hooke
1 Accessorio para rotaçao

~ "1 Regulador de velocidade
~ " Anéis met;licos p/ estudo de deformação pela fôrça centr!fuga
~ tt Accessório com 2 corpos de massas diferentes
.~ It Accoss6rio p/ demonsta-ar a constância do plano de oscp.e.ção de um pêndulo

r;;. " I' Conjunto c/ pêndulo simples e composto
'" ft I " p/ e~riência c/ pêndulos' simples

It 1 " de pendulo gig~te '
1 Bola de fer~o p/-experiencia de inércia
1 Diapasão aromeado
1 ApareL.~o de Ingenhousz
1 Anel de Gravezande
1 11anªmetro pl~stico EI eÀ~eriência de barometria, ete.
I Pirometro de precisao .

I '/ ••ft 1 Paquãnetz-o gigante, ô nonio
" 1 Parafuso rnicroroétricogigante, de feITO

1 Sereia de Savart
1 Disco plástico de Newton
1 Osmômetro de tripa c/tripas p/substituição e dois frascog

"1 Anel p/meddda de' tensão superficial
"1 Chave fixa p/parafusos sextavados

'1 Rôlo de cordónnet p/montagem de roldanas, ate.
500 g de Il~rClírio
I PresiTha c/ mufa .
1 Caneca de alu.m:!nio
1 Transfer~dor
.~ Bacia plaatica
3 hastes de ferro astanhado
1 Trompa

" 1 Nfvel de bolha.



Conjunto did~tico de eletricidade, constitl.Udo de:
FfsICA (cont.)

ft 2 l~otores ai peças polares, escovas, etc ,
1 Eletro-iroa
2 IMs em barra
1 rmã em U. , /"1 Ga.Lvanone'tr'ode quad:lj:omovel., c caixa

tt 1 Hanipu.b.dor tipo telegrafo
1 Reoat.at.o de ma...rrí.ve'La

"4 Co'Iunas-ssupor-te
tt 1 Porrta
tl 1 Agulha rn.agn~tica
tl 1 Suporte rotati vo

1 Barra c/nola para campainha
1 l2xtelo para campainha
1 Armadura par-a transformador
1 Bobina de 18.000 espiras /
2 Bobinas de' 600 espiras /
1 Bobãna de 300 espí.ras J
1 Bobin2. de 15 espiras
:3 Br.ses ai soquetes par-a Lampadas
1 Tf~pr:no cl prendedor
1 Suporte cl parnfU.so de contacto

tt 2 Prendedores de eletrodo,
"2 Jacarés
tt 1 Anel de fel"'rod~ce

:3 krn.pado.s
:3 PiL88.S de 1,5 volts

"1 Pilh2. de 45 volts - Irá condensador eletrolítico
1 Eletrodo de Zn
1 Eletrodo de eu.
1 Eletrodo do Ce~-v;o
2 Eletrodos de Pb
2 Pl2.cGS de AI
1 Bequer-
2 Tubos de vidro

" 1 TêI"..J.opr.r N

10~' à I" c el +e~..,n~~~~s1.'10S .e 19C..;'G.O / v _~ .•.••••••

tt 1 !3~"st;'o de eboni te
1 D[',st8.ode vidro
2 Bc.s·tÕesde ferro

-~--Ji'-el~~'!o-~~~ V. acima: manipulador de telggrafo -, o conj , é montado com C8ll1P Lnhael.e'tI'on~ca,etc._~_~~~~J1or_ Substituido por bobina primária - é conveniente100g de LirJ2.1hi'.de feI"'..c'o dar aval tagem local,250g de Bioxido de )íg
250g de Ácido sulfurico
200g de C'Lor-eto de A.mônio
lOOg de Sulf2.to de eu
100g de Hidr~xido de No. .

'"1 Retifico.dor deSe1enio
1t 2 Reostatos de 1.000 Ohms {porceL1na)

5m de Fio niquel-Gromo
50g de Pregos

ft 1 Base ele madeLra perf'uruda (Duratex)
1 Bobin~ de 8 espiras

" 1 Rodo. de Bar10w
1 Chave de fenda

Terminais para pilhas (irão a mais) }
(oont.

For~ 2 quadradas
Faltam; 1 primáriO çuadrada

4 redondas

paraobter corrente continua c/r tificado

•



Ff3IG;. (cont , •• Conjunto de eletricidade)
1 Conjunto de tÓTIk~QS, conexões, saquetes, l~pndus, p/ experiência da lei

de Oh.,'11 - .
1 Eletrosc~pio em c3L~a isolante de polist1reno.

Preço: (l$ 15.000,00

Conjunto do e.1etricidc.deest~tica, conatd.tuãdo de:
1 GerO,Qor Van der Granff
.1 Hotor do ~quina de costura adap'tudo p/ fixo.r no. grade de mecÓnica para ser=

. t·'I-' I • t '. d' 1 N .-'-- .' t· tVJ..r amoemPI movamen ar maquanas , lSCO ce ewcon, ser-ea,a aeus lca, o c.

Preço: (f$ 6.950,00

QUÍ1!IGL

Conjunto did~tico constituido do:
.1 Suporto rJ~dio triangular, modêlo IBECC
2 Pinças c/ nuf'a
1 Pinça de T:1:'1.doifa
8 Tub' e • ' ••os ao ensaa,o :treCllOS - pyrex
4 Tubos grandos ~ PJrex -
1 Estnnto p/tubos " alurrdnio
1 - . , 'd"1'rJ.peme lO
2 'l'eLas de arame e aml.arrto
2 Termômetros ~ 110º
I Condensndor
I Co.dinho
1 TriÔngulo
1 Ft.1J1ilde pyrex
Roll1D.Sde borracha
1 Cristo.lizador

500g de varas de vidro,
1 Cansulo.
Bastõ~s de vidro
4 Ik.lões tipo F10rence
2 Besüers 100 rnl
2 Bequers - 250 rn1
2 Buretc.S
2 Pí.pebas ci1:Índrlcas e 2 pipetas valu.IOOtricas
1 Funil de sepo.ro.çQo
1 Tubo em.U

100 f'Ls , de pqpe'L de :filtre
~~bos de pl;'st~co .
2 Vasos vo.lumetr'Lccs
1 Ki tc.S8.to.:500 co ,
1 FlU1i1 Btlchne:r
I 3nl~0 de destilação fraccionnda
:;;Pilhas
Folhas de cobre e zinco

. .

(cont..)
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Rolhas de cortiça
1 Alr'lofm~iz
1, ox. de Papel-indicador de pH
Perolas de vidro
Drogasf 4 frascos de 500 co

28 11 It 200 00

25 11 li 150 ce
. 2:" peq.

~
1 Tubo a/ Papel de Tornnseol
I Fr&.sco o/ Hetil violeta

"1 Estante de ~.deira
tI 1 Bico de Bunsen - Informar se utiliza gás de rua 'OU engarrafado.

Preço t (f! 12..J.5(l~

BIOLOGIA
1 Conjunto did~tico constituido de:
1 Micrótomo
2 Iupas
1 Navalha
2 Pinças
2 Estiletes
2 Tesouras
2 Provetas
2 Bequers
2 Erlel:1l!leyer
2 Plncas de Petri -
5 Vidros de re1~gio
2- Alças de rrfquel....cramo
2 Cádinhos

100 kminas
100 lanÍnule.s

10 vidros gre~des
10 "ooquenos•. ,
1 Lanpar'Ina de àJ.cool
2 PiThas
5 Pranchas p/dissecção
5 Pinc~is de fio de oamel0

lOOg dé Pal~ina , I , , •10 corantes, acidos, elcoais, benzenos, agua oxigenada, Bálsamo do Canada,
Gliccrina, Éter, Ringer, FOl'lno1, Semente de Aveia, Agar-agar.

1 cadxa de ma.deira
~ • #1 co.l.e çao de 10 Jiiminas de vários teoidos'

1 11 n 10 " - suplemento de histo1og:1a
1 tt ti -10 li - material para sitolbgico.
1 Hicroscópio

Preço! (f$14.000,oo
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PREFEITURA DO DISTRISTO fEDERAL

SECRETARIA GERAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA

ESCOLA NORMAL CARMELA DUTRA

oficio nº 170
Rio, 4 de novembro de

Exmo. Sr. Professor Anizio Teixeira,
M.D. Diretor do Instituto Nacional de
Estudos Pedagógicos - I. N. E. P. -
Ministério da Educação e Cultura
Rio de Janeir o.

M. E. C.
I STlTUTO N CION L

DE
ESTUDOS PEO GOGICOS

.': ') NOV 1959
P R o T ~ C 0 L o

6 617/1959.n·. ..._...._..._ .._..... .._..

Sr. Diretor,

Em nome da direção e dos corpos docente e discente da Escola
Normal Carmela Dutra, venho agradecer a V.Excia. a valiosa doação
feita ao nosso laboratório.

r •• H'. .Essa contrib~çao vem concorrer nao so para o enrlqueclmento
A "do patrimonio desta Escola, como tambem para dar as nossas alunas,

futuras mestras brasileiras, maiores conhecimentos.
Apresento a V.Excia., nesta oportQnidade, os protestos da

maior estima e distinta consideração.

Hi1da Fernandes de Nattos
Diretora - Mat. 27.828.

AFP.






