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o presente diz respeito a Qm pedido de informaqão feito
em carta pelo ,Sr. Adelino Rodrigues, professor normalista di-
plomado por Escola Normal Oftcial do Estado de são Paulo, que,

, . H ,tendo trabalhado na organizaçao do ensino no Territorio Fede-
ral de Ponta Porã/em 45/46/deseja prestar serviC"os no Territó-'
rio do Acre. ,afirma o peticionario, chegou ao seu conheciroen'. -

"estava, a pedido, enca!ninhando professores
. ( . -federa da , dal a solicita~ao formulada.

2. Segundo
to que o Inep,aquela unidade
3. Informando o assunto, cabe-nos esclarecer, entretanto, i
que ~ste Instituto'não est~ se encarregando dessa fun~ão a que!

I, .o interessado alude e portanto nada ha que atender. Assim, pr~1
A Iponho seja feito expediente ao interessado nos termos da pres~1

te. I
I

I
i
I
I
!

I
I

I.lJ.E.P. S.O.E., em ?de janeiro de I 949.

Ck-~~2z7m~
nagmar Furtado' Monteiro

Cnefe da S.O.E.
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MINISTItRIO DA ECUCAÇÃO E SAÚCE

Proc. nQ I 696/48

_Pedido de progr~ma-suges-
t~o d~ educaçao flsica.

Em carta dirigida a êste Ministério a Sra. Maria da Gló-
-c e •• c:ol.e'Y'l re •• """' ,ria Fer ra.z. professôra YVia Our í.nhos , Parana, solicita um exe~

pIar das sugest5es elaboradas por êste Instituto para o grogr!- (ma de Educa çao Fâ sf.ca , '
,2. Tendo-se em vista que uma das finalidades do I.N.E.P. e

a difusão de cultura pedagógica, sugiro seja enviado à solici-
tante não só o exemplar pedido, como também uma cópia mimiogr!

I fada relativa à disciplina "Conhecimento das atividades econ2- . ~micas da regiao", prevista pela Lei Organica Federal para o,curso complementar primario.
Anexo projeto de expediente.

I.N.E.P. S.O.E. Em /t de agôsto de I 948.

~~.9?Zn~
~ agmar Furtado Monteiro

Chefe da S.O.E.
I
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En~ ba.e Ag03to de 1 948.

Froi'. I;':a.rJ.& d GlOl"i .L,err z
via our-ãnhoe

Senho~ pro~esgorn,

t •. 1"' t .• tA endcndo a ac J.Cl. açao con s t.arrte de V05sa car a.
de 27 do julho ú.l t1:nlQ, toriho o prazor de orrvLar , em ancxo , UJ1W

cópia düs suce::rtõos elaboradas PO!' êste Inst:1.tubo sêbro os pt'o-
~ -t_ ;,....c.· ' .•

gt'omas mJ.l1.u.iJ.OS de Enucaç,lo .l'J.:'1J.caJ bOI;':.como um excr.:.plarl:'~lat~ ••
\7'0 à dl ....ciplL~2.. ..• conneo ímorrto uns ativldBdO:3 econêmãc a da re-
giéo.

Atenciosas S~udações

maga
D ator do I.ii.E •.P.
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MINIST~RIO DA EOUCAÇÃO E SAÚOE

Proc. nº 1 167/48

Soljcitarão de progra
m2S-svgestões de Educa:,
çao Fisica.

Em oficio dirigido a ~ste Instituto, o Sr. Domingos Fa- !
ro , chefe do Serviço de Ensino Primário do Departamento de Edu "I

" - ,

cação de ão Paulo, agradece a remessa dos exemplares das su-- ~gestoes elaboradas por este Instituto para o programa de "eo-
. "'.; -nheci~ento das atividades economicas da regiao", disciplina do

currículo primário preconizado pela Lei Org~nica ~ederal do ~~
sino primári~ e solicita os exemplares relativos a ~ducac;o Fi
sica que, segundo afirma, se extraviaram.
2. Considerando o "exposto, sugiro se faça expediente enca-
minhando ao interessado as cinco C"ópias que aqui se acham
anexas.

I.N.E.P •. S.O.E. Em 7 de julho de 1 948.

Dagmar Furtado .Íontelro
Chefe da S.O.E.
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Em ~~ de julho 'de 1948.

I
Ilro.o. Sr.
Domlngos Faro
Chefe da Servi ~o do ,Ensino Primário
Depart<i,l er to da ti' ue a ão
SÃ!" P .tJLO - Est. de ;;)ao Puu Lo

Senhor Chefe,

'ando pr sento o or: ct o de 2 de uai - ~ltim J de s s
procedê.leia, tenho o pr a-scr de enviar' a TJOS;:,:! S.....nh"'l'i. __, en an xo ,
cinco có:;;1 s d. S SiJ,?;cstõe3 e labor ó as por ê ate Inst:l tuto sôbre os
pro;:ramas 1", ní no e da ftEdllca~ão "1Bica ff.

tenciosas saudações.

ZO.12.7·48.
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SECRETARIA DE ESTADO DOS NEGOCIOS DA EDUCAÇÃO

DEPARTAMENTO DE EDUCAÇAO
Chefia de Serviço do Ensin, Prim~o'Ê- S

'NST'TQ • ,
São Paulo, 24 de mai ~ 1948Jge: A CION 1'..

U1'! ('\ p '",
~ 00. ~o

'2SMAl' 8
p

~jL,~ ..i.~..f8 .
Ilmo. Sr. Frof. Murilo Braga
DD. Diretor do Instituto' Nacional de

Estudos Pedagógicos

Cumpre-me agradecer a V. S. a remessa feita ao Departa-
mento de Educação das cinco cópias referentes às sugestões elabo-
radas por êsse Instituto! sôbre nConhecimento das atividades eco-
nômicas da região", disc1plina do currículo primário, preconizado
pela Lei Orgânica Federal do Ensino Primário.

t~uanto às sugestões sôbre os programas mínimos de "Edu -
cação Fisicall esta Chefia lamenta nâo as.ter recebido, pois inte-
ressam-lhe sobremaneira as questões relativas ao Ensino, mormente
as elaboradas por êsse conceituado Instituto, razão pela qual mui-
to folgaria se pudesse receber uma 2ª via dos exemplares extravia-
dos, referentes à citada disciplina. .

AQresentando a V. S. os agradecimentos desta Chefia de
Ensino Primário, pela atenção que mereceu, sirvo-me da oportunida-
de para hipotecar os protestos de elevada estima e consideração.




