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ANO XII JULHO 1951

u
MINISTERIO DA EDUCAÇÃO E SAÚDE

BOLETIM MENSAL ,DO INSTITUTO NACIONAL DE ESTUDOS PEDAGOGICOS
MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO E SAÚDE RIO DE JANEIRO;

VIDA EDUCACIONAL NO PAÍS EM JUNHO DE 1951

I - ATOS DA ADMINISTRAÇÃO FEDERAL

1 - É publicado o Decreto n. 29~608, de 30-5-951, que altera
a redação do art. 62 do Regulamento do Instituto Rio Bran
COe

4 -É publicado o Decreto n. 29.627, de 31- -951, que altera
o efetivo do Quadro Ordinário da Ordem Ao Mérito Naval.

da Educação, que- "-cessao de bolsas

pub1icada a Portaria n , 656, de 3l{S/1951, do Ministre,- ,expede novas instruçoes relativas a con~
de estudo aos alunos das escolas do ensi

5 - t

no industrial da União.

9 - Ê publicada a Lei n. 1.377, de 6-6-951, que altera os ar
tigos 13 e 14 do Decreto-lei n.3.347, de 12-6-941, que ins
titui o regime de beneficio de família.

9 -

9 - e~gu~
púb'.tl.co

edra1.

9 - É publicada a Portaria n. 535, de 1-6-951, do Ministro da
Agricultura, que aprova as instruções para o funcioname~

"to dos cursos rapidos para lavradores a serem ministrados
na Semana do Fazendeiro da Universidade Rural.

14 - É publicado o Aviso n. 395, de 7-6-951, do Ministro da Guerra,
que fixa em 58 o nÚmero de vagas para matrícula na Escol dt ~)TA-O~

Maior, em1952•
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18 - É publicada a Portaria n. 26, de 14-6-951, do Diretor do In!,.
tituto Nacional de Surdos-Mudos, que expede o Regulamento do
ensino que deverá ser ministrado no Curso Normal de Formação
de Professôres para Surdos-Mudos.

19 - É publicada a Lei n. 1_386, de 18-6-951, que regula a impor-
tação~~os materiais de consumo da imprensa.

20 - É
Passo

23 - É publicado o Aviso n. 420, de 19-6-951, do Ministro da Guerra,,que permite a matricula no Curso de Aperfeiçoa.mento, da Escola
de Sargentos das Armas, dos sar~ntos que contarem mais de 27
anos de idade, nesta data.

25 - É publicado o Aviso n. 429, de 22-6-951,
_ A A

que dispoe sobre adiamento e desistencia
Ia de Aperfeiçoamento de Oficiais.

do Ministro da Guerra,
,de matricula na Esco-

26 - É publicado o Decreto Legislativo n. 7, de 5-6-951, que mante'm
a decisão por que o Tribunal de Contas recusou registro ao cog
trato celebrado a 26-12-949, entre o Ministério da Agri~ulturaA _

e o Governo do Estado de Minas Gerais, parainstalaçao de uma.
-, ,escola de iniciaçao agricola no Municipio de Montes Claros, nG

referido Estado.

26 - É publicada a Lei n. 1.386-B, de 19-6-951, que declara de utili
, -dade publica a Associaçao Santa Teresinha, com sede na capital

do Estado de são Paulo.

27 - É publicado o Decreto n. 29.643, de 7-6-951, que aprova o Plano
de Uniformes para os alunos da Escola de Formação de Oficiais

,da Policia Militar do Distrito Federal.

29 - É publicada a Resolução n. 382, de 19-7-948, da Assembléia Ge
, "Aral do Conselho Nacional de Estatistica, que dirige um apelo,

relativamente ao ~Registro Escolar», aos orgãos superiores da- . - ~administraçao, que respondem pela educaçao primaria.
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29 - É publicada a Portaria n. 635, de 22-6-951, do Ministro da Agr!
cultura, que aprova as instruções para o funcionamento do Curso

, -Avulso Pratico de Inseminaçao Artificial em Ovinos, assinadas
pelo Diretor dos Cursos de Aperfeiçoamento, Especialização e
Extensão.

29 - É publicada a Portaria n. 638, de 22-6-951, do Ministro da Agr!
cultura, que aprova as instruções para o funcionamento do Curso, ...•Avulso Pratico de Inseminsçao Artificial, assinadas pelo Diretor
dos Cursos de Aperfeiçoamento, Especialização e Extensão.

29 - t publicada a Portaria n. 30, de 20-6-951, do Diretor do Insti
tuto Nacional de Surdos-Mudos, que aprova os programas para o
concurso de habilitação previsto pelo arte 1'12 da Portaria n ,
26, de 15 do corrente mês, necessário à matricula na 1ª série
do Curso Normal, para formação de professôres de surdos-mudos.

30 - É publicada a Portaria n. 1+41, de 28-6-951, do Diretor-Geral do,Departamento Administrativo do Serviço PUblico, que aprova a rea
liza ção" no corrente ano, de "cursos de livre escolha tt.

II - ATOS DA ADMINISTRAÇÃO DO DISTRITO FEDERAL, DOS
ESTADOS E DOS TERRITÓRIOS

1 - É publicado o Ato, de 28-2-951, do Governador do Estado do Ceará,
que transfere escola no município de Morada Nova.

1 = são publicados os Atos, de 12-3-951, do Governador do Estado do
Ceará, que transferem escolas nos municípios de Fortaleza e Ibia
pãna ,

1 - É publicado o Ato, de 12-3-951, do Governador do Estado do Ceará •
., ,que transfere cadeira de escola, do municipio de Pacoti para o de,Baturite.

1 " É publicado o Decreto n. 123, de 28-5-951, do Estado de GOiás,que
transfere escolas isoladas no municipio de Jatai.

2 = É publicada a Ordem de Serviço n. 18, de 1-6-951, do Dirébércdo
Departamento de Educação Primária, da Prefeitura do Distrito Fe
deral, que dispõe sôbre a escolha para substituição de diretor
licenciado.
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2 - t publicado o Ato, de 10-3-951, do Governador do Estado do Ceará,
que transfere cadeira de frupo Escolar.

2 ...~ publicado o Ato, de 21-3=951, do Governador do Estado do'Ceará,
que transfere escola no município de Fortaleza.

2 - É publicado o Decreto n. 576, de 1-6-951, do Estado
, -Santo, que abre credito especial para à Campanha de

A .e Assistencla Soeia.l de Cachoeiro de Itapemirlm.

,do Esplrlto
Alfabetização

2 - É publicado o Decreto n. 1.817, de 2-6-951, do Estado do Rio Gran,de do Sul, que crla escoãa rural no municipio de Taquara.

4 -É publicado o Ato, de 21-3-951, do Governador do Estado do Ceará,
que transfere escola no município de Uba jara"

4 - ,E publicado o Decreto
do Rio Grande do Sul,
tado do Rio Grande do
Leopoldo •.•

Legislativo n , 2~1, de 3°-5-951, do Esta.do
Aque aprova o oonv.ni~ celebrado entre o Es

Sul e a Escol. Normal "são José", de são

4. - É publicado o Decreto Legisla.tivo n .•212, de 30-5"'951, do Estado
do Rio Grande do Sul, que aprova o convênio que cele~m o Esta-
do do Rio Grande do Sul ~e li Escola Normal "são Josétt, de Vacaria.

4 - ~ publicado o Decreto Legislativo n. 213, de 3°-5-951, do Estado
do Rio Grande do Sul, que aprova o conv;nio que celeb~m o Esta-
do do Rio Grande do Sul e a Escola Normat "Bemavenbur-eda ~eresa
Eus t oquã o Verzere tt, de Santo Ângelo .•

5 - t publicado o Decreto n~ 10.858, de 4-6-951, do Prefeito do Dis
trito Federal, que declara que a Rádio Roquete Pinto passa a
integrar, com o Serviço de Divulgação de que faz parte, o Depar
tamento de Educação de Adultos, da Secretaria Geral de Educação
e Cultura.

5 - são publicados os Atos, de 4 e 23-2, e 6 e 8-3-951, do Govern!,dor do Estado do Ceara, que transferem cadeiras de 1Fupos ~scol~
res e Esc:olas Reunddas ••

5 - são publicados os Atos, de 1 e 28-2, e 2-3-951, do Governador do, ,Estado do Ceal\"a,que tr8.nsferem escolas de Taua para Fortaleza,'., ,.de Independencia para Taua e de Jb í.ap Ina -"para.Tiangua.
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5 - são publicados os Atos, de 23 e 28-2, 8-3 e 27-4-951, do Gove~
nador do ~stado do Ceará, que transferem escolas nos munielpios
de Pentecoste, Aurora, Fortaleza e Limoeiro do Norte.

5 - É publicadó o Decreto n. 126, de 31-5-951, do Estado de Goiás,
que transfere ~sco1as • oladas no município de Uru.çu.

5 - É publicado o Decreto ne 94, de 2-5-951, do Governader do Terri
, # ,torio do Acre, que incorpora o Departamento de Saude Publica ao

Departe.mento de Educação e Cultura, constituindo um só D.eparta-
mento com a designação de Departamento de Educação e Saúde.

L.1 r1,
7 - são publicados os Decretos na. 2.151,(2.153, de 6-6-951, do E~

tado do Rio Grande do Norte, que transferem escolas nos municÍ
pios de Santana do Matos, Macaú e são pau1oJiotengi. -

tl7 - É publicado o Decreto n. 2.154, de 6-6-951, do Estado do Rio
Grande do Norte, que transfere escola do município de Caicó p!
ra o de Jardim de Piranhas.

7 - É publicada a Lei n. 352, de 6-6-951, do Estado de Sergipe, que
autoriza a abertura pela Secretaria da .Justiça e Interior, do
crédito especial de C~20.000,OO, para auxiliAra instalação da
Faculdade de Direito de Sergipe.

7 - É publicado o Decreto n. 556, de 9-3-951, do
Santo, que aprova o Regulamento da Faculdade
Espírito Santoo

,Estado do Espirito
de Odontologia do

8 - são publicadas as Instruções, de 2=5-951, do Serviço de Educação
de Adultos, do Estado de Sergipe, para o ensino supletivo em 1951.

8 - ~ pub1icada a Portaria n. 642, de 25-5-951, da Diretoria de Ed~- " ,caçao Pre-Primaria e Primari~, do Estado do Rio de Janeiro, que
suspende o ensino na Escola de "Recreio do Mota u, no município

A ,de Santo Antonio de Padua.

8 - É publicada a Portaria n. 644, de 26-5-951, da Diretoria de Ed~
".- ~, ,.caçao Pre-Primaria e Primaria, do Estado do Rio de Janeiro, que, ,permite, em carater provisorio, que os alunos da Escola de Ita-

pocara, em ItaboraÍ, sejam transferidos para a escola de Pachecos,
no mesmo municÍpioo
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8 - É publica da '8 Portaria n , 645, de 26-5-951, da D iretoria de Ed~.- " ,caçao Pre-Primsria e Primaria, do Estado do Rio de Janeiro, que
permite que a :e.scolade "Sapucafa ~ em Itabora 1, passe a funcio-
nar na Fazenda ttMontivldiott

, no mesmo municlpio.

8 - É publicada a Portaria n. 647, de 26-5-951, da Diretoria de Edu
.., #, ,caçao Pre-Primaria e Primaria, do Estado do Rio de Janetro, que

suspende o ensino na escola de ulmbiriritt, mun í.oÍpí,o de são Fi,delia.

8 - É publicada a Portaria n.664, de 26-5-951, da Diretoria de Ed~
N " ,caçao Pre-Primaria e Primaria, do Estado do Rio de Janeiro, que

A ,permite que a escola de Ourania, municipio de Natividade do Ca~
rangola, passe a funcionar junto ao instituto de ensino "Coronel
José Rosa da Silva~ da mesma localidade.

8 - ~ publicada a Portaria n. 687, de 26-5-951, da Diretoria de Edu
cação Pré-Primária e Primária, do Estado do Rio de J nairo, que
permite funcione em dois turnos1rupo Cecolar do munic1pio de,Barra do Pira i.

8 - É publicada a Portaria n. 688, de 26-5-951, da Diretoria de Edu
N " ,caçao Pre-Primaria e Primaria, do Estado do Rio de Janeiro, que,transfere escola no municipiode Cambuci.

8 - É publicada a Portaria n. 689, de 26-5-951, da Diretoria de Edu.., ,., ,ca ça o Pre-Primaria e Pr-ãmar-ãa, do Estado do Rio de Janeiro, que
, ,permite o funcionamento de uma classe pre-primaria junto a ~~,po colar do municipio de Itaocara.

8 - É publicada a Portaria n. 695, de 26-5-951, da Diretoria de Edu- " ,ca çao Pre-Primaria e Primaria, do Estado do Rio de Janeiro, que
, ,suspende o ensino em escola do municipio de firai.

8 - É publicada a Circular n. 3, do Chefe da Insp8toria da 3ª Região
Escolar, do Esta.do do Rio de Janeiro, que expede instruções pa-

A ,
r-a ma lor eficiencia do ens ino na 1ã ser-ãe ,

8 - É publicado o Decreto n. 1.819, de 7-6-951, do Estado do Rio
Grande do Sul, que transfere escola rural no munic1pio de Livra
mento.
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8 - são publicados os Decretos nSe 126, 127, 128, 129, 130, 131; 132,
133 ~ 134, de 3l~5-951, do Estado de GOlás, que transferem Esco-
las' Isoladas.

9 - ~ pu~licado o Ato, de 23-4-951, do Governador do Estado do Ceará,
que transfere escola no município de Quixeramobim.

9 - É pub1icada a Lei n. 18200, de 8-6-951,
neiro, que concede isenção de pagamento- ,para construçao de um aolegio.

do Estado do Rio de Ja- ,.de impostos a imov~l doado

9 - são publicados os ~ecretos ns. 137 e 138, de 4-6-951, do Estado
de Goiãs, que transferem -&.scolasisoladas no município de Goiãs.

12 - É publicado o Ato, de 7-4-951, do,que transfere escola do municipio
Russas.

,.Governador do Estado do Ceara,
de Limoeiro do Norte para o de

12 - É publicada a Portaria n. 10106, de 8-6-951, do Secretário de- ,.Educaçao e Cultura, do Estado do Espirito Santo, que localiza es
, ,.cola no municipio de Afonso Claudio.

12 - Épublicada a Lei n. 648, de 11-6-951, do Estado do paraná, que
,.autoriza o Poder Executivo a doar ao Instituto de Quimica do

, ,.Parana, predio de propriedade do Estado.

12 - É publicado o Decreto n. 141, de 8-6-951, do Estado de GOiás, que
,.transfere Escola Isolada no municipio de Anicuns.

13 " É publicada a Portaria n. 698, de 4-6-951, da Diretoria de Edu
- #, ,ca ça o Pre-Primaria e Primaria, do Estado do Rio de Janeiro, que

faz cessar os efeitos da Portaria n. 834.

13 - É publicada a Portaria n. 699, de 4-6-951, da Diretoria de Edu- " ,ca ça o Pre-Primaria e Primaria, do Estado do Rio de Janeiro, que
,. ,transfere escola no municipio de Maricae

13 - É publicada a Portaria n. 710,
-- " #caçao Pre-Primaria e Primaria,

suspende o ensino em escola do

de 6-6-951, da Diretoria de Edu
do Estado do Rio de Janeiro, que

,.municipio de Nova Iguaçu.
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13 - É publicada a Portaria n. 722,..• ~, ~caçao Pre-Primaria e Primaria,
de 6-6-951, da Diretoria de Ed~
do Estado do Rio de Janeiro,que

n. 542, que transferiu escola no mutorna sem efeito a Portaria,nicipio de Itaperuna.

13 - "E pub1ioada a Portaria n. 723,.., ", ,
ca çao Pre-Primaria e Primaria,
torna sem efeito a Portaria n.,municipio de Itaperuna.

de 6-6-951, da Diretoria de Edu
do Estado do Rio de Janeiro,que
5h3, que transferiu escola. no

13 - É publicado o Decreto n. 1.821, de 11-6-951, do Estado do Rio'
Grande do Sul, que dispõe quanto a idade para ingresso no Curso

~ A "de Formaçao de Professores Primarios dos estabelecimentos de
sino normal do Estado.

16 - É pub1icada a Lei. n. 1.205, de 14-6-951, do Estado do Rio de
N ,Janeiro, que conoede isençao de impostos ao Ginasio Cordeirense,

da cidade de Cordeiro, na aquisiçÃo a ser feita de um imóvel des-- ,tinado a sua sede propria.

16 - É pub1icada a Lei n. 1.206, de 14-6-951, do Estado do Rio de Ja
neiro, que abre crédito especial para pagamento da aquisição do
prédio onde funciona o Jardim da Infância ttAntonia..Lopes", no mu

,nicipio de Campos.

16 - É pub lLcada a Lei n , 1.208, de 14-6-951, do Estado do Rio de Ja
neiro, que autoriza o Poder Executivo a entrar em entendimento,com os herdeiros do Ministro Francisco Jose de Oliveira Vianna,

,
a fim de ser adquirido o predio onde residiu e sua biblioteca.

16 - É publicado o Ato~ de 14-6-951, do Governador do Estado do Rio
••de Janeiro, que autoriza professores a continuarem ausentes da

unidade a que pertencem, a fim de termina~Curso de Direção
, ,de Escolas Primarias, no Instituto Nacional de Estudos Pedagog!

coso

16 - são publicados os Decretos nas 150, 151, 152, 154, 155, 156, 157
e 158, o primeiro de 11 e os demais de 13-6-951, do Estado de

" , ,Goias, que transferem Escolas Isoladas nos municipios de Dian~
" "polia, Anapo11s, Corumha de Goias, Cavalcante, Morrinhos, Caldas

A ~ ~Novas ,e ·Porto-.Nacionalo
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16 - É publicado o Decreto n. 153, de 13-6-951, do Estado de GOiás,
que retifica o Decreto n. 62, de 16-4-951, que transferiu Esco

, -la Isolada no municipio de Sao Domingosa

18 - É publicado o Ato, de 8-6~951, do Governador do Estado do
que torna sem efeito o ato de 30 de março, que transferiu
no município de Cratéus.

,Ceara,
escola

19 - É publicada a Ordem de Serviço n5 25, de 18-6-951, do Diretor
. - ,do Departamento de Educaçao Primaria, da Prefeitura do Distrito

Federal, que dispõe sôbre remoções de professores de curso pr!
, ..mario, de um para outro distrito educacional.

20 - É publicado o Ato, de 30-3-951, do Governador do Estado do Ceará,
que transfere cadeira de Grupo Escolar no município de Sobral.

20 - É publicado o Decreto de 19-6-951, do Governador do Estado de
Alagoas, que nomeia Balbino Martins, para exercer o cargo em
comissão de Diretor da Diretoria de EducaçÃo.
,21 - E publicada a Ordem de Serviço n. 28, da Prefeitura· do
Federal, que declara quais as escolas que constituem o
experimental" do Instituto de Pesquisas Educa cLona Ls ,

Distrito
"campo

21 - são Publicados os Atos, de 1-6-951, do Governador do Estado do
Ceará, que transferem cadeira de Grupo Escolar do município de,Camocim, e ~cola do municipio de Fortaleza.

21 - são publicadas as Portaria ns. 910 e 923, de 20-6-951, do Secre
tárlo da EducaçÃo e Cultura, do Estado de Pernambuco, que trans,ferem cadeiras dos municipios de Surubim e Altinho.
, ,-21 - E publicado o Ato, sem data, do Secretario de Educaçao e Cultura,
do Estado de Pernambuco, que baixa o Regulamento para o Curso
Intensivo de Diretoras de Grupos Escolares do Interior.

21 - É pub11cada a Lei n. 1.495, de 21-6-951, do Estado do Rio Gran.. ,de do Sul, que regula os vencimentos dos professorea e os sal.rios
dos Assistentes das Faculdades de Direito e de Odontologia, de

;Pelotas, e da Faculdade de Farmacia, de Santa Maria.
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21 - são publicados os Decretos ns. 160 e 161, de 16-6-951, do Esta
do de GOlás, que transferem escolas isoladas no munlclpiode Pi
r-acan juba ,

22 - É publicado o AtoX de 28-2-951, do Governador do Estado do Ceará,
que transfere escola isolada no município de Cascavel.

22 - É publicada a Lei n. 1.101, de 2l~6-95l, do Estado de Pernambuco,
•• lique autoriza a construçao de um predio para o funcionamento do

Grupo Escolar "Peãxot o e Silvatt
, na cidade de Bodocó.

22 - ~ publicada a Portaria n. 929, de 21-6-951, do Secretário de Edu
cação e Cultura, do Estado de Pernambuco, que transfere cadeira
de pré-orlentação profissional no mun1o!p10 d Glória do Goitá.

22 - ~ publicada a Lei n. 1.492, de 20-6-951, do Estado do Rio Gran,de do Sul, que autoriza o Estado a adquirir um imovel em que fun
cionairupo Escolar.

22 - É publicado o Decreto n. 1.852, de 20-6-951, do Estado do Rio,Grande do Sul, que incorpora escolas isoladas nos munlcipio de
Lajeado e Canoas.

22 - É publicado o Decreto n. 1.826, de 20-6-951, do Estado do Rio.Grande do Sul, que incorpora Escolas Zeoladas a trupos Sscolares.

22 - É publicado o Decreto n. 1.827, de 20-6-951, do Estado do Rio
Grande do Sul, que transfere de localidade ~colas isoladas.

22 ~ É publicado o Decreto n. 1.828, de 20-6-951, do Estad9'do Rio. ,Grande do Sul, que cria Escola lsolada, no municipio de Monte
negro.

23 - É publicado o D,ecreto n. 57, de 2-5-951, do Estado do PiauÍ,. , ..•que transfere .soolas ~oladas e da outras providencias.

23 - É pub1icada a Lei n. 1.530, de 21-6-951, do Estado de Alagoas,
que isenta de pagamento de imp~sto de transmissão ttlnter-Vivosn,
uma propriedade e uma casa em Penedo, onde se pretende construir

, , ..•o Seminario Episcopil e da outras providencias.
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23 ~ É publicada a Lei n. 1.53l,de 21-6-951, do Estado de Alagoas,
que transforma cadeiras subvencionadas em cadeiras mistas de- ,instruçao primaria de l~ categoria.

23 - É publicada a Lei n. 1.532, de 21-6-951, do Estado de Alagoas,- "que concede subvençao anual a Faculdade de Medicina de Alagoas,
no valor de setenta e n~ve mil e duzentos cruzeiros (Q$79,200,O~

'__ e dá oubz-a s providencias.

23 ...;~1ead~cI'eto ~973,
~J.~~qu~:r:na ~m ~4.?~ o

23 - É publicado o Decreto n. 3.974, de 22-6-951, do Estado do Rio de
Janeiro, que transfere para Marquês de Valença a sede da dnspet~
ria de Ensino, da l8~ Região Escolar.

23 - É publicado o Decreto n. 124, de 1-6-951, do Território do Am.pá,
que cria .Escola isolada 1tMista,no município de Macapá.

24 - É publicada a Portaria n. 840, de 23-6-951, do Secretário de Edu
cação e Cultura, do Estado de Pernambuco, que transfere professô
res do ensino supletivo, acompanhados dos respectivos cursos.

25.- É publicada a Resolução n. 12, de 23-6-951, do Secretário Geral
de Educação e Cultura, da Prefeitura do Distrito Federal, que
institui no Departamento de Educação de Adultos, o Setor de Edi-çoeso

25 - É publicada a Resolução n. 13, de 23-6-951, do Secretário Geral
de Educação e Cultura, da Prefeitura do Distrito Federal, que
institui no Departamento de Educação de Adultos, o Setor de Belas
Artes.

25 - É publicada a Lei n. 1.024, de 15-6-951, do Estado
, - -discrimina os auxilios, contribuiçoes e subvençoes

verb I globais do vigente orçamento do Estado.

,do Ceara ,que
constantes das

26 - É publicada a Ordem de Serviço n. 22, de 15-6-951, do Diretor- ,do Departamento de Educaçao Primaria, da Prefeitura do Distrito
Federal, que dispõe como deve ser feita a apuração do aprovei-,tamento dos alunos das escolas primarias, no fim do primeiro

,periodo letivo.
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26 - É publicada a Ordem de Serviço n. 32, de 25-6-951, do Diretor
do Departamento de Educação Primária, da Prefeitura do Distrito

••• A #Federal, que dispoe sobre balancetes e quadros de beneficios.

26 - É publicada a Ordem de Serviço n. 33, de 25-6-951, do Diretor
do Departamento de Educação Primária, da Prefeitura do Distrito

~ " AFederal, que declara que nao havera estatistica referente ao mes
, ,de julho para as escolas publicas primarias e para os estabele.

cimentos de ensino particular.

26 - É publicado o Ato~ de 1-6-951, do Secretário de Educação e Cul
tura, do Estado do Rio de Janeiro, que cassa e concede subvenção
-"- ' ,a escola particúlar do municipio de'Mangaratiba.

26 - É publicada a Lei n. 1.213, de 25-6-951, do Estado do Rio de Ja, ,neiro, que abre credito especial para pagamento de alugueis de
, , #predios escolares e outros, arrolados como divida de Exercicios

Findos o I" S"',
26 - são publicados, os Decretos ns , l64,V-166e 167, de 20-6-951, do

Estado de GOiás, que transferemiscolas isoladas nos munic1pios
, , Ade Jatai, Goias, Silvania e Ltumb í.a r-a ,

27 - É publicado o Resumo do Ensino Público Primário, no Distrito Fe
deral, relativo à matrIcula e freqüência no mês de abril de 1951.

27 - É publicado o Decreto n. 2.155, de 26-6-951, do Estado do Rio
Grande do Norte, que transfere ~scola isolada no municIpio de
Santa Cruz.

27 - É publicado o Decreto n. 168, de 20-6-951, do Estado de GOiás,
que transfere ~cola ~olada no município de Buriti Alegre.

28 - É publicada a Resolução n. 21, de 27-6-951, do Prefeito do Dis
trito Federal, que expede Regulamento do SalÃo Municipal de Be
Ias Artes.

28 - É publicada a Resolução n. 22, de 27-6-951, do Prefeito do Di!
trito Federal, que dispõe s~bre a utilização do Teatro Municipal.

28 - É publicada a Ordem de Serviço n. 34, de 26w6-95l, do Diretor... ,do Departamento de Educaçao Primaria, da Prefeitura do Distrito
, A A

Wéderal, que esclarece duvidas sobre as exigencias regulamentares
par-a o comfs sLonamerrt o d. su~iretor no cargo de Responsável
pelo Expediente.
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28 - É publicado o Ato~ de 7-4-951, do Governador do Estado do Ceará,
que torna sem efeito o Ato de 5131B~ÉJ;o de 19'jV, que transferiu,escola no municipio de Maranguape.

28 - são publlcadas as Portarias ns , 761 e 768, de 19-6-951, da Dire
..., " ,toria de Educaçao Pre-Primaria e Primaria, do Estado do Rio de

J8neiro, -nue suspende o ensino em escolas dos município de Nite, ,roi e Barra do Pirai.

28 - É publicada a Portaria n. 762, de 19-6-951, da Diretorit de Edu.., ,,. ,ca ça o Pre-Primaria e Pr-Ima r-La , do Estado do Rio de Janeiro, que
, ,restabelece o ensino em1rupo ~colar do municipio de Nlteroi.

28 - É publicada a Lei n. 1.220, de 26-6=951, do Estado do Rio de Ja
neiro, que da denominação a escola rural em construção no muni-
cípio de Itaperuna.

29 - É publicado o Quadro da Matrícula Líquida do Ensino Particular,
,.no Distrito Federal, referente ao mes de abril de 1951.

30 - É publicada a Resolução n. 15, de 28-6-951, do Secretário Geral
de Educação e Cultura, da Prefeitura do Distrito Federal, que
subordina ao Instituto de Readaptação de Menores o Setor de Inter
namento de Menores.

30 - É publicada a Portaria n. 770, de '26-6-951, da Diretoria de Edu
cação pré-primária e Primária, do Estado do Rio de Janeiro, que

,transfere escola no municipio de Bom Jesus do Itabapoana.

III - ATOS DA ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL

1 - É publicado o Decreto n. 1.002, de 26-5-951, da Prefeitura Muni
, ~ -cipal de Fortaleza, (Ceara), que baixa liDnm.a·s.:.paraa realizaçao

"dos concursos para provimento nas cadeiras do Ginasio Municipa10

5 - É publicada a Lei n. 191, de 1-6-951, do Município
(Espírito Santo), que declara de utilidade pública,ca de Comercio Capixaba Limitada.

,de Vitoria
a Escola Técni

6 - É publicado o Decreto n. 348, de 5~6-951, da Prefeitura Municipal
de' Recife, que abre crédito especial para auxiliar ta turma de con

,cluintes da Escola de Quimica da Universidade do Recife.
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12 - É publicada a Lei n. 66, de 25-10-950, do Município de Sertanópolis
(Paraná), que autoriza o Poder Executivo a adquirir quadra, e dá

~outras providencias.

14 - É publicado o Decreto n. 93, de 31-3-951, da Preréitura Munici
paI de paranaguá (paraná), que transrere escola.

19 - É publicada a Deliberação n. 2, de 20-7-949, da Câmara Municipal
do município de Cabo Frio (Rio de Janeiro), que autoriza o Pre-
feito a doar ao Estado, para construção de uma escola estadual,

; Auma area de terreno do patrimonio municipal.
,IV - NOTICIARIO

5 - Noticia-se do Estado de são Paulo, a instalação do I Congresso
das Autorid das Escolares.

1 - Noticia-se a realização de um Congresso d~ Professorado de Rio
, IBranco, capital do Territorio do Acre, em que {oram traçados no

vos rumos para o ensino acreano.

14 ...!ioti6ia..;;sea realização, na cidade de são Carlos, Estado de
Paulo, do IV Congresso Normalista de Educação Rural.

--Sao

17 - Noticia-se a realização, de 20 a 26 de julho, do I Congresso Inte~
municipal de Professôres Primários, na cidade de(Salvador Bahia.

18 ~ Noticia-se a realização, de 1 a 14 de julho, no Instituto Tecn2
, • # ,." -10g1co de Aeronautica, em Sao Jose dos Campos, Estado de Sao

Paulo, da lª Conferência Nacional de Estudos do Ensino Médio e
Superior, sendo Presidentes de honra os Ministros da Educação e,Aeronautica.

27 - Noticia-se ter sido julgado competente o Tribunal Regional do, ,Trabalho para decretar o aumento de salario do magisterio pa~
ticular

, -27 - Noticia-se que sera inaugurado brevemente um curso de formaçao
de professôres para surdos-mudos, no Instituto Nacional de S~
dos e Mudos, já tendo sido aprovada pelo Ministro da Educação e
Saúde a planificação do referido curso.
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c~da
r~n~

Seção de Documentação e Intercâmbio do Instituto Nacional
, "d~ Estudos Pedagogicos, em 25 de julho de 1951. - E1za Rodrigues,

chefe da S.D.I. - Visto-Muri10 Braga, Diretor do IeN.E.Po


