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Sr. Diret 01':

..

Tenho a ti t ção de comunicar-vos que.
informação do sr. Diretor d DivIsão de Org niz ç·o.•. "

d ate Departamento. o In tItuto Benj 1m Com-tant- -r Incluldo na rel çao das ntl ad 8 qu coneorrerao
ao program e auxIlios fi ncelro a ser "labor do ra o x ~
e Íe 10 d 1949-

con.forme-Coo raçao
ao ba d

V lendo-me d oportuni~ e apresanto-vo-0$ meus prota toe de 8f'tlm e elevada conaãder-açao s

Frot. dartagão Gesteir
Diretor Geral

Ao Ilmo. E'r.
Dr Joaquim Blttencourt d
M.D. Dlr tor do Instituto lSenj
Re.f. 1220/48 . "
FF/EE

mim COM tant
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Of.494 - 48 Em ...5 de agosto de 1948.
Do Diretor do Instituto Benjamin ~onstant,

Ao Diretor Geral do Departamento Nacional da Criança,
Assunto Auxilio para a criaç~o da classe maternal.

Sr. Diretor geral:

É com a mais viva satisfaç~o que acuso o recebi-
mento do oficio nQ 334, de 27 de julho último, em que V.Ex~ me
comunica ter sido êste Instituto incluido na relaç~o das entida -
des que concorrer~o ao programa de auxilios financeiros a ser ela
borado para o exercicio de 1949.
2. Neste momento estou oficiando ao Sr. Ministro de

3. N~o obstante ter sido projetado para 1949 o au-

Estado dando-lhe conta da sugest~o que apresentei a V.Ex~ para o
ensaio de uma classe maternal, neste educandário nacional para c~
gos e ambliopes, e do generoso acolhimento aue a sugestão mereceu.

xilio que vai permitir concretizar a medida, parece-me que poder~o
ser continuados os entendimentos para as providências essenciais,
entre elas a que se refere à preparaç~o do local adequado e à aqui
siç~o do material necessário, por conta de dotações orçamentárias
dêste Instituto.

Aproveito a oportunidade para vos apresentar meus

protestos de elevada estima

Diretor
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Do Diretor do Instituto Benjamin eonstant
, Cr.

MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO E SAÚDE

Of"nQ 105 Em 27 de j~neiro de 1 949

Ao Diretor do Departamento Nacional da Criança
Assunto Escola IvIaternal

Sr. Diretor:

Em refer~ncia ~o vosso ofício nQ 614, de 29 de
novembro de 1 948, cqbe-me comunicPl.r-vos que examinei, com vivo in
ter~sse o relat6rio apresentado pela professora Celina Airlie Nina,
relati vamerrt e à possibilidade de uma cooperação dêsse Depar-t.ament.o,
para a instalaç50 e manuteriçio de uma escola maternal neste Insti-

Il tut.o,

2. Os pontos de vista, no que há de essencial no
". I

trabalho da ilustrada professora, coincidem com os desta admil is-
tração. Assim, por exemplo, estamos concordes em que a melhor ma-
~eira de educar a criança é não retirá-Ia do convívio da familia
ou do regaço da m~e, para dar-lhe, em troca, o meio artificial
que em muitos casas representa a escola, nem sempre preparada pa-

ra substituir o la~o
3. Mas se isto ~ exato, de uma maneira geral, no
caso dos cegos, nem sempre se ajusta à rePl.lidade.O lar dificulta
a ação da escola, criando para a criança cega, principalmente qua~
do há irm20s videntes na família, um ambiente de cuidados excessi-
vos, de mimos transbordantes, de receios a todo instante, de des-



(Of. 105/49 - fI. 2)

redor.

MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO E SAÚDE"

'"veIos e ternuras que a criança nao sente para
Tira-se-lhe a noção eXata do mundo em que nós vivemos. Cria-se-lhe
no espirito o sentido ine:x;atode que o mundo é feito somente de mi-·
sericórdiao Ajuda-se-lhe a imagin~ção, sempre mais rica pela falta
da visão, para a criação de um mundo diferente, qunndo c objetivo
da educação do cego há de se assentar no fundamento, ao menos con-
vencional, de que o individuo sem vista não é diferente do vidente,
deve tentar fazer o que o vidente faz, só encontrando restriç~es
na liMitação estabelecida pela pró?ria cegueira.

A clientela do Instituto Benjamin Constant, na
sua quase totalidade é de origem pobre, buscada de todos os cantos,
do Brasil. J. ara raanter no lar o cego que ainda está no ber ço, reaLâ
zando um ideal, infelizmente ainda teórico, da profe~sora Celina
Nina, teriamos de manter um corpo de visit'3.dorassociais que fossem
Levar :às mães deaaví.sadas os ensinamentos da moderna educação infaQ
til e os·principios assentes da educação da criança cega. Ter-se-ia'
de manter essa patrulha vigilante de ed~~adoras sociais, fazendo
guarda aos berços, para que as mães não desajudassem a escola.,
5. Na impossibilidade dessa solução ideal para o
problema, e ainda com fundamento de Que o Instituto Benjamin Constant
não poderá resolver, por si só, o caso dos numerosos cegos ainda de
berço que existem espalnados pelo Brasil, insisto na Cooperação do
Departamento, tão excelentemente dirigido pelo meu excelente e pre-
claro amigo, no sentido ne que façamos por aqui a tentativa de uma.

, ~escola maternal (]uepossa ser um orgao experimental do centro de e.ê,
tudos pedagógicos especializados, em que precisa ser transformado o
Instituto.
6. Nessas condiç~es, aos t6cnicos' do Jepartamento
caberá a fixação do número de crianças a receberve::.indicl;'çãoda
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área destinada à construção, (o Que se refere à distribuição da
literatura indicada pela professora Ce1ina Iina, estou de pleno
acôrdo, cabendo-nie solicitar ao Departamento o auxilio :necessá-
rio para uma tradução exata, flueapresente os pontos essenciais
a serem divulgados.

Com a estima cresc~nte de sempre, o abraço
, I

afetuoso do

7

....

'v4~~~VL~~
f~.tL Oc,'~-:"~~'~~_

~~oL-J'

~ . /~- g ..V~r~~
t , •



Desejosa de aúxillar de maneira mais proveitosa e não,
apenaS, vaga, a construção da escola-maternal do Instituto
Benjamin êonstant, soliCitámqs informações Wais precisaà sô-
bre o assunto, como as que exemplificamos às páginas 9 e 10

" .• i i ••.do relatorio referente a v s ta que fizemos a esse estabele-
cimento.

,

,Ignorando, por exemp~o, qual a area que, dentro do te~
reno que lhe pertence, o Instituto po~e ceder para a escola-~
terna! e, ignorando, ainda, a verba'que, dentro de sev orçamen
to, ;pode'dest~nar ~ nóvel insti tuição, só uma opinião vaga po:, ,dera ser emitida por nos.

O número de crianças a receber, por exemplo, será de-
corrente,' entre outras condições, das possibilidades econômi-- ,caS dainstituiçao, verificando-se o numero de educadoras que

, ,o Instituto Benjamin Constant podera manter.
Na impossibilidade, entretanto, de obter êsses escla-

recijentos e, para não reter, por mais tempo, o presente pro-
cesso, parece 'de bom aviso, enviar-s:o uma orientação, ainda
que geral.

Tendo o Sr. Diretor do Instituto Benjamin Constant
qelineado, claramente, o que deseja, quando diz no item 6 de
seu oficio nQ 105, do corrente ano - "nessas condições, aOs
, ,-tecnicos do Departamento, cab~ra a fixaçao do nQ de crianças
a receber e a 'i:ndicação da área, destinada à. cone trução" - e

.•.coincidindo, justamente, esses pontos com os esclarecimentos
solicitados informe-se ao Sr. Diretor do I.B.C., quanto ~

v

primeira consulta que, de modo geral, aconselha-se encarre-
gue-se uma educadora de escola-maternal destinada a crianças,normais de, no mã.x,imo,12 crianças. Julgamos que, ali) se co-

gitar de organizar uma escola-maternal para crianças cegas
ou amblio;es, é pru4ebte não sobrecarregar a educadora com
mais de 8 crianças.

" 2a• - •..Quanto a questao, ~emb~aria a conveniencia de,ser enviado.ao Sr. Diretor do I.B.C., copia do trabalho que,
fI'III - - ,sobre construçoes de instituiçoes para pre-escolares, o De-

partamento já tem distribuído. Do que, ai, se explana, is-
to é, do que, de maneira geral, jülggmos necessário a uma- , " , ,instituiçao pre-primaria, conclui-se a area necessaria.

"-Op~no, ainda, seja o processo enviado a D.O.C.
para que apresente sugestões complementares.

D.P.S., em 20/6/1949
_Gka;g.~

, -Tecnico de Educaçao
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DEPART AMENTO NAcIONAL DA CRIANÇA

DIVISÃO DE PROTEÇÃO SOCIAL DA INFÂNCIA

Ref. Proc. SA- 1738/48.

Sr. Diretor Geral:

Atendendo ~o pedido do Sr. Diretor do Ins-
, -tituto Benjaw~n Constant, o tecnico de educaçao desta Divi-

são, Sra. Celina Air~ie ~ina, respon~eu ~s per~untas do Dire
;or dêss~,Instituto~

A p rdme Lr a pergunta dí1z respei to ao número
- ,

de crianças que-a Escola Maternal do Instituto Bendamin Con~
tant deve atender.

Não tendo o D~retor do I.B.C,. informado de
que verba dispõe para a construção e a manutenção da Escola,Maternal, nem que area possue para a mesma, embora solicita-
do a dar esses esclarecimentos, pode-se responder ao seu pri
meiro quesito informando que, de um modo geral, é aconselha-
vel não aestinar mais de 12 crianças a cada educadora de es-.
cola maternal.

No caso da Escola Maternal do Instituto Ben
jamin Constant, tratando-se de crianças cegas e ambliopes,a-
quele total de crianças deve ser reduzido para 8.

Quanto à segunda pergunta, reIa tiva ~ ins-
talação, ao equipamento e ao funcionamento de uma escola ma-
ternal, está amplamente respondida e esclarecida nas p~ginas
que seguem em anexos

Para o es tuco da planta da escola maternal
a ser criada pelo I.B.C. sugiro o parecer da D.O.C •

.". . ~

D;P.S., em 11/8/49 r4
Ar-A~/;'Jd//~. t./?

-. Jai~Pfeire de Vasconcel s
.' ,Dire tor Subs'titu to . .

'da Divisão
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A instituição de educação pré-primária dedica-se, es-
educaçã? doméstica e social das crianças de 2 a 6 anos.
Deve, para isso, prover um ambiente adequado, benéfi-

MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO E SAÚDE

SUGESTeES PARA CONSTRUçlo DE PR~DIOS PARA INSTITUIC5ES DE
EDUCACIO PR~~~RIMJlliIA

co, ideal, para as crianças •.~ necess~rio, porém, encarar o termo~
jl,}considerando, também, êste ~specto importante-não fazer a crian-

, ,ça entrar em choque ao compara-lo com o de seu proprio lar. Para is-
to mistér se faz que, embora alegre, higi;n1co e aprazivel seja cri~
do e mantido, entretanto, de acôrdo com as condiçoes sociais das cri
anças que o vão frequentaro

H~ fatos fundamentais do desenvolvimento infantil,que
devem ser levados em consideração, no plano de instalação e organiz~
ção desses estab~lecimentos, tais como principios que devem detenmi-
nar o governo das crianfas nesse ambiente, para o seu desenvolvimen-
to totalo

Ao tratar do problema da construção de ,prédio escolar,
ou para instituições de educação pr~-prim:ria, várias condições têm
que ser levadas em consideração - econômicas, pedagógicas, sanitári~
as. :ê êste um assunto Larg amsrrtêtécnico e que exige conhecãmerrtos de
engenharia, arquitetura e outros fatores'" climáticos, sociais, topo
gráficos, urbanistas - nos quais temos que atentar, f para planeja-
mento funcional próprio a atender aos requisitos de programas educa~
cionais" •.

/Não ser~ demais insistir em que não poderão ser imit~
dos gêneros de construção adequados a cidades relativamente próxi-
mas, mas apresentando situações e necessidades diferenteso Tôdas as
constru~&es terão que obedecer a condições próprias da zona em que
vão ser levadas a efeito - do clima, de salubridade, dos matelÜais ,
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do meio, orientando a escolha do local e tipos arquitetônicoso
,Quando se pensa emconstruç~ de predios para es-

colas ou instituições de educação pr~-primária s~gem, de pronto,q~
tõesscomo estas:

Local - A localização do prédio ~ fator import~
te na escolha ou construção do mesmo. Entre outros pontos, alguns <ie
vem ser atendidos, como sejam-

a} próximo a bairro, onde haja crianças
que necessitem de instituições de educação pr~-prim~ria;

b) facilmente acessivel por meio pr~tico
e econômico de conduç~;

,de traft~ e lugares perigosos;
los);

c) longe de barulho excessivo, confusão
( por exemplo - f~bricas, est~bu-

-- d) distante, quando muito, 2 quilometros
das moradias das crianças que se achem mais~astadaso

;1amanho e situação do terreno.... o tamanho e a si
"tuação do terreno devem influir, tambem, ·grandemente na escolha ou

construção de um prédio para educação pr~-primáriao Deve ser enxu-
to, permeavel, exposto ao sol e com espaço ao ar livre adequado e ~u
ficiente, sendo muito aconselhavel que êste seja ajardinado e arbori
zado, devendo fazer-se uma conveniente distribuição das arvores,afim
de evitar excesso de sol nas horas mai~ quentes, sem todavia facili-
tar a umidade em demasia. ~ muito aconselhado o emprego de areia da
praia ( camada de 0,30 a 0,59 ) para revestir o terreno livre no p~-
teo de recreio.

~ - Para a escolha da ~rea ao ar livrá, vári~
são os problemas que devem entrar nas nossas cogitações - o número
de pessoas que se vai utilizar do terreno tem que ser considerado; o.
tipo de atividades a serem levadas a efeito - por exemplo um terreno
que pode servir e ~ at~ aconselhavel e tido como ideal para muitas
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- ~ , ,atividades de brinquedos espontaneos, para criancinhas, naO e pro-
prio para um campo de basket-ball; a quantidade de chuva da zona

.;considerada e, muitas vezes, um fator que afeta o problema do ter-
~reno para a area aO ar livre.

Há uma série de elementos considerados importantes
em uma boa ~rea. Acredita-se aniversalmente?que deve ser 'utilizado

•, .;em pequenas areas destinadas ao brinquedo de crianças pre-escola -
res, o gramado, ou terreno coberto de relva.

Para as instituições que aceitam crianças de mais
~de 2 anos e aconselhaval prover um espaço de 4m2 a 5m2 por crian -

çao

Orientação ~ Como vimos acima, a situação topogr~-
\ '

fica e, mais que isso, as condições climáticas, devem pesar na es-
colha ou construção de um prédio escolar, ou para instituição de ed.1l

cação pr~-primária. Segundo, porem, opinião de autoridade no assqn
to, I no Distrito Federal, e possivelmente em todo o centro e o no~
te do paIs, as salas de trabalho ou brinquedo devem abrir.se para
o quadrante SSE w S80, pois do sul sopram as brisas que refrescam
o ambiente".

Construção - Tratando da construção propriamente di
ta, frizaremos alguns aspectos que devem ser focalizados de manei-
ra particular. Vai se generalizando, hoje em dia, a tendência para

" ,construir edifícios para instituiçoes de educação pre-primaria de
Itipos leves e menos pemanéntes, obedecendo às condiçoes especiais
de escola ao ar livre", a fim de evitar que figuem arcaicos,depois

J'de alguns anos, em razão dos rapidos e constantes progressos na
arte de cpnstruir.

Os pr~dios para instituições de e~ucação pr~-primá-
ria, na opinião de muitos educadores, devem ter um único pavimento,
com rampas de acesso ao jardim, em vez ue escadas. Se houver esca-
das, o que na opinião de outros , é aconse lhave l, para que a crian-
ça aprenda a SUb~l, devem estas ser de degraus largos e pouco al-
tos - de 0,10 x 0,15, como preconizam~res, ou de 0,15 x O,27cQ

- 3 -
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mo aconselham outros; Nestas condiçOes, deve haver corrimão late-
rale .

o tipo de~construçãO pode apresentar a forma em
T - H - L - I - que favorece uma melhor iluminação e ventilaçãoo
Segundo autores de reputado renome {o pé direito deve ser, nas
cidades maiores, de 3.20 a 4 m , podendo baixar a 3m no interior do
paísB.

Recomenda-se seja colocada em toda a superficie do
prédio uma camada isolante de 15 centimetros de concreto, sobre a
qual ficará, então, o piso de madeira ou mozaicos, conforme o des-
tino a dar ao comodoo

Em relação ~s coberturas, preconizam~se sejam de ci
merrtor armàco ou telhas, ti mas com camada de ar isolante". As te-
lhas podem ser de vários materiais, julgando-se, porém, serem as
de barro as que oferecem melhores qualidades térmicaso

Ainda, como medidas de ordem geral a serem tomadas
quando se trata de construção de um estabelecimento de educação pr~

/

primária, figuram o abastecimento de água~a necessidade de depósi-
tos de água quente,-a questãoodos esgotos, o serviço de gás e o de
eletricidade.

o estabelecimento terá necessidade de água para b~
bida e para asseio; haverá portanto, bebedouros, lavatórios, banhei
ros e pequenas piscinas ou, pelo menos, tanques" de vadearo Aconse-
lham-se os bebedouros B de jato obliquo e orifício protegidO", nos
quais a ~gua chegará ja filtradao

Os lavatórios poderão ser prov~dos d~ saboneteiras
Para sabão liquido, onde a situação econômica puder facilitar essa
comodidade. As toalhas poderão ser de pano ou papel mas, sempre,in
dividuais, com porta-toalhas também individua~ e de modelo práti-

A •CO.e econom~co.
Na questão dos esgotos, faz-se mister, sobretudo,
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•

frizar algumas recomendações de o~dem prát~ca, como por exemplo -
aS portas do W.C. devem ser baixas e abertas na parte inferior, a
fim de- facilitar a fiscalização d~icreta; a questão da altura dos
aparelhos sanitários, que deve variar entre 15 a 25 cm; em vez de
càixas de descargas aconselham-se, modernamente, as válvulas, mais
faceis de serem manejadas por crianças pequenas; não deverá exis-
tir nenhum recipiente para papeis higiên±éos; estes devem ser jo-
gados obrigatoriamente no vaso sanitário, depois de usados; deve-
rá liaver dependências separada~ para meninas e meninos.

As instalações sanitárias devem ser facilmente a-
cessiveis, tanto da sala de estar ou brincar, como dos pateos e
terrenos aO ar livre; devem ser ~propriados aOs cuidados de hi-
giene e de asseio, como situados de forma que a educadora
facilmente observá-Ios.

possa

Ao preparar o ambiente da instituição de educação
pré-primária, várias outras condi~oes devem ser tomadas em consi-
deração, tais como.

a) espaço suficiente nas salas e recreios
b) temperatura adequada
c) grande quantidade de sol e de ar fresco
O prédio onde vai funcionar a instituição deve ob~

decer a certos requisitos indispensáveis~
~ Deve ter um pavilhão com as depend~ncias necess,á

rias e, além disso, espaço ao ar livre;
As salas devem ser grandes para prover espaço p~

ra atividades para desenvolver os grandes músculos, ser bem arejâ
das e banhadas pelo sol, Para o que concorrem as janelas baixas ,
que trazem, _além disso, a vantagem de permitir às crianças satis~
fazer a sua natural curiosidade, vendo o que se passa fora;

O revestimento interno ideal, sob o ponto de vi~
ta higiênico, é o que impede aCÚIDulo de poeira e permite lavagem
com agua e sabão, sendo por isso indicadas e preferidas as dispo-
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,.sições que n arredondem os angulos, suprimam as molduras e cubram
as paredes de camada lisa e impermeavel, como a pintura lavavel e
a cerâmica ( ladrilhos, azulejos). A caiadura é revestimento bar§. r

to e higlêniéo. lt

As paredes da sala de estar, trabalhar ou brincar
dévem ser faceis de limpar -e de. cor ..clara ( creme claro, amarelo,'
claro e verde muito claro), servindo de fundo ao ambiente, que pre
cisa ser alegrado por flores, material para brinquedo, etc.

Tudo isto se pode conseguir de maneira simples,em
bora sem aparencia luxuosa.

Para que a boa ventilação seja assegurada, ~ pre-
ciso que naja nos diversos aposentos, pelo menos duas janelas,uma

, .destinada a entrada e outra a saida do ar, sendo preferivel que fi
quem em paredes opostas.

Para auxiliar a boa iluminaQão da sala de aula, o
teto deve ser de cor branca, creme ou marfimo

Número e arranjo das salas - No tocante a êste ~
, .sunto, var~os itens devem ser tratados -

a) instalações para as crianças - sala de traba -
" 11'lho ou brinquedo, onde,pode ser feito, tambem, o- repouso; vestia-

I

rio, banheiros, refeitorio, cozinha e pequena~dispensa;
b
b) gabinete médico, gabinete dentário, uma sala

destinada a um pequeno' isolamento para as crianças que adoecem na
insti tuição;

c) salas - para a diretora, para as educadoras,Pã
ra a secret~ria, uma ~alinha de espera para os paiS;

d) os corredores e as salas devem ser cons~ruidos
de maneira a facilitar a movimentação das crianças pelos v~rios gâ
binetes e salas, como por exemplo, para o exame médico, para tro-
car de roupa, para as necessidades de toilêtte, e entradas e sai-
das para os terrenos ao ar livre;

6
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e) as salas devem ser dispostas de modo a facilitar
a fiscalização das atividades infantis e para facilitar as reuni-
Oes de grupos;

(f) o gabinete da diretora deve ser accessivel a en~
Itrada principal. tiOs compartimentos que tenham de ser frequente -

mente lavados, ou onde sejam manrpuladas substâncias capazes de
se impregnar com inconve~iência nas paredes, como banheiros, latr1
nas, copas, cozinhas, devem ter revestimento de azulejos, ou de c~
madaccontinua bem impermeavel - pintura a gesso e cola ou a oleo -
até a altura de 2m. O rest~te pode ser caiado. Pelas mesmas ra-
zões' o ladrilho deve ser o material preferido para pavimentar es~
ses cômodos.

"Em relação as salas de estar ou brincar, resta-mos ~i
zer, ainda uma palavra sobre SUa disposição, pois que esta deve ser

\ ..
de maneira tal que facilite, t~bém, as relações entre as crianças
das várias turmas, a comunicação entre as educadoras e a observa -

'ção e fiscalização dos trabalhos~
1#Depois dessas considerações que se faziam necessari-

.•.as, resumindo, podemos frizar alguns pontos, sobre os quais,em ge-
r.al, são feitas consultas em maior nGmerot-

I - O número de crianças para cada turno deve obede-
cer ~s vantagens oferecidas pelo prédio, isto ~, número de salas
existentes, tamanho das i~stalaçOes, número e capacidade das educâ
dor as , Adianto, que, em reLação a esta última condição' o tsualmen ...•
te indicado ~ o numero de, no máximo 2O·crianças para uma jardinei
ra e 12 para uma educadora de escpla maternal de capacidade normal.

JI ,Se, entretanto, a sala comportqr um numero ,maior de crianças,a pr~
tica tem demonstrado dar bom resultado deixar, numa mesma turma,35
crianças com 2 jardineiras ou 29 com 2 educadoras, em ecola mater-
nal sem que, entretanto, se faça uma divisão ~ormal e taxativa do
número e de determinadas crianças, para cada uma das duas educado"
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ras;a turma divide-se em duas, de acôrdo com o interêsse das crian-
ças, pelas atividades do momento, encarregando-se delas as duas ed~
cadoras, da melhor maneirao

~ , . ,Uma jardineira podera, no maX1mo, encarregar.se de
18 a 20 crianças e uma educadora de escola-maternal, de 12. O núme-
ro pe crianças por turno depender~, portanto, do número de salas e-
xistentes no prédio, nas quais possa estar e brincar cada um dêsses
grupos de 18 a 20 crianças, ou de 12/e de espaço aO ar livre em que
se possam movimentar livremente e ordenamamenteo

2 - Segundo os autores mais modernos, e de acôrdo
com as necessidades pr~ticas, o número de aparelhos sanitários, na
instituição de educação pr~-prim~ria, deve ser na seguinte propor ~
ção't

1 - para cada grupo de 10 crianças.
Os lavatórios devem ser na proporção de 1 para

cada grupo de 18 crianças.
Tanto uma, como outros, devem ser de tamanho e

, , -altura proprios a crianças de 2 a 6 anos ou, em caso contrario, de-
vem ser tomadas medidas, que facilitem ~s crianças o uso dos mesmos,
como por exemplo: pôr um caixotinho para a criança trepar, quando a
altura do lavatório, náRSo lhe permita lavar bem e sosinha as maos ,

prejudicando, assim, a aqui§ição de h~bitos de independência e respon
sabí.Lf.dade ,

2 •• O número de bebedouros pode .cor responder ao de
turnos existentes na instituiçãoo

3 - O de chuveiros dependerá das crianças que vão fr~
quentar a instituição, isto ~, se forem crianças destituidas de cui-
dados higienicos no lar e, 'portanto, necessi tandode uma assistência
mais pronunciada na instituição, o número de chuveiros deve ser em
maior proporç ão ,
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,

4-Uma boa sala deve ter 6 x 9 metros~ bendo acei
"tavel 6x7~5. A altura deve ser de 4m~de preferencia, tolerando-se

"a te 3~20o ,5 - Alem da sala de br-Lncar, ou de tr-abaâ.ho, deve

a)
b)
c)
d)
e)
f)
g)
h)
i)
j}
k) despensa
Dependendo dos objetivos gerais da institui-

ção deve haver~ ou não~ uma lavanderia.
,6 - Esquadrias - O melhor tipo de janela a o moder, -

namente mais aco nsel.haveL fi é o dotado de bandeira mov edã ç a, que
pode ficar aberta, para facilitar a ventilação~ devendo o mecanis-
mo de movimentaçaõ ser simples~ duradouro e de facil manejo". Êste

, . Atipo e aconselhavel~ levando-se em conta o fator higienieo. Aten -,
tando-se~ porém, numa das necessidades psicológicas dos pré-esco~
res - a curiosidade - que at~ás salientámos, aconselhamos seja a
parte da janela que fica numa altura de, pelo menos 60cm. do peit2,.ril~ para cima, do tipo mais COIlUlmde abr-í.r-,isto e, apresentando a
janela duas folhas, que fechem ao meio~ com ferrolho~~ue possa ser,
mane j ado pelas proprias crianças. I

" ." " "7 - Conforme fr~zamos, Ja~e necessario deixar, sem
de ~r isolante~ no forro, para favorecer a ventila

, .

8 - Quanto a superficie para recreio,
saibâmOs~ estudos especiais em relação aO nosso·pats.,tos no estrangeiro, porem, Qconselham calcule-se o espaço· para
páteo de recreio na razão de '1m2 por criança.

9 - o mobiliário da instituição de educação, •..primaria deve ser-escolhido de acordo com a idade, as necessidades
e os interêsses das crianças a que vão servir. Os principais fatos
do desenvolvimentY infantil têm uma grande influência na escolha êb

meteri~l e do mobiliário. Todo material e mobiliário, não só devem

haver:

pre~ uma camada
çaõ.

sala para a diretora
secretaria
sala para as educadoras
sala de espera

,~ ,gabinete mealco-dentario
pequeno isolamento, \refei torio

~vestiario
banheiros·
cozinha

"não na, a~::§lue
Estudos 1'ei-

,pre-

estar de acôrdo com o desenvolvimento fisico da criança, mas des _

- 9 -

o
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"pertar atividades que facilitem esse desenvolvimento; devem propo~
cionar, também, oportunidades de de senvoLvâmen to social. Ali~s,o ~
terial, assim como o mohtli~rio deve estar ne acôrdo com a situação
particul~r d~ instituição: sendo aS crianças que-a vão frequentar de
um meio mais humilde se, por um lado, têm necessidade de estar, pe-
lo menos durante algumas horas, num ambiente melhor, mais agradavel
e util, por outro lado, precisam de ser atendidas com certo cuidado,
para que o contraste entre o ambiente da instituição e o de seus'l~

A , ~ ,res não as leve a despresar este ultimo mas, pelo contrario, as fa-
ça adquirir o hábito de viver num bom ambiente e a adquirir acerte
za de poder modificar, transformar o do lar, de acôrdo com suas po~
sibilidades econômicas, tornando-o mais higiênico, mais conforta-
vel, mais atraente e mais alegre., ,O mobiliario, assim, pois, como o material didati
co, pode ser executado de maneira simples, sem qualquer aparência
luxuosa.

As me aaa « e as cadeirinhas, podem ser conforme as
possibilidades financeiras, laqueadas ou, simplesmente envernizadas.
Estas últimas oferecem mais economia para sua conservação, pois as
próprias grlanças poderão ser encarregadas de lustrá-Ias, sempre que,necessario.

O mobiliário deve~ além disso, ser facilmente ma-
nejado pelas crianças de modo que elas próprias possam transport~ -
10, à medida que as necessidades de suae atividades assim o exigi -,rem. 'As mesas podem comportar 2,4, ou ate 8 crianças e sua forma po
de variar - retanguiaves, quadradas ( com cantos arredondados)ovais,-ou redondas. As cadeiras devem ser tambem leves e com alguns caraC-
teristicos essenciais: apresentar condições de comodidade à criança:
quando sentada, deve estar apoiando-os pés no chão; o assento, deve
ser ligeiramente inclinado de diante para traz; o encosto deve evi-
tar que haja pressão exagerada.

10 - A pavimentaçlo deve variar conforme o uso que
se vai dar a cada aposento, assim:

a) a sala de brincar ou det.trabalho deve ser 8.!.-:->

soalhada e, se possivel, coberta de linóleo que facilitar~ o asseio
diário;

b) a sala para diretpra, a destinada às jardi -,.neiras e a de espera, tambem podem ser assoalhadas, assim como o ves
i
, .

t aru oj
c) o gabinete médico~dent~rio, o isolamento, o

refeitório, os banheiros, a cozinha e a despensa devem ser ladrill~a
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das;
1.1•.•Em relação

mais indicadas a pintura 1.avave1.
bêm, aceita a cai dura, tida não

/

•. . i'a p1ntura, ass nalamos
..•e a cerarnica.

,so como 1:nrata

,atras,En tretanto, e,,mas, e tambem,

serem
tam-

higiê
nãca,

vestidlas
pintadas

12 - Conforme ficou dito atr~ o gabinete médico~
tár.io deve ser de preferênci a, ladrilhado. As p sr-ede s devem ser re-, ~de azulejos ate uma altura de dois metros, mais ou menos,e

fda1 para cimao

13 - A situação topográfica raz variar a orienta -.. ' ...' ,çaQ que se pretende nar ao predio; deve-se, porem, levar em conside
raçãOrsobretudo, as condições de climap Segundo autoridade no aasun
ff no Distri to Federal, e possivelmente em todo o centro e norte do
pais, as salaS de aula devem abrir-se para o quadrande'SSE - SSO~is
do sul sopram as brisas que refeescam o ambiente", como salientámos,atras!'•

I
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/1
d~ setewbro 'na 19h9.

B mo Sr. Diretor- do 1)epart monto Nacion.-J. na "riwlçl3

Cone dendo RUX!lio t1n nce'1ro •

.~r. Diretor

'1'anho v. ti f çso 03 comuní.c
àec1diu 9uxl1 ~ 00 Cr" 50.000,00, em.1949,
matem 1 dê e Inst-I tuto.

V.5. que o D. :.Cr.
crj aç ão escola

FJrr~re spos t o 'U ú' t.inio of lel0, apr-a a-me ainda Ln-, ,
!orms.r ue o nosso tecnico, nona Ce ina !na, que o agoz- voltou

~ .
do, Bul, onde est.eve a seJ.'v1t;0, jUlga pz-u ente nao so or c~'rreg8.r~
da educado r com rada de o~to crianças .• em vi t QRS c 'CO ctel'f ti
C8.S e c1 Ia o tralh •, , . ,

,3. I uan to &9 c lculo c a é. r- a nuc e "~J:'1 ,

se ri ft 8 tõe .tr qu re. 6 IV .•...:n. nªxv,
previo ·06 r scuz so s

2.

, -
C !,R b e r.•, ., .

JOrólfii loglcame!l
- que é D 91-.t ,

v 1

o conncc í.aenuo
le.nç r mão.

fi _

g' V.S. aesej r que ll0 m smos pl n J ~ a o r ,pe~
que lhe oliclte nov mante-e tas escl~~véimento , quanaomai

4.
mit-nao oj., mad.Lante e s t.d tiv s:

a) número de m troe quadrado <':0 terreno di n,pon'fvel;
ter-r-eno que áevar' er "enxuto, permeável,· expo to ao rU;

) montante da verba que poder~ ser aer ecentada ao
, -:t'a ,er fac~ à c es s s da ocns t.ruçãos õasauxIlio do D.N.Cr., par

itistalsç5ee e do e ulpa nto;

Re!. proc. SA/l 738/ll.8~
,M 11c.
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e) mo~t te
.. -uestlnad manutençao.

,. e o plano tôr el lJ'Oradoo, ,
to .• tera V.S. bondade de .folnecer-ovs copia
peclflcaçõe dot~dae.
6. Col',H:~anuo-m.e~, sua int'elr8. d1sposlção,íJ inclu-

. 11

sive para qualquer entenu! ento verQs.l que lhe par~cer nec asa..•
1'10, valho-me do en jo par l'eiter r protestos de ti e e ,g
sideração.

vero cativel -S r

oróprio Inatitu-
da plant. e das es-

rt -o ele te!r
1retor
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Juntamos um resumo das atividades da D. P. 8. em 1949, e
o folheto n. 1 da coleção do D. N. Cr., propondo se envie 10-,. ,go À D. O. C. e aos demais setores, que ja foram por nos a-
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DIVISÃO DE PROTEÇÃO SOCIAL

Sr. Diretor da D.O.C.

PaSsO ~ DOC o processo nQ 1328/50, que
tem bastante urgência, conforme j~ informamos
ve nbal.ne n te ,

D.P.S., em 14 de abril de 1950.

----ZS~pe~tr~Dr::tfç:-re~to~r~~.•..•..~~
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RESUMO DAS ATIVIDADE DA DIVISÃO DE PROTEÇÃO SOCIAL
1949

I - Relacionadas~om as obras de proteção so~l, em g~
1 ~ Caracterização dos tipos preconizados pela Dí.vãsao ,
2 - ESDUdo das normas de funcionam~to, das uais foram desen

volvidas e atualizada.s as de Internatos para cri an ç as , Ali
sistência obstétrica Domiciliária, Abrigo Maternal,Jardim
de Infância e Escola Maternal.

3 - Prosseguimento do cadastro.
4 - Projeto de nova ficha para o cadastro, baseada no sistema

decimal.
5 - Preparo de fic~a para uso em lactários.

11 - Relacionadas com as obFaE-de ,Eroteçã.2,socia~l.l-e!llparti~':lJ.ar.
1 - Encaminhamento de gestantes, mães e crianças a várias ins

tituiçõe s ,
, ,2 - Auxilio ,tecnico, . ,

3 - Auxilio tecnico
liar da Balda e

f

4 - Apoio e colaboração á Sociedade Pestalozzi do Brasil, que
se destina a estudar e proteger a infância excepcional.

5 - O~ientação, mediante reuniões e conferências, de dirjeen-'
, - "tes de obr-as diversas, que a tenderam a convoc aç ao para es

a estabelecimentos que o solicitaram.
e financeiro a Agências de Colocação Faml

,do Par-ana ,

se fim.
6 - Est ÍmuLo à criação do Abrigo Maternal da S.O.S~ desta ~~

pital, destinado a reajustar gestantes e mães com filhos
peqi enos; elaboração das fichas e do regulamen to interno
da instituição.

111 - Colaboração com o S.E.~.
,

1 - Participação no preparo de um folheto.
2 - Notas para divulgação.
3 Plano para es.t.í.muLar- o registro de nascimento por meio de

"'. " -premlOS as maes.
IV - Colabor~~o com a D.O.C.

1 - Estudo de sete projetos de obras para instituições
V - Colabo~5ão c~~lh.

'" ,1 - Plano de um inquerito sobre o Registro Civil, a ser reali,
zado em cartorios.

, "2 - Inquerito sobre o aproveitamento de crianças de O a 2 anos,
em serviços de higiêne infantil: Distrito Federal.

3 - Inquérito sôbre a influência do'fumo na gestação: Bahia
(Cachoeira, Muritiba e são Felix).
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VI - Fichário de leis
1 - Organização e atualização de um fichário das leis nacionais,

internacionais e estrangeiras, relativas á maternidade,á in
fânc ia e á adolescênci a.

VII- - Centro de Orientação~uvenil
1 - Criação e manutenção de um Centro de Orientação Juvenil,que

já conta com 459 inscrições de adolescentes, das quais 115
ês:te ano e com 3 898 pr-ovas psicológicas e outros exames re
ali71ados~

VIII - Colaboração em cursos promovidos por diversas entidades
1 - Em 6 de educação pré-primária
2 - Em 1 de visitadoras sanitárias
3 - Em 1 de recresção bosp italar
4 - Em 2 de puericultura
5 - Em 1 de educação rural
6 - Em 1 de orientaç~o psico-pedagégica

IX a Campanha Nacional~Criança
1 - Organização e direção do movimento que se propõe congregar

as instituições particulares e obter donativos entre o povo,
afim de cooperar decisivamente com as autoridades na solução
dos problemas da maternidade, da infância e da adoles-cência.

Ir X - Process o~_despachados
•

1 - Pareceres sôbre 44 pedidos de subvenção dirigidos ao C.N5S.S.
"2 - Despachos em outros processos, inclusive pareceres sobre pe~

,
di dos de auxilio finm ceiro dirigidos ao D.N .Cr .•

XI - Terceira Jornada Brasileira de Puericultura e Pediatria.
1 - Apresentação de 6 trabalhos.

XII - Atividades relacionadas com o exterior.--- ----
1 - Inquérito sôbre a organização dos serviços de proteção da

maternidade, da infância e àa adolescência dos países- ameri-
canos.

, ,Relatorios pormenorizados, remetidos a
aspectos da assist&ncia à maternidade,
cência no Brasil: 3
Informações enviadas a órgãos estatais e entidades particul~/
res: 3

4 -Participação do Diretor da Divisão, em 1949, no Congress-o dos
Pediatras de Llngua francesa, realisado em Paris, e na Assem-
bleia Mundial de Saúde, em Roma,
Participação no Curso de Pediatria
1949, no qual o Diretor da Divisão

2 - O.N.U, sôbre todos os
',... , .a infancia.e a adole$

3 -

5 - Social da UNICEF, Paris,
funcionou como auditor e

representante do Bra sil.
6 - Colaboração em um plano do F.I.S.I. em favor de crianças do

Nordeste.
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XIII - Programa para 1920 ,
1 - Preparar um anteprojeto do decreto que prescrevera regras

para a constituição de Juntas de Infância nos municípios,,assim como realizar os estudos necessarios ao funcionamen
A , Nto desse s or-gaos ,

2 - Desenvolver a recreação infantil nos estabelcimentos que
abrigam cri~lças.

3 Estimular especialmente a criação de colônias de férias,
intervindo diretamente na organização das maesmasG

4 - Concluir e publicar o repositbrio das leis que se relaci~
nem com a matern idade, a infânci a e a ado Le sc encã a.

5 - Colaborar com o F.I.S.I. na execução do plano de assistên
, . ,~cla a maternldade e a infancia de quatro Estados do Nordes

te
6 - Prosseguir nas tarefas ~á encetadas e nos trabalhos de ro-

tina

D.P.S., em 4 de abril de 1950

Diretor da D.P.S.

J
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1) Cr:lliH'ão e a per-f eLçoamerrt o de ,oni!idad~~ de amparo da maternf
• A ~ ~ ~

-dud e, da Lnt'anc í.a e da -adcLesc encãa , a t r-aves da DE'lega.0:ta
Federais ~a Crlan~a;

2) 'F.S'tuêo no s e. tido 'de ('l'xt nd r à zc na rural 00 ~rõet. mínimoS
do pue r-lcu Lt u rn ("'raba:t r 9 r:r~""'t'mtaco à Ccr,f0rêtH'la Bra. 1,
Le t r-a de I!'?lgrç~...-:'"o e CcLon l za ão) ~'71 (oian1.B. - ::; de ab:::-i a
7 de mato d. 1949);

o ue a t nc em
•• N.... popuâa ,..a, rtros brba-

,.. \

Or i en t c a c ri os te .. '.101 n t ~ de Pueríc ltu a

nos;

li) .d.".at udc da ]j(}{'.S iblj i s<.l . .co (::;;191 êf' o de t Of'Íto~ d~ Í'uer t.c ul.nur-a
·tI I

de m~ê.oil a, "'l'o-fE!-br' lc ad os ;

Intorcúmtrto c rnl os ór0'ã os of tc:t.b\ts
~ " ,.,."ca o a f'naternl.ôw:le. -tnf' nela fi 9.

e reI t, t c..uI 'lI'0fl de j1:r',)te-
La , .or í en tando '

-
):r' o jl:- os

6) _ N

ElnbOl"l~' lJ ..• 2 proj et.os
, •••I

ac on o ni c 08 ,1 f> D, t)S • e

raj
7)

. ,
+ecn te os d .f t- b e Lec í " errt os de

H ) - .p~ ic1 P, da in
.•. ."fBncia e da adG1opcanc1a;

B) Pnt(;nõ i n r.t o c em 54
te, 01"., .1<:1fando c Orl:

. ..•
irE!t't1,;.iq· ee ora pla:r;e.ianã.o'
es t.ud os j rf::ali7.auos".

'"pee lalme,!l

9) Padroniza ção de rr.qterietl a s ar ut í Lí.z ado nos ",~tsbplec imen -
tos . de pr ot oçãc à r,~ toi'rnldaae e à ..nf'~:lc;itl;

,
10)

, \

Org"'nização da vropcsta dA lilPliO'.'iç,~~ dos r"'Cl1rflOS Flnartcel ••
.~ ,

r-ce propr 10s do nIWr. a tra ves das DeLega eLaa adGrale da Cri
. -

anqa , com a istr·1.b.uição em ouadz- anexo, à.OF EstG.dos e Ter ••--, .
r!torios;
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J •

tanto do o uartr-o anexo.

ll} Elabor ç~ o do programa de e. 11caQão dos rc.'c1U?.OS conced.!
dos pela Lei 71+'1J à. 27/6í49'" (Cr;'~ 9.000.000",üO - Obra
Cr$ 5_000.000,00.. u í.p ncnt.c ) 'com a d'Í.1:'1,rUmiqão c ons-,

:1
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MINISTEORIO DA EDUCAÇÃO E 'SAÚDE

RESUMO ~ ATIVIDADES !22. SERVIÇO 1?!
EDUCAÇÃO ! DIVULGAOIO

!!W

. ,D1.vulgaçao dapu6~icultura para o pv;oo e para medIoos, edu, ~. . -oadores, e outros tecniooe:

Distribuição
Distribuição
Distribuição

individual, feita na sede do D.N.Cr ••••• 4.520
feita por inioiativa do D.N.Or ••••••.•.•• 9.170
f&ita por solici~ação dos interessados •• 8.410

22.160Total •••••••

Oolaboraçã,o 0<;»:n revistas l,elgas !. médicas

exemp.
exemp.
exemp.

fi

,Fizemos publicar mensalmente, conselhos de higiene pr~
natal e infantil, notícias das atividades do D.N.er., informações,tecnicas, ete. nas seguIntes revistas;

1 • Revista Brasileira de Educação F1sica
'A 2 ..•.A.S.A, (Ação Sooial Arquidlooesana)

3 - Jornal de Pediatria
·4 - Boletim do Instituto de Puericultura.
5 - Revista Flum1nenae de Medicina'.

6 - Boletim deI Ingtttuto Interna.cional Amerioano de
P:uotecclon .8. 1a Infancia.

p'ubl1caÇõe~

Foram editadas aS seguintes pUblicaçôes*

1 '. Relatório de 1947 do D •.N.or.; autor:Prof.Martagão Gestelra.
2 • Tipos de CardápiOS Padrões; autoratSra.Marle. Navais Filha
3 - 1lstudos sôbre recreação infantil; autora: Sra. Elisa Dias Veloso
4 - Organização e atribuições do D.N Or.
5 • Cartazes ~ara Q Semana da Criança; 30.000
6 - AV\11sos para â Semana da Crian~a'l 200.000

, ...Rádiodiflsao

.. ,Foi irra.dia.doum programa sobre puericultura, atraves, ..• •. "da Radl0 Mlnisterio da. Educaçao, as 13 ~oras de todas as quintas-fel
ras,. sob a orientação do DI'. Darcy Evangellsta.

, ,
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••Palestras~~ Duoricultura

Foram ~ealiz d duas érie de palestras pop~
lares sôbre puericultura, a primeira na Casa são João Batist da

• ALagoa, em Botafogo, Distrito Fed~r 1$ a sogunda n Casa Provlden
, ;Iela, em Potropolis; F:stado do Rio de Jane1ro, Na primeira ln ti-- ,tulçao as pa.Lastz'a foram l'eall zadas por ll1edicospuerieul tores e, ,por uma enfermeira. do D.N.Cr. J na segunda, em Petropolis) por 1l1.!

dloos e enfermeIras do esta.belecimento.

EX120sIçôes 2!t P'llericul tura

Durante o no de '1949 o S.E.D. confeocionou s
seguInte exposIções de puericultura:

5 Exposições metáliea , para educaç~o popular.
4 Expo ições d madeira, para educação do povo
; Exposições demonstr tlvas das atividade do D.N.Cr.
1 Painel explicatlv dos auxilios financeiro coneedido

pt!llo,1.E.S. I através do D.N.Or., ~s obras de proteção, _ ..
a w8ternidade e a ln~ancla do Brasil

D1vulgasã9 ~ ~t1."<{idade~~cl0!lta1.~. ~ f~vor .. da. f!!~t.ernlda••
A A

~, da infano ia !l ~ .;;;.Q.;.;d ••••t?.;;;1.;;;.6.;::;;.S..;;;.C..;;;.61,;,;;,1.;;;.C.;;,;.i.;;.;.Q

EM 1749 foram div 19ada , pelas radl0 mi sora
pela imprensa do pais, através da Ag~ncla oiona1, 160 not oi

'" .•sobre realizaçoes dos aez-vãco oficiai c pa.rticul~u'e8 em favor da
A

matJrn1dad e d 1nfa~cia.

Semanu ~ Criança 2!! 1949

Foi solecionado o seguinte temat REGISTRO CIVIL
DE ~iASO! ~E"J o.

l' 'O trabalho prevl0 consistiu em elaborar uma rel-.. ' , -
çao dos principais prejuizos que a fs,lta da certldao de nasclmen
to acarreta para o indivíduo e para a sociedade, em confeceionar_ _ ' A .

sumula da legis1açao brasileira sobre re~istro civil, em redigi.
um conto infantil, tratando do tema e em i.primir 30.000 oartaze
e 200.000 avulso focalizando o assunto.
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Em oeguida remetemos essos documento J p ra todo o pais,- , ,convidando os mun1cipios, os serviços de prota ao a aternidade e
1nf~ncia, as instituições oficiais e part1~ulare , a Igreja ate. eo, -, ~memorarem a Semana da Criança. Aderindo as comamoraçoes, o D1ar10
de Not!c1 8" d aencad eu intensa camnanha omfavor do registro civil
de naacâment o e a Campanhe J.faoional da Cr1anç2 pr ogz-amou ' sua eampan
f'1nance1.rado 19~.9, no lP1str1to Federal .•durante fl Semana da. Criança.

Em conscquonc1a., e. Semana da CrtE\nça de 1949 foi oomem0l!,
, .da em todo o territor10 nao í onaI com grande entus·1asmo, e ,,<amando- e

a atenção d o ~a1.s para os pr-e uizo que a tal ta.da certidão de nas-
oimento eausa aos eus filhos.
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~

t li -çao do cad stro d i stituiçõe de ter
'A ' Anid de, a infaneia e a ad le ene , xi le

como do cadastro geo-eeonômico dos mu i 1pl0 ,atravé .a
Delegacias Federais da Criança;

2 - Realiz ç- d
,7 inque itos d ort idade infantil, tr ,

d' DelegacIas Federais d

1 Bragança
,2 - Timoaub

:5 - Pombal -

Criança, nas se i t; s ci ade
E tadó do Par ,

atado.de ern bueo

stado da Paraiba
stado de ato Groh - CU~ b" -

5
6

7

-~- arzea Gr nd st fato "'!, osso
,- Itu E t. de ão Paulo

- D Pedrito - Est. Rio Grande (O Sul
I

~ - ublicação de 2 inquérito de mortalidade infantil re,llza-
na eid de de S Féllx Cachoei a t. dá

4 - ub~lca,ão e·aprescnt ção na 3 Jornad n
d uericultur e

adia e de 3 trab lho d e tudo c t ti tlco co d do c_
lhldo no fichário do Inutittlto Fernande F~gueira e con -
tante de"

2 - Mortalidade entre criança .rpre-escolares
1 - Mortalidade entre 1 2 ano •

. ,
3 - Mortalidade por meningite meningococic

5 - Cooperação f1nancei~ com a Divisão de Proteç·o.Soei 1
re lizaçã ,d ·3 lnq e ito

6 - v nt to estati t co por Estado, u lc{p
, r ~ ti

i tituiç~o das dota õe o çamentaria prr
e de outra fo te federai, di tri id no periodo d
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139 1919, ~trave 0.0 • Cr par o de d

/' -'MINISTaRIO DA EDUCAÇÃO E SAÚDE
,/ /

e panha de proteção a materni a.ci e t do País;
, a i fanci '" "e a ole ee

~ , ,7 - Regi tro das instituiçoes de proteção a maternidade~ a :1
A Afãneia é a.adolescenei , au 1I1adas pelo Gove o Federal, a-

, A 6trave do D N Cr., de acordo com o art de •

8 - Or an1zação do cada t o fotográfico da institui -e d 0-
, A Ateção a ternidade, a inf nai e a doIe cenc ,e i ten

Pa •

s. _, e 11/5/50

Dr. Eliezer J. Za y
CHEFE DO B.E •..• StmST' TU1'O
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DlretorGeral do Departament? JacIonal da Criança
Diretor o Ins~l~QtoBenJ ia Constant

vi resumo das atlvld.a4ea êete De artamento, e 1949-

Sr. Diretor:

-'

Tenho o prazer de res~onder vosso t~legrama 340 de
31"'3-50, sollcitando um.resumo das 8 tlvldadaa, desenvolvidas em
1949, eloa vários setor.es dê te De, 'n.rtamento., "

So agora posso cumprir vossa sollc1 taÇã0, excussnd,g
me pela demora da remessa.

Aproveito a, oportunidade para apresentar-vol prote~
tos de estima e consideração.

Martagão Gesteira
Dlreto'r Geral

Bar., 1328/50JMTjE'I
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.Em~!de novembro de 1953.

DLPiretor do Instituto Benjamin Const~nt
Ao Diretor do Departamento Nacional da Criança

J.\ssunto : comunicação.

Senhor Diretor:

Apraz-me comunicar a V.Sa. que assum!, a 24 do
corrente, o cargo de diretor do Instituto Benjamin Constant
para o qual fui nomeado por decreto de 19-11-53. ~. .,....... "".... ..Neste ensejo, ponho a disposiçao de V.Sa. os

A , ,.serviços deste educandario e'os prestimos do seu diretor,ce.r.
to de merecer tambem a valios~ cooperação de V~Sa. em prol da
recuperação dos cegos. r

I.-.

Atenciosas saudações

H. Fraenkel
Diretor



MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO E SAÚDE

J~
CI01lALD

ENJ:

53
TO

SENHOR DIR

tor·

n.
e•..

u

•

..•.
te

• 113/4 (3991/53)



"--.,
\;),

MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO E ~mE. CLLTUnH

"Oi.,I.. nº
Em I:; de é.gôsto de 1 954

Do: Diretor do Instituto Benjamin Cons t arit

Assunto: cOLunica~ão de posse

~.t2-«--- ~~

~1f4~
.prG2-11e comunicar a V .S. ~. que assuraf ê:l 10

do corrente, o cargo de Diretor do In3tituto Denj~Din Cons -
tcnt, para o
2.

ual fui nOllieadopor Decreto de 6/8/54.
"Neste ensejo, :,onho a SUo dis~)osiC;[oos .se1.'.

A , ,yi ~os u9 -:te ;C~LlCc.nc"ar io e os prestimos do seu Diretor, cert o
de merecer toIllb2illa vdliosa cooperação de V.S.c. em pr61 da
recuperóçGo dos cegos.

Aproveito a oportunidade 13ar& &presentar
lhe os protestos de elevadé. consideração e di3tinto aprê~o.

,/

/

Diretor.

(1' ~.r ~. "'"

'~~

c;. 9-~-!J
-I .

KRR/.-



- ------~- -;;;~ - - - -- - - ~- - ------

MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO E SAÚDE

D1r ter Oe 1 o ep~r
Di tor o In ti tu o B n·

Agradece com.1cagao

Crien a

n CO st t

Senho'!"Diretor,

.i\CUSO écebi' o o EX}; di~nte em que VOSg Sen. 01'"1 .

m COl!!'lh'1iCll havél" assumido o cnr.go Dirotor do Inst1 tuto l3cnjr:.-.
min Constr t.

Agr.·(). conde a ("ulti eza do c mun,icado, fOrIll1.i..:.O 00
A M ,

de :plano exito 'Pura adL'l1n1str çao d· Vossa Senhori , a frentliJ do-o -t .t ort<: nt· •.•tor,_

). -1sttnt, cón,'iê.eraçao.

N ar Pinto

r ,

I '



MINISTÉRIO DA SAÚDE

M. E. C.
WSTITUTO NACIONAL

t'€ .

ESTItf"Jo,) r oxco orcc
2 4 A8R 1957

P rt o r o c o
N°, ._./' f !/il_

Rio, 12 de abril de 1957

Prezado Dr. Anisio

Remeto-lhe os processos relativos ao trabalho

que iniciamos no Instituto BenjamimConstant, em colabora-

•..çao coma colega Dínah Souza Camposde Holanda.

Comoo tra'OO.lhonão loi continuado, creio que

os processos pertencem ao INEP.'

Umabraço de

.re/~Q. 4J)~ ~IPIW"
Elisa Dias Velloso

.
,
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dirijo uma
e ambl!o-

fabetos, e que não ~stão em condições de prestar prova comun de lAsé
. ' .prJ.marJ.a.
Nessas condições, estimaria que essa administração pudesse per

mitir que seu técnico submetesse êsses alunos a testes de verificação
de proveito o

40 O professor cego JOS~ EspfNOLA VEIGA, estudioso de novos metó-
, .dos de ensino para cegos, se assim entender o referido tecnJ.co, pode-

rá acompanhàr os trabalhos, que precisarão estar terminados ainda no
corrente mês.

MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO

M* --~"""" '''...., ."
. E. S

INSTITUTO NACiONAl..
DE

ESTUDOS PEDAGOGICOS

~ - fJUL 1949 *
PROTOCOLO

E SA~~.~1=1~o~g4=~~-q~
O.f.o-5-5$/49 Em 21 de junho de 1 949.

Do Diretor do Instituto Benjamin Constant
Ao Diretor do Instituto Nacional de Estudos Pedagógicos

/
Assunto solicitação aplicação de testes a alunos.

/)'Sr. Diretor: V1

~sse Institutotem prestado ao est~e~
inestimável assistência, na classificação de alu
pes, analfabetos, para o melhor funcionamento
20 Nesta oportunidade das provas parciais primeiro
per!odo do ano letivo, conhece-se a existência de alunos ainda anal-

ria
3.

Aproveito a oportunidade para vos renovar mams protestos de e~
tima e consideraçãoo

Diretor

EBS.
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Of.335/49 Em 13 de abril de 1949.

DoDire~or do Instituto Benjamin Constqnt
AoDiretor do Instituto Nacion21

Assunto CIDs~dficaçRo de é'lunos.

Sr. Diretor:

"presso-me, nn i s uma vez, em vos agradecer o va Lí.o so
servi~o prestado a êste estabelecimento pelas professôras por vós
desig;n dots par;; a cló<ssificação dos :-tnalfabetos, rtue se candidata
ram à matricula, no corrente ano letivo.

Estimarei que o trabalho possa ser completado pela ve-

rificação do comportamento dos educandos, nas classes em que se
ajustaram, bem como pel~ verificação da ca aeidade de alunos alfa
betizados, mediante aplic~ção de outros testes.

Cordialmente,

Diretor

Proc. IBC-523/49

JBS/2oS.
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.s ~INISTÉRIO DA EDUCAÇÃO E SAÚDE. //
3e

Of. nQ 347 Em 4 de junho de 1948

Do diretor do Instituto Benjamin Constant
,

Ao diretor do Instituto Nacional de Estudos Pedagogicos
Assunto Agradece e reitera pedido de colaboração

Sr. diretor:

Tenho presente vosso oficio n.!2212, de 31 de maio úl
timo, que acompanhou a relação dos resultados da aplicação dos
testes A B C, adaptados para cegos e ambliopes.

2. A classificação racional dos alunos do curso prim~
rio elementar e do curso primário supletivo dêste estabelecime~

I

to de ensino emendativo, assim conseguida, constitui proveitosa
experi~ncia e uma valiosa colaboração dêsse Instituto à educação

'~,••.~,;.:.~,~.•i ".,

de cegos e ambliopes.
3. Nem por serem provisórios os resultados, como ace~

,tuais em vosso oficio, me julgo dispensado do grato dever de lou
Avar o conciencioso trabalho da professora ZENAIDE CARDOSO SCHULTZ,

por vós designada para a aplicação dos testes.
4. Estando, entretanto, os testes e seus resultados su

jeitos a observações posteriores dos alunos, venho solicitar-vos,
encarecidamente, que não se dê por terminada a missão da referida
professora, não somente pela necessidade em que está êste Institu
to de tão preciosa colaboração, como também porque o I.N.E.P. está

(encontrando no trato com os eduçandos cegos e amb110pes um campo
ainda não explorado no Brasil, para completar suas elevadas finalida
dades, em matéria de estudos pedagógicos.

Aproveito a oportunidade para vos renovar meus protestos
de estima e consideração.
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