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MINISTt'RIO DE EDUCAÇÃO E SA'bD~

BOLETIM MENSAL
DO INSTITUTO NACIONAL DE ESTUDOS PEDAGÓGICOS

MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO E SAÚDE RIO DE JANEIRO

ANO XIII JULHO DE 1952

VIDA EDUCACIONAL NO PAís EM JUNHo DE 1952

I - NrOS DA ADMINISTRAÇÃO FEDERAL

4 - É publicado o Decreto n , 30.928, de 2/6/952, que c ria funções na
Tabela Única de Extranumerário-mensalista da Universidade do Re-
cife.

4 - É publicado o Decreto n. 30.929, de 2/6/952, que cria funções na
Tabela Única de Extranumerário-mensalista da Universidade dQJ~
~ 1;ahia.

4 - É publicado o Decreto n. 30.931, de 2/6/952, que cria o Estandar
te-Distintivo para a Escola de Sargentos das Ar.mas.

4 - É publicada a Portaria n. 189, de 2/6/952, do Ministro da Guer -
ra, que aprova as Instruções para a matricula e funcionamento

N ,dos Cursos de Manutençao de Material Belico.

4 - É publicada a Portaria n. 558, de 26/5/952, do Ministro da Agri-
cultura, que aprova as Instruções para o funcionamento do Curso
Avulso de Aradores e Tratoristaa.

7 É publicado o Decreto n. 30.943, de 5/6/952, que dispõe sôbre as
, . 'Escolas de FarmacJ.a e Odontologia das Universidades da Bahia e

do Rio Grande do Sul!.
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7 É publicado o Aviso n. 372, de 4/6/952, do Ministro da Guerra,
que autoriza a inscrição, em 1953, no concurso de admissão para
a Escola de Estado-Maior, a oficiais combatentes.

7

10

10

10

10
(Supl.)

,E publicada a Portaria n.
ra, que aprova Instruções
Pesquisas e Orientação da

196, de 6/6/952, do Ministro da Guer -
para o funcionamento da Divisão de,Diretoria de Ensino do Exercito.

É publicado o Decreto n. 30.955, de 7/6/952, que dispõe sôbre
funções consideradas de caráter ou interêsse militar. ~

É publicado o Aviso n, 389, de 7/6/952, do Ministro da Guerra,
que autoriza a matricula dos Sargentos de Saúde das Ar.mas e dos
Serviços no Curso megional de Aperfeiçoamento de Sargentos de,Saude.

É publicada a Portaria n. 221, de 25/3/952, do Ministro da Edu~
ção, que faz recomendações a diretores e chefes de repartições ~,e servidores do Ministerio.

É publicada a Portaria n. 501, de 19/5/952, do Ministro da Educa
ção, que expede instruções relativas ao Ensino Secundário.

11 É publicado o Decreto n. 30.941, de 3/6/952, que concede reconhe, ,cimento a Escola Tecnica de Agrimensura de Araraquara, com sede
em Araraqua~a, no Estado de são Paulo.

11 É publicada a Portaria n , 522, de 10/5/952, do Ministro da Agri-
cultura, que dispõe sôbre as bôlsas de estudo concedidas à Uni
versidade Rural.

13

13

É publicada a Portaria n. 44l, de 18/4/952, do Ministro da Agri-
cultura, que autoriza o funcionamento, no presente exercíCiO, do

,. ,Curso Avulso de Ingles Tecnico, na Escola de Agronomia Elizeu Ma
ciel.

É publicada a Portaria n. 566, de 9/6/952,
N ,çao, que concede reconhecimento ao Ginasio

ribaldi, no Estado do Rio Grande do Sul.

do Ministro da Educa-
r-Santo Antonio, de Ga-
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13

19

20

21

27

27

É publicada a Portaria n. 567, de 9/6/952, do Ministro da duca
ção, que concede reconhecimento ao Gin~sio são José, de Curiti-,ba, no Estado do Parana.

É publicado o Decreto n. 30.976, de 10/6/952, que aprova o Re~
lamento da Escola Preparatória de Cadetes do Ar.

É publicado o Decreto n. 30.994, de 17/6/952, que aprova o Est~
tuto da Universidade do Rio Grande do Sul.

É publicado o Decreto n. 30.975, de 10/6/952, que concede reco,-
nhecimento aQ curso de bacharelado da Faculdade Mineira de Direi
to, com sede em Belo Horizonte, no Estado de Minas Gerais.

É publicada a Lei n. 1,625, de 17/6/952, que autoriza a doação
" 'de imovel a Paroquia de N. S. da Soledade, em Recife, no Estado

, Nde Pernambuco, destinado a construçao de um estabelecimento de
,.. A , Aensino ou de assistencia a maternidade ou a infancia.

É publicado o Decreto n. 30.908, de 27/5/952, que concede reconhe
cimento ao curso de ciências econômicas da Faculdade de Ciências
Econômicas de Juiz de Fora.

É publicado o Aviso n. 430, de 23/6/952, do Ministro da Guerra ,,que reconhece os Cursos de Mecanografo
buladoras da Casa Pratt e do Instituto
(Serviço Holerith S.A.).

da Divisão de M~quinas Ta•..Brasileiro de Mecanizaçao

É publicado o Aviso n. 434, de 24/6/952, do Ministro da Guerra ,
que dispõe sôbre alunos militares e vivis da Escola de Sargentos
das Armas.

30 É publicada a Portaria n. 566, de 3/6/952, do Ministro da Educ~
ção, ·que expede instruções para execução da Lei municipal n.699,
de 22/5/952, que cria um anexo junto ao Instituto de ~ducação do
Distrito Federal.

II ATOS DA ADMINISTRAÇÃO DO DISTRITO FEDERAL, DOS
ES'l'ADOS E 'l'ERRIT6RIOS.

4 - são publicados os Decretos ns. 84, 85, 86, 87, 88, 89 e 90, de
17/5/952, do Governador do Estado de Goi~s, que transferam esco-
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·7

8

las isoladas, respectivamente, nos municípios de catalão, Orizo-
na, Silvânia, Trindade, Uruaçu, Goiânia e Uruta1.

4 É publicado o Decreto n. 91, de 19/5/952, do Governador do Esta-
do de Goiás, que transfere escola isolada do munic1pio de Baliza.
para o município de Nazário.

5 É publicado o Edital n. 7, de 20/5/952, do Diretor do Colégio Es
tadual do Piau1, que torna pública a abertura das inscrições pa-
ra o concurso de Catedrático de Física do referido Estabelecimen-to.

5 É publicado o Ato n. 1-452, de 3/6/952, do Governador do Estado
de Pe rnambuco , que designa Promotor Público para assinar eacritu
ra de terreno doado para a construção de uma escola típica rural.

5 É publicada a Lei n, 406, de3/6/95ê., do Estado C1 e &el'gipe, que
r'acuâ.t a ~i:) no naaâ.Let-aa matricula na. 2a.. SOJ.'J.o do c«reo u,Q i'o.l'iuil.-

N . ;7\. ,çil.Ode pro~saores primarios do Instituto Rui Barbosa.

5 são publicados os Decretos ns. 882, 883 e 884, de 4/6/952, do Go
vernador do Estadorisp!rito Santo, que criam escolas, respectiv~
mente, nos municípios de Colatina e Cachoeiro de Itapemirim, e
transfere outra no município de Muquí.

5 são publicados os Decretos ns. 95, de 28/5/952, e 97, de 2/6/,952, do Governador do Estado de Golas, que transferem escolas iso
ladas, respectivamente, nos munic1pios de Quirinópolis e Corum -, ,ba de Golaso

6 É publicado o Decreto n. 5,778, de 4/6/952, do Governador do Es-
tado do paraná, que cria um grupo escolar no municlpio de Bela
Vista do Paraíso.

são publicados os Decretos ns. 886, 887 e 888, de 6/6/952, do
Governador do Estado do Espírito Santo, que criam escolas sin~
lares,' respectivamente, nos munã.cÍpãoa de Alegre, Castelo e Ca-

choeiro de Itapemirim.

É publicado o Decreto n. 96, de 31/5/952, do Governador do ~s~_
do de Goiãs, que ~ a denominação de Escolas .L\eunidas"Mestre
Nh4nhá dó couto" (lb' estabelecimento de ensino primário que

funciona no Bairro dos Funcionários, na cidade de Goiânia.
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10 são publicados os Decretos ns. 1·334~ 1.336 e 1,337, de 4I6~2~
do Governador do Estado de Mato Grosso, que, respectivamente,
cria uma escola rural, mista, no munic1pio de Santo Antônio de
Leverger e extingu~esco1as rurais, mistas, nos municípios de, ,C'uiaba e Varzea Grande.

10 É publicado o Decreto n. 100, de 4/6/952, do Governador do Est~, ,do de Goias, que aprova o Regimento Interno do Colegio Estadual
'"de Goiania.

11 são publieadas as Instruções n. 12, de 9/6/952, do Secretário G~
ral de Educação e Cultura da Prefeitura do Distrito Federal, ~
regulam a particiRação da Secretaria Beral de Educação e Cultura

/ ,na Campanha Financeira Pro Fi~o Sadio do Lazaro.

11 são publicadas as Instruções n. 13, de 9/6/952, do Secretário Ge
ral de Educação e Oultura da Prefeitura do Distrito Federal, que

N ,regulam a participaçao dos estabelecimentos de ensino secundario,
, , ""normal e tecnico) subordinado.s a Secretaria Geral de Educaç_ao e

. , ~Cultura/na Campanha Antia1coolica promovida pela Liga Brasi:B ira
de Higiene Mental.

11 É publicada a Lei n. 1.271, de 23/5/952, do Estado do Oeará, que
autoriza a abertura de crédito especial para a instalação do Se, ,minario Pedagogico de Escola Rural.

11 É publicada a Resolução de 23/5/952, qo Governador do.Estado do
Ceará~ que transfere a esco.1a de Praia de Caponga, municlpio de
Cascavel, para Caraúbas, no mesmo mun í.c Ípã.o ,

11 É pub1icada a Lei n. 1.462, de 16/4/952,
neiro, que concede isenção de imposto. de,Prefissional de Nilopelis.

do Estado do Rio de .ra-
H ,transmissao. ao.Ginasie

11 É publicado o Decrete n. 1.400, de 7/6/952, do Governador do Es-,tado de Mato Gresso., que cria uma e scoLa primaria em Jardim Pal-
lista, no.município de Oampo Grande.

11 São.publicados os Decretes ns. 1.339~ e 1.401, de 7/6/952, do Go
vernader de Estado. de Mato Grosso, que desdobram, respectivamen-
te, as escelas rurais, mistas, das localidades; - Vila Nova e On-
~, no munã oÍpí.ode Guiratinga.
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11 É publicado o Decreto n. 98, de 2/6/952, do Governador do Estado
de GOlás, que transfere escola isolada existente no município de,Anapolis.

11 É publicado o Decreto n. 99, de 2/6/952, do Governador do ~stado
de Goiás, que revoga o Decreto n. 15, de 19t3/951, que trans~e -
riu a escola isolada da Fazenda do l/Buraco" para a Fazenda ItCa-
nabr-ava", no município de Planaltina.

12 são publicados os Decretos ns. 891~ e 900, de 11/6/952, do Gov~
nador do Estado do Espírito santo, que transferem escolas singu-
lares, respectivamente, nos municípios de Guayul e Cachoeiro de
Itapemirim.

12 são publicados os Decretos ns. 892 e 893, de ll/6/95a, do Gover-
nador do ~stado do Espírito Santo, que transformam em grupos es-
colares escolas reunidas no município de Cachoeiro de Itapemmrim.

12 são publicados os Decretos ns. 894, 895, 896, 897, 898, 899,
901 e 902, de 11/6/952, do Governador do Estado do Espírito San-
to, que criam escolas singulares nos municípios de são Francisco,
Itapemirim, são Mateus, IvIunizFreire e Linl::a.res.

15 É publicado o Decreto n. 898, de 11/6/952, do Governador do Esta
do do Espírito SJ11i.to,que transi'ere a escola singular de "Quar -
téisl1 para Itltaipava", no município de Itapemirim.

15 É publicada a Lei n. 1.531, de 13/6/952, do Estado do Rio de Ka-
neiro, que considera. de utilidade p~blica a "Sociedade de são Vi
cente de paula", nq munã c Ípã.o de Barra Mansa.

16 são publicadas as Resoluções de 1/3/952, do Governador do Estado
d~ ceará, que conced~ bôlsas de estudos a candidatos estudantes
dos estabelecimentos: Instituto Salesiano N. S. Auxiliadora, em

" ~ . ,Baturi'be; Ginasio Sant r Ana, Qe Sobra!; Colegio Castelo Branco ,
em Fortaleza; e Colégio da Imaculada conceição, em Fortaleza.

17 É publicada a Resolução n. 20, de 16/6/952, do Secretário Geral
de Educação e Cultura da Prefeitura do Distrito Fed~ral, .qu~~de~, •.• ./'éloJ ~'Ti"'II-'.,.,·O! pa~". c:o~""OVIAI,",~_-

tennina normas para uniformizaçaofdos estabelecimentos de ensino•..da Secretaria Geral de Educaçao e Cultura.
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17 É publicada a Lei n. 1.309~ de 10/6/952~ do Governador do Esta-
do do Ceará, que autoriza a abertura de crédito especial para a

-, . ,construçao do predio do Grupo Escolar da Taua.

17 É publlcada a Lei n. 1.321, de l3/6/952~ do Estado
,determina o registro de credito especial destinado

concedido, pelo Estado ~ ~ Escola Profissiomal usão
dade de Sobral.

/do Ceara~ que
,ao auxilio

Joséu, na ci-

17 É publicada a Lei n. 1.532, de 14/6/952, do Estado do Rio de Ja-
neiro, que dá a denominação de ItAridio'MartinstJ ao grupo escolar
a ser construido no Cübango, 32 Distrito de Niterói.

18 É publicado o Decreto n, 3.800~ de 17/6/952, do Governador do
Estado/de Minas Gerais, que transforma em grupo e scolar as esc,2.
Las reunidas de .!aredes, munã.cÍpão de são Gonçalo de Sapuca1.

18 É publicada a Lei n , 1.532, de 13/6/952, do Estado do Rio de J,!;
, N

neãr-o , que da a denominaçao de Grupo Escolar nAlice do Amaral
( do!Peixoto" ao estabelecimento con et.ruí.doem Recreio Mota, munic~-

pio de Santo Antônio de pádua.

19 É publicada a Resolução n. 19, de 10/6/952, do Secretário Geral
de Educação e Cultura da Prefeitura do Dlstri to Federal, que

4 ,transfere, provisoriamente, para o predio da Escola Conselheiro
Mayrink, a Escola-8-7 Barão Homem de Melo.

19 É publicada a Lei n. 1.323, de 17/6/952, do Estado do Ceará, que
determina registro de crédito para pagamento do auxilio concedi-, ,do ao Oolegio Sobralense e Colegio Santana, sediados na cidade
de Sobral.

19 - É publicado o Decreto n. 3.802, de 18/6/952, do Governador do
Estado de Minas Gerais, liue trans,fonna em grupo escolar as esco.
las reunidas da Vila são Brancisco, no munic1pio de Belo Horizon
te.

19 são publicados os Decretos na , 101 a 109, de 416/952~ à:> Gover-, ,nador do Estado de Goias, que tranurferem varias escolas isoladas
nos munic1pios de: Anápo1is, Filadélfia, Lu~~ia, Pires do Rio,,
Anicuns e Pedre Afonso.



o.

MINISTt':RIO DE EDUCACÃO E SI> ÚDE

20 são publicados os Decretos ns~ 4.186 e 4.187, de 19/6/952, do
Go~ernador do Estado do Rio de Janeiro, que, respectivamente ,
cria um jardim de infância em Guarus, no munãc Ípão de Campos e
denomina de Ulloacyr GÓmes de Azevedo" o grupo escolar de são

" IJose de Uba, no municlpio de Cambuci.

20 ,E publicado o
Estado do Rio
municipios de

Decreto n. 4.188, de19/6/952, do Governador do,de Janeiro, que~ cria sete escolas primarias nos, .., ,Niteroi, Sao Fide1is e Itaperuna.

20 É publicado o Decreto n. 5.919, de 17/6/952, do Governador do, ,Estado do Parana, que considera de utilidade publica, para fins
*, 'Nde desapropriaçao, uma area de terreno destinada a constru~ao

de um grupo escolar.

20 É publicado o Ato n. 1.403, de 17/6/952, do Governador do Esta-,do de Mato Grosso, que cria uma escola primaria na cidàde de,~ Corumba.

20 são publicados os'Atos ns.l·404 e 1.405, de 17/6/952, do Gover-
nador do Estado d e Mato Grossx>, que, respectivamente, cria uma
escola rural, mista, no município de Amamba1 e transfere ó\ltra
de Cercado para Ganga,·".nomunicípio de poconé.

21 É publicada a Lei n. 1,386, de 20/6/952, do Estado de Pernambu-
co, que autoriza o Poder Executivo a auxiliar uma embaixadad80m-
ponentes do Olube Excursionista Geografico Bstudantil.

21 são publicados os Decre~s ns. 1.408, 1.409 e 1.410, de 18/6/
952, do Governador do l!;stadode Mato Grosso, que, resJ:Jectivame.!!
te, extingue a escola rural mi~ta de tl12 1'€H:siuente r l'UClEn"(I~", mu--, ,n.J.cJ...f:.I.J.oue GU.l.aba, (;j:••.liufuia. eo..;vl~ r·u:n:~.l.w"''''I.Iia. a.I.U If.•••;;;.ng•..•·o...i.·, ,

munic1pio de Corumbá e transfere de Afonso para Santana~ uma e~
cola rural, mista, no munic1pio de Diamantino.

24 são publicadas as Portrarias ns. 481 e 484, do Diretor da Educação
Primária do Estado do Rio de Janeiro, que transferem, respectiv~

, A tmente, a escola prlla~ia de Neves para Porto Novo, no munic1pio
N 'N'de Sao Gonç~10 e a da Fazenda da Oonceiçao para Oanada, no muni

tcãpí,o de Natividade de Carango1a.
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24 -

24 -

25 -
~

26
~-

26~-

são publicados os Decretos ns. 3~o8 e 3.809, de 23/6/952, do
Governador do Estado de Minas Gerais, que , respectivamente,
transforma em grupo escolar as escolas r-eunãdas da cidade de

, - -Capitolio e cria um grupo escolar na cidade de S~o 30ao Ba-,tista do Gloria.

são publicados os Decretos ns. 1.411,1.412,1.413 e 1.414, de
19/6/952, do Governador do Estado d e Mato Grosso, que transfe-
rem, criam e deséb br-am escolas rurais, mistas, nos munic1pios, ,de Pocone, Alto Araguaia, Cuiaba e Poxoreu.

É publicada a Ordam de Serviço n. 35, de 24/6/952, da Diretoria
~ N ,de Departamento de ~ducaçao Primaria da Prefeitura do Distrito

Federal, que dispõe sôbre o ensino da caligrafia muscular.

É publicada a Ordem de Serviço n. 36, de 24/6/952, da Diretoria.., ,do Departamento de Bducaç ao Primaria da llrefeitura do Distrito
Federal, q ue dispõe sôbre reclassificação de alunos.

É publlcada a Ordem de Serviço n. 38, de 24/6/952, da Diretoria
,., ,do Departamento de EducaçED Primaria da Prefeitura do Distrito- ~ , ,Federal, que dispoe sobre o criterio que sera observado para as

prüneiras provas parciais.

É publicada a Ordem de Serviço n. 40, de 25/6/952, da Diretoria
do Departamento de Educação Primária da Prefeitura do Distrito

.., Á ,Federal, que dispoe sobre o ensino aos alunos das escolas publi
cas ~1márias do manuseio de bandeirolas, a fim de que os mesmos

~ Á A ,auxiliJm no controle de transito defronte as escolas.

É publicada a Ordam de Serviço n. 41, de 25/6/952, da Diretoria.., ,do Departamento de Educaçao Primaria da Prefeitura do Distrito
Federal, q.zue dispõe sôbre as Caixas Escolares.

26 É publicado o Programa de História.

26 são publicados os Decretos ns. 110, 111, 112, 113-8 114, de
19/6/952, do Governador do Estado de Goiãs, que transferem vá
rias escolas isol~das nos municlpios de Goiânia e catalão e lo-
caliza mais três em Goiânia.
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27 - são publicadas as Instruç~es n. 13, de 26/6/952, do Secretário
~ Geral de Educação e Cultura da Prefeitura do Distrito Federal,

H A Nque regulam o Curso de extensao sobre atividades de Educaçao
Física, recreação e jogos do Departamento de Educação Comple -
ment ar-, '

27 - É publicado o Decreto n. 4.201, de 26/6/952, do Governador do
Estado do Rio de Janeiro, que cria uma escola primária no mu-
nicípio de Itaperuna.

3

14 -

24 -

3

111 - ATOS DA ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL

É publicada a Lei n , 111, de 29/5/952, da Prefei tura Municipal,de Londrina, Estado de Par-aria,que transfere para a Fazenda San
ta Maria a Escola Municipal "General Ozóriotf•

É publicada a Lei n , 1.160,.ff! Prefeitura Munic,,"paJ.de Recife
Pernambuco, qu~ abr2 credito especial para 9 pagamento do au~*
lio concedido a Uniao dos Estudantes de Oomercio do Estado de
Per.naL~buco,pela Lei n. 1.715, de 21/3/952.
É ~ublicado o Ato de 9/6/952, da Prefeitura Municipal de Itabo-
rai, Estado do Rio de Janeiro, que restabelece o ensino da Esco
Ia de Itlpitangaslf, no município de Itapora:f.. -

IV - NOTIOIÁRIO

Publicam-S6 resib.ltiadoaestat:f.sticos
triculas para duzentas mil crianças
pital de são Paulo.

,.que revelam care~cia de ma-
nas escolas primari as da 0o!

4 - Em ato presidido pelo Sr. Ministro da Educação, tomou passe do
. ,cargo de Diretor do Instituto Nacional de Estudos Pedagogicos o

Prof. Anisio Teixeira.

4 - Noticia-se o encerramento da concentração Regional de Professô-
, A •res, em Botucatu, para trata.r de varios assuntos de interesse do

professorado paulista)sobretudo do problema de provimento dos
eargos de direção nos estabelecimentos do ensino secundário e
normal.
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9 É nomeado, para o cargo de Diretor da Divisão de Educação Físi-
ca do Departamento Nacional de Educação, o Coronel Caio Noronha
de lvIi randa,

11 Instala-se, n~scola Agrícola de Pinhal, o Curso de Preparação
das Missões Rurais, sob os ausp!cios do Ministério da Educação,e Saude.

11 ~ assinado acôrdo entre o Ministério da Educação e o Estado de
são Paulo, prosseguindo as atividades da Campanha Nacional de
Educação Rural, para a realização de um programa cooperativo.

11 Noticia~se a instalação, na Bahia, do Curso Regional do Inep,
para aperfeiçoamento d~rofessôres primários do Nordesteo

18 Inaugura-se a Faculdade de Medicina de Ribeirão prêto, perten-
cente à Universidade de são Paulo •

••••••••••••••••••

~ N ~Seçao de Documentaçao e Intercambio do Instituto Nacional de Es-, ,
tudos Pedagogicos. El~a Rodrigues - Chefe da S.D.I.


