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Vida educacional no país em Janeiro de 1945

I - ATOS DA ADMINISTRAÇÃO
FEDERAL

2 - É publicada a Ata de 22-12-44,
do Conselho Nlacional de Educação, re-
lativa à 19." sessão da3. a' reunião ex-
traordinária do ano.

2 - É publicada a Portaria n. o 520,
de 24-11-44, do Ministro da Educação,
que concede inspeção preliminar aos
cursos comercial· básico e técnico de
contabilidade da Escola Técnica de Co-
mércio de Altos Estudos, com sede no
Distrito Federal.

3 - É publicado o Decreto-lei n. o

7.210, de 29-12-44, que dispõe sôbre as
condições especiais de financiamento
para construção de edifícios do Servi-
ço Nacional de Aprendizagem Indús-
trial.

4 - É publicado o Decreto-lei n. o

7.217, de 30-12-44, que extingue, no
Ministério da Educação .c Saúde, a Co-
missão do Plano da ' Universidade elo
Brasil, cria, no Departamento Adminis-
trativo do Serviço Público, o Escritó-
rio Técnico da Cidade Universitária da,
Universidade do Brasil, e dispõe sôbre
os recursos necessários ao início dos tra-
balhos dêste novo órgão.

4 - É publicada a Ata de 27-12-44,
do Conselho Nacional de Educação, re-

lativa à 20. a sessão da 3.' reunião ex-
traordinária do ano.

5 - É publicada a Ata de 28-12-44,
do Conselho Nacional de Educação, re-
lativa à 21. R sessão da 3. a reunião ex-
traordinária do ano.

5 - É publicado o Decreto n. o 17.515
ele 3-1-45, que faz público o depósito do
instrumento de ratificação, por parte
do Govêrno do Equador, da Convenção
sôbre facilidades para os filmes educa-
tivos ou de propaganda, firmada em
Buenos Aires, <'. 23-12-1936, por ocasião
da Conferência Interamericana de Con-
solidação da Paz.

8 - É publicado o Decreto-lei n.o

7.231, de 15-1-45, que dispõe sôbre o
regime escolar nas Escolas Nacional de
Agronomia e Nacional de Veterinária.

10 - É publicada a Portaria n. o 12,
de 8-1-45, do Ministério da Agricultura,
que altera o art. 58 do Regimento In-
terno da Escola N acional. de Agrono-
mia.

10 - É publicado o Decreto-lei 11. o

7.190, de 22-12-44, que transforma, cria
e suprime cargos de professor no Q.
P. do M. E. S ..

10 - É publicado o Decreto n. o

17.416, de 22-12-44, que cria a série
funcional de Professor do Ensino In-
dustrial, substitui as tabelas O. e S.,



que baixa instruções para o funciona-
mento de um Curso de Emergência, nas
Bases Aéreas, para formação de cabos
escreventes-almoxari fes.

13 - É publicado o Decreto n.o

17.558, de 10-1-45, que concede auto-
rização para o funcionamento do curso
de bacharelado da Faculdade de Direi-
to da Fundação Paulo Ramos, com se-
de em S. Luís, no Estado do Mara-
nhão.

20 _ É publicada a Portaria n. o 20,
de 16-1-45, do Ministro da Agricultura,
que declara que haverá 100 bolsas de
estudos de Cr$ 6.000,00 anuais cada
uma, no corrente ano, metade delas par=.
o estudo na E. N. A. e metade para
a E. N. V., e dispõe sôbrc sua distri-

buição.
de extranumerário mensalista da Di-
visão do Ensino Industrial, do D. K.
E., do M. E. S ..

11 _ É publicada a Portaria n. o 4,
de 9-1-45, do Ministro da Aeronáutica,
que dá nova redação ao número 4, do
capítulo I, das Instruções para o fun-
cionamento do C. P. O . R. Aer . ,
aprovadas pela Portaria n. o 47, de
7-2-1944.

12 - É publicado o Decreto n. o 17.553,
de 9-1-45, que concede autorização para
o funcionamento dos cursos de farmácia
e odontologia da Faculdade de Farmácia
e Odontologia da Fundação Paulo Ra-
mos, com sede em S. Luís, no Estado
no Maranhão. -

12 - É publicada a Portaria n. o 2,
de 9-1-45, do Ministro da Aeronáutica,
que baixa instruções para o funciona-
mento do Curso de Sargento Escreven-
te-Almoxarife na Escola de Especia-
listas de Aeronáutica.

12 - É publicada a Portaria n." 3,
de 9-1-45, do Ministro da Aeronáutica,
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22 - É publicado o Decreto n.·

17.552, de 9-1-45, que autoriza o fun-
cionamento do Curso Superior de Ad-
ministração e Finanças da Faculdade
de Administração e Finanças do Pa-
raná.

26 _ É publicada Portaria n. o 27,
de 27-1-45, do Ministro da Agricultura.
que dispõe sôbre o regime escolar na
Escola Nacional de Veterinária, da
Universidade Rural, no ano letivo de
1945.

26 - É publicada a Portaria n." 38.
de 24-1-45, do Ministro da. Agricultura.
que dispõe sôbre o regime escolar na
Escola Nacional de Agronomia, da
Universidade Rural, no ano letivo de
1945.

27 _ É publicado o Decreto n. o

17.669, de 25-1-45, que proíbe o funcio-
namento do Curso de Guarda-Livros
Cincinato Giovannoni Chaves, com se-
de em Curitiba, no Estado do Paraná.

27 _ É publicada a Portaria n. o 43,
de 25-1-45, do ::VI inistro da Agricultura.
que altera o art. 4 § 8 do Regimento
Interno da Escola Nacional de Veteri-
nária.

27 - É publicado o Aviso n.? 215,
de 25-1-45, do Ministro da. Guerra, que
declara que o Curso de Formação de
Oficiais não funcionará êste ano.

29 - É publicado o Decreto n ."
17.683, de 26-1-45, que altera o art .
3\)3, letra a, do Regulamento da Es-
cola Nacional de Agronomia, baixado
pelo Decreto n ." 23.979, de 8-3-1934.

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

2 -- O govêrno do Estado de Santa
Catarina abre crédito de cem mil cru-
zeiros para atender a despesas com o ini-



cio da construção do grupo escolar de
St", Antônio, no município de Bom Re-
tiro.

2 - É assinado decreto do govêrno do
Estado de Minas Gerais, que cria estabe-
lecimentos de ensino em Carnbuquira .

:3 - É publicado Decreto de 2-1-945,
do Estado do Pará, que reduz para 25
anos o tempo efetivo do magistério pú-
'blico, para efeito de aposentadoria.

4 - É publica da a Portaria n. o 123,
de 18-12-944, do Diretor Geral do De-
partamento de Educação do Estado do
Rio Grande do Norte, que suspende as
atividades das cooperativas escolares até
que sejam expedidas as necessárias ins-
truções.

4 - É publicado Edital de 2-1-945, do
Departamento de Educação do Estado de
Santa Catarina, que apresenta instruções
para o concurso para ingresso e reversão
de professôres nos estabelecimentos de
ensino primário.

5 - É publicado o Decreto n. o 15.807,
de 5-1-945, do Estado do Espírito San-
to, que declara de util.idade pública e
desapropria um imóvel na cidade de
Cachoeira de Itapemerírn, para constru-
ção do Centro de Saúde daquela cidade.

5 - É publicado o Decreto-lei n.·
14.447, de 4-1-945, do EstaÀo de S.
Paulo, que dispõe sôbre alteração no
artigo do Decreto-lei 12.427, de 1941,
relativo à efetivação de professôres es-
tagiários.

5 - É publicado o Decreto-lei n. o

i3G, de 30-12-944, do Estado do Rio
Grande do Sul, que confere autonomia
administrativa e didática à Universida-
de de Pôrto Alegre.

5 - É publicada a, Portaria n. o I,
de 5-1-945, do Diretor do Departamento
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,de Educação do Território do Guaporé,
que organiza o programa para o pri-
meiro curso de férias para o aperfei-
çoamento dos professores primários do
Território.

G - É publicado o Decreto-lei n. o

1.313, de 5-1-945, do Estado 'de Rio de
Janeiro, que mantém, no Departamento
do Serviço Público, 20 bolsas de estudo
instituidas pelo Decreto-lei n .o 468, de
18-4-942, destinadas à formação de pro-
Iessôres de educação física e de enfer-
meiras.

6 - É publicado o Decreto n. o 14.448,
de 5-1-945, do Estado de S. Paulo,
que declara de nenhum efeito o Decre-
to 11.0 14.170, de 1-9-944, que estabe-
lecia medidas relativas às novas esco-
las normais particulares.

6 - É publicado o Decreto-lei n. o

737, de 30-12-944, do Estado do Rio
Grande do Sul. que suplementa uma ver-
ba da Secretária de Educação e Cultura.

6 - É publicado Aviso de 4-1-945,
do Departamento de Educação do Es-
ta,do de Minas Gerais, que estabelece
critério para promoção dos alunos dos
1.·, 2.· e 3.· anos, nos grupos es-
colares e escolas reunidas em que tra-
balham professoras diplomadas pela Es-
cola de Aperfeiçoamento.

7 - É publicado Decreto de 6-1-945,
do Estado do Rio Grande do Sul, que
a,ltera o art , 24 do Decreto n. o 7.640,
de 28-12-938, sôbre o prazo de validade
do concurso de ingresso no magistério
público primário.

7 - É publicado Decreto de 6~1-945,
do Estado do Rio Grande do Sul, que
altera o art. 63 do Decreto n.? 7.640, de
28- ~-938, sóbre as exigências estabele-
cidas 110 estágio para efetivação do ma-
gistério público primário.



8 - É publicada a Resolução da Pre-
feitura do Distrito Federal, que autori-
za a Secretaria Geral de Educação e Cul-
tura a instalar 20 bibliotecas populares.

8 - O govêrno de Estado do Mara-
nhão abre o crédito de um milhão de
cruzeiros, destinados à fundação "Paulo
Ramos" .

9 - É publicado o Decreto n. o 3.081,
de 6-1-945, do Estado de Santa Catarina.,
que divide o Estado em 14 circunscrições
para efeito de fiscalização das escolas
isoladas.

9 - É publicado Decreto-lei n. o 740,
de 30-12-944, do Estado do Rio Grande
do Sul, que abre crédito especial de Cr$
470.000,00 para atender a despesas com
a aquisição e instalação da biblioteca per-
tencente ao extinto Prof. Anes Dias.

10 - É publicado Decreto de 9-1-945,
do Estado de São Paulo, que ?,nexa. ao
grupo escolar de São Pedro do Turvo a
escola mista daquele município.

11 - É publicado o Decreto 11. 014.453,
de 10-1-945, do Estado de São Paulo, que
dá a denominação de ., Dr . Kok" ao gru-
po escolar de Santa Rosa, ernPiracicaba,

11 - É publicado o Decreto n .o

14.455, de 10-1-945, do Estado de São
Paulo, que dá a denominação de "Dr.
Pedro Mascarenhas" ao grupo escolar
de Eugênio de Meio, em São José dos
Campos.

11 - li publicado o Decreto 11. o

14.455, de 10-1-945 do Estado ele São
Paulo, que dá a denominação ele "Ho-
norato Faustino" ao grupo escolar ele
Vila Progresso, em Piracicaba .

13 - li publicado Decreto-lei 11. o

14.360, ele 12-1-945, elo Estado ele São
Paulo, que aprova o orçamento ela-Uni-
versidade ele São Paulo, para o exer-
cício de 1945.

13 - É publicado o Decreto n. o 1.437,
de 12-1-945, do Estado do Rio Grande
do Sul, que concede um auxílio de Cr$
5.000,00 à Escola Nossa Senhora Me-
diadora de Nova Palma, Júlio de Cas-
tilhos.

13 - É publicado o Decreto n. o 1.445,
de 12-1-945, do Estado do Rio Grande do
Sul, que concede um auxílio de CrS
100.000,00 ao Aprendizado Agrícola
"Assis Brasil", de Rio Grande.

16 - É publicado Decreto de 15-1-945,
do Estado do Rio Grande do Sul, que
abre crédito de quinze milhões de cru-
zeiros para atender a diversas· obras
no Estado, inclusive construção de vá-
rios grupos escolares.

17 - É localizado um curso de alfa-
betização no 6." G. M. A. C., em
Santos, Estado de São Paulo.

18 - É publicado o Decreto-lei n,"
911, de 18-1-945, do Estado do Piauí,
que restabelece c, prova escrita do con-
curso para preenchimento de cadeiras
na Escola Normal Oficial.

18 - É publicado o Decreto n,o

2.105, de 17-1-945, do Estado do Rio de
Janeiro, que considera ele utilidade pú-
blica e desapropria terrenos para P,I11-

pliação das dependências do grupo es-
colar "Almirante Protógenes", muni-
cípio de Duas Barras.

18 - É publicado o Decreto 11."

2.106, de 17-1-945, do Estado elo Rio de
Janeiro, que considera de utilidade pú-
blica e desapropria o imóvel que se des-
tina à instalação do grupo escolar" Pa-
raiso do Tobias", no município de Mi-
racerna.

I,

18 - É publicado o Decreto 11. o

1.457, de 17-1-945, elo Estado do Rio
Grande do Sul, que rescinde o convê-
nio celebrado entre o Estado e Escolas
Normais Particulares e tOrTI8, insub-



sistente o regime de inspeção previa a
que estavam as mesmas submetidas.

20 - É publicado o Decreto-lei n. o

910, de 18-1-945, do Estado do Piauí,
que, nos têrmos do Convênio de En-
sino Primário, firmado com as muni-
cipalidades, incorpora à jurisdição do
Estado 'as escolas municipais de Gilbués,
Ribeiro Gonçalves, ;Santa Filornena,
Bertolinia e Parnaguá.

20 - É publicada a: Portaria n. o 4,
do Diretor do Departamento de Educa-
ção do Território do Guaporé, que pror-
roga o primeiro curso de aperfeiçoa-
mento do professorado.

21 - É publicada a Portaria de
18-1-945, da Inspetoria do Ensino Se-
cundário e Superior ela Secretaria de
Educação do Estado de Minas Gerais,
que baixa instruções pa ra os trabalhos
ele matrícula e exames de admissão e
ele 2. a época nas Escolas Normais Ofi-
ciais e Reconhecidas.

21 - O govêrno do Território de
Ponta Porã autoriza a criaçao da Bi-
blioteca Central da Divisão de Educa-
ção.

-r

23 - É publicado o Decreto-lei 11. o

909. de 30-12-944, do Estado do Piauí,
que orça a receita e fixa a des-
pesa do Estado para o exercício de 1945,
e consigna Cr$ 5.317.100,00 à verba do
Departamento do Ensino.

23 - É publicado o Decreto n. o 1.459,
de 22-1-945, do Estado do Rio Grande do
Sul, que acrescenta. novas unidades es-
colares (9 escolas isoladas e 8 grupos es-
colares) à relação fixada no Decreto
n. o 975, de 20-1-944.

24 - É publicado o Decreto n. o

3.087, de 23-1-945, do Estado de San-
ta Catarina, que cria uma escola mista
em Invernadinha, distrito de Rancho
Queimado, município de São José.
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26 - O govêrno do Estado do Pará
determina a remodelação do prédio à
rua Timbiras, em Belém, onde será ins-
talado o grupo escolar Timbiras.

27 - O govêrno da Paraíba deterrni-
11a o início da construção de uma série
de edifícios destinados ao internato de
?Junos da Escola de Agronomia.

27 - O govêrno do Estado de Ala-
goas baixa portaria com designação do
diretor do Departamento de Educação
para tratar, no Rio de Janeiro, junto
às autoridades federais, de importantes
assuntos relacionados com o desenvol-
vimento do ensino lia Estado.

27 - É publicado o Decreto-lei n. o

14.495, de 26-1-945, do Estado de S.
Paulo, que eleva os padrões de venci-
mento 110 quadro do Ensino, institui
gratificações de magistério para os
ocupantes dêsses cargos, cria a carrei-
ra de técnico de Educação e dá outras
providências _

28 - É publicado Decreto-lei de
27~1-945, do Estado do Espírito San-
to, que cria 200 escolas de ensino pri-
mário.

28 - É publicado o Decreto-lei n. o

14.496, de 27-1-945, do Estado de São
Paulo, que dispõe sôbre abono de fal-
tas aos funcionários docentes e adminis-
trativos do ensino primário, secundário
e normal, no período dos concursos.

28 - É publicado Decreto de 27-1-945,
do Estado do Rio Grande do Sul, que
aumenta a relação, fixada no decreto
n. o 975, ele 29-1-944, de escolas acuj o
provimento poderão concorrer profes-
sóres diplornados nas escolas normais
rurais do Estado.

31 - É publicado o Decreto n. o

3.090, de 31-1-945, do Estado de San-
ta Catarina, que aprova as instruções
do Departamento de Educação para a



reunião de Inspetores Escolares e Di-
retores de Grupos Escolares, a reali-
zar-se em 5 de março de 1945.

III ATOS DA ADMINISTRAÇÃO
MUNTCIPAL

2 - É _ publicado o Decreto-lei n. o

2, de 8-4-944, da Prefeitura de Santa
Filornena (Piauí), que anula do orça-
mento em vigor a quantia de Cr$ ...
2.260,00 para despesas com a educação.

2 - É publicado o Decreto-lei 11. o 7,
de 20-7-944, da Prefeitura de Regene-
ração (Piaui ), que abre o crédito su-
plementar de Cr$ 50,00 destinado à
educação pública.

2 - É publicado o Decreto-lei n ,o 8,
de 30-9-944, da Prefeitura de Regene-
ração (Piauí), que abre o crédito su-
plementar de Cr$ 550,00 como contri-
buição do município para o ensino es-
tadual.

2 - É publicado o Decreto-lei n. o

183, de 30-12-944, da Prefeitura de Te-
resina (Piauí), que abre o crédito es-
pecial de Cr$ 720,00, destinado a pessoal
docente.

2 A Prefeitura Municipal de
Uruassu (Coiás) cria duas escolas ru-
rais.

4 - A Prefeitura Minicipal de Gran-
ja (Ceará) inícia a construção do pré-
dio para instalação de uma escola reu-
nida.

4 - A Prefeitura Municipal de Pen-
tecostes (Ceará) inícia a construção do
prédio para instalação de uma escola
reunida.

4 - É publicado o Decreto-lei n. o 36, "
de 4-9-944, da Prefeitura de Jaicós (Pi-
aui), que anula do orçamento em vigor

6-
a verba consignada a pessoal docehte, 110

total de Cr$ 1.080,00,

4 - É publicado o Decreto-lei n. o

11, de 9-8-944, da Prefeitura de Pau-
listana (Piauí), que abre o crédito su-
plementar de Cr$ 100,00 para despesas
com a educação.

20 - É publicado o Decreto 11.° 38,
de 2-6-944, da Prefeitura de Piracuru-
ca (Piuai), que cria, dois cargos de
professor primário e abre um crédito
especial para outras despesas com a
educação.

20 - É publicado o. Decreto n.? 39,
ele 3-6-944, ela Prefeitura de Piracuru-
ca (Piauí ), que e1ispõe sôbre a mudan-
ça ele nome do Ginásio Municipal.

20 - É publicado o Decreto-lei n. o

47, de 8-9-944, da Prefeitura de Pira-
cutuca (Piauí), que abre o créelito su-
plementar ele Cr$ 2.200,00, destinado
aos serviços de educação.

20 - É publicado o Decreto-lei n. o

2, de 31-1-945, da Prefeitura ele Piripi-
ri (Piaui), que ratifica o Convênio de
Ensino Primário, celebrado entre a ad-
ministração estadual e as municipalida-
des.

IV NOTICIARIO

3 - O govêrno do Ceará dá 1l11CIO à
construção dos prédios das escolas reu-
nidas de Brejo Santo, Ibicuipeba, Qui-
xará, Baixio e elo grupo escolar de Cra-
teus.

3 - Por doação da Companhia Me-
talúrgica Barbará, o govêrno do Esta-
do do Rio de Jilneiro recebe terreno si-
tuado no 1.o distrito do município de
Barra Mansa, para construção ele um
grupo escolar.

3 - Por doação da Prefeitura de
Marquês de Valença, o govêrno do Es-
tado elo Rio de Janeiro recebe terreno



em Carambita para construção de uma
escola.

3 - Por doação do Sr. Fortunato
dos Santos Gomes e sua senhora, o, go-
vêrno do Estado do Rio de Janeiro re-
cebe um terreno em "Aparecida", 3. o

distrito do município de Sapucaia, pa-
ra construção de uma escola típica ru-
ral.

6 - Iniciam-se as aulas do Curso dc
Férias para professôras f luminenses,
organizado pelo Departamento de Edu-
cação do Estado do Rio de Janeiro.

6 - Inicia-se em Pôrto Velho o Cur-
so de Aperfeiçoamento para o profes-
sorado do Território de Guaporé.

8 - O govêrno do Estado do Ma-
ranhão, no orçamento de 1945, reserva
a dotação de seis milhões e quinhentos
e cinquenta e oito cruzeiros para a e-
ducação pública.

12 - Iniciam-se em Pôrto Alegre
(Rio Grande cIo Sul.) as comemorações
do Bi-Centenário de João Henrique
Pestalozzi.

13 - É publicada a classificação ge-
ral cIos professôres inscritos no concur-
so de remoção e promoção no professo-
rado primário do Estado de São Paulo,
relativo ao ano de 1945 e que atingiu
o número de 4.968 candidatos.

15 - Instala-se o grupo escolar (13

cidade de Guapé (Minas Gerais).

IS - É inaugurado o prédio ela es-
cola municipal ele Ubaporanga. no mu-
nicípio ele Caratinga {Minas Gerais).

16 - São inauguradas as duas pri-
meiras escolas gratuitas ela Campanha
ele AI fabetização Popular, promoviela
pela União dos Estudantes da Bahia.

16 - Encerra-se em São Carlos (S.
Paulo) o I Congresso elos Pro íessóres
Secundários.
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16 - Instala-se solenemente o gru-

po escolar de Cordisburgo (Minas Ge-
rais) .

18 - É inaugurada, pelo Departa-
mento de Educação do Estado do Rio
ele Janeiro, a 1.· Exposição de Foto-
grafias, Filmes, Gráficos e Artes Po-
pulares.

20 - A União elos Estudantes do
Salvador (Bahia) inaugura em Massa-
randuba a 3.· escola, ela campanha ele
alfabetização popular.

21 - Chega à capital do Território
de Ponta Porã, a delegação de profes-
sôres paulistas convidados pelo Govêr-
110 dêsse Território para realizarem
um curso de aperfeiçoamento do pro-
íessorado primário.

22 r: Reune-se em São Paulo o I
Congresso Brasileiro de Escritores.

25 - A Faculdade ele Engenharia de
Recife (Pernambuco) comemora o 5."
aniversário ele sua fundação.

25 - Instala-se em Vitória (Espíri-
to Santo) um curso rápido de Educa,
ção Sanitária para professôras de cur-
so primário, organizado pelo govêrno
do Estado em colaboração com o Ser-
viço Especial ele Saúde Pública.

25 - As proíessôras inscritas 110

Curso de Atividades Rurais, promovi-
elo pelo Departamento de Educação do
Estado elo Rio ele Janeiro, visitam a
Universidade Rural Brasileira, no km.
47 ela Estrada Rio-São Paulo.

25 - É lançada em S. Paulo a pe-
dra Iundamental da Faculdade de En-
genharia Industrial, instituto da Uni-
versidade Católica de São Paulo.

25 -'" Iniciam seus cursos as Escolas
Práticas de Agricultura de Pírassunun-
ga e Ribeirão Prêto (São Paulo).



25 -- É publicado o Regimento da
Universidade de .São .Paulo ,

25 - Chega a Curítiba (Paraná)
uma embaixada de estudantes da Esco-
la Nacional de Engenharia,

26 - Inaugura-se em 'Recife, na Es-
cola de Engenharia de Pernarnbuco, no-
vo edifício com instalações para os di-
versos cursos existentes e para os de
engenheiro-mecânico e engenheiro ele-
tricista.

26 - Instala-se
culdade de Direito
São Luís.

solenemente a Fa-
do Maranhão, em

26 - Encontra-se em visita ao Rio
de Janeiro a Missão Cultural "Presi-
dente Vargas", composta de alunos da
Faculdade. de Direito de Recife (Per-
narnbuco) .

27 - É disputado no Distrito Fede-
ralo 2. o campeonato colegial ele nata-
ção.

. 28 - Inaugura-se no Distrito Fe-
deral a Escola de Comércio do Institu-
to Brasileiro.

29 - É encerrado o curso de férias
organizado para o magistério primário
do Estado do Maranhão, e no qual to-
maram parte mais ele duzentos prof es-
sôres.

29 - Reune-se em São Paulo o I
Congresso Brasileiro de Arquitetos. 0

Seção ele Documentação e Intercâm-
bio do Instituto N acíonal ele Estudos
Pedagógicos, em 25 de fevereiro ele
1945 - Rui Guimarães de Almeida,
Chefe da Seção - Visto: Lourenço
Filho Diretor. do I. N. E. P ..

Imprensa Nacional - Rio de Janeiro - Brasil - 1945
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Vida educacional no país em Fevereiro de 1945

I - ATOS DA ADMINISTRAÇÃO
FEDERAL

1 - E' publicado o Aviso número
262, de 30-1-945, do Ministro da
Guerra, que dispõe sóbre matrículas
no Centro de Instrução de Defesa
Anti-Aérea, no corrente ano.

2 - E' publicado o Decreto' nú-
mero 17.551, de 9-1-945, que COl1J-

cede reconhecimento à Faculdade de
Direito do Piauí.

2 - E' publicada a Portaria número
31, de 30-1-945, do Presidente do
D. A. S . P ., que cria, nos Cursos de
Administração da Divisão de Aperfei-
çoamento, Um Curso Extraordínário de
Sociologia, e aprova as instruções regu-
ladoras para o seu "íuncionamento.

2 - E' publicada a Portaria n.? 6,
de &-1-945, do Ministro da Educação,
que concede inspeção preliminar ao
curso comercial básico' da Escola Co-
mercial Lindolfo Collor, com sede na
capital do Estado de São Paulo.

2 - E' publicada a Portaria n.? 8,
de 8-1-945, do Ministro da Educação,
que concede inspeção preliminar aos
cursos comercial básico e técnico de
contabilidade da Escola Técnica de
Comércio Sul Mineira, com· sede em
Varginha, no Estado de Minas Gerais.

2 - E' publicada a Portaria n." 11,
de 8-1-945, do Ministro da Educação,
que concede inspeção preliminar ao
curso técnico de contabilidade da
Escola Técnica de Comércio Santo
Adalberto, com sede na capital do
Estado de São Paulo.

2 - E' publicada a Portaria n.? 15,
de 8-1-945, do Ministro da Educação,
que concede .inspeção preliminar aos
cursos comercial básico e técnico de
contabilidade e secretariado da Escola
Técnica de Comércio de Além Paraíba,
com sede em Além Paraíba, no Estado
de Minas Gerais.

2 - E' publicada a Portaria n." 18,
de 11-1-945, do Ministro da Educação,
que concecle inspeção preliminar aos
cursos comercial básico e técnico de
administração da Escola Técnica de Co-
mércio de Araguari, com sede em Ara-
guari, no Estado de Minas Gerais.

2 - E' publicada a Portaria n.? 30,
de 22-1-945, do Ministro da Educação,
que conoede inspeção preliminar ao
curso comercial básico da Escola Co-
mercial Luso-Brasileira, com séde em
Santos, no Estado de São Paulo.

2 - E' publicada a Portaria n.? 19
de 11-1-945, do Ministro da Educação,
que concede inspeção preliminar aos
cursos comercial básico e técnico de



secretariado da Escola Técnica de Co-
rnercio Santa Isabel, com sede em
Petrpolis, no Estado do Rio de Janeiro.

2 - E' publicada a Portaria n.? 27,
22-1-945, do Ministro da Educação,
que concede inspeção preliminar ao
curso comercial básico da Escola Co-
mercial Rionovense, com sede em Rio
N ovo, no Estado de Minas Gerais.

2 - E' publicada a Portaria n.? 28,
de 22-1-945, do Ministro da Educação,
que concede inspeção preliminar ao
curso comercial básico da Escola Co-
mercial Vladimir Mata, com sêde no
Distrito Fedéral.

2 - E' publicada a Portaria n.? 29,
de 22-1-945, do Ministro da Educação,
que concede inspeção preliminar ao curso
comercial básico da Escola Comercial
Alberto Torres, com sede em Lageado,
no Estado do Rio Grande do Sul.

2 - E' publicado o Aviso n.? 261, de
30-1-945, do Ministro da Guerra, que
dispõe sôbre encerramento das aulas e
exames do Curso de Aperfeiçoamentó
da Escola de Intendência do Exército.

5 - E' publicado o Aviso n.? 293,
de 2-2-945, do Ministro da Guerra, que
determina o não funcionamento do
Curso de Aperfeiçoamento para Capi-,
tães, no corrente ano, na Escola de
Intendência do Exército.

9 - E' publicado o Decreto número
17.699, de 30-1-945, que autoriza o
Ginásio Moderno, com sede em Belém,
no Estado do Pará, a funcionar como
colégio.

10 - E' publicado o Decreto-lei nú-
mero 7.311, de 8-2-945, que cria, no
Ministério da Fazenda, Curso d:f
Aperfeiçoamento (C. A. F. ) .

14 - E' publicado o Decreto número
17.400, de 19-12-945, que concede reco-

-2-

nhecimento aos cursos mantidos pela
Faculdade de Filosofia da Universidade
de Pôrto Alegre, com sede em Pôrto
Alegre, no Estado do Rio Grande do
Sul.

14 - E' publicada a Portaria n.? 64,
de 8-2-945, do Ministro da Agricultura,
que aprova as instruções para o funcio-
namento, no cosrente ano, na Inspetoria
Regional de Sericicultura, em Barba--
cena, do curso avulso de extensão de
sericicultura, baixadas pelo Diretor dos
Cursos de Aperfeiçoamento, Especiali-
zação e Extensão.

14 - E' publicada a Portaria n.? 65,
de 8-2-945, do Ministro da Agricultura,
que aprova as instruções para o funcio-
namento do curso avulso de Meteoro-
logia para Inspetores, baixadas pelo
Diretor dos Cursos de Aperfeiçoa-
mento, Especialização e Extensão.

15 - E' publicado o Decreto-lei nú-
mero 7.318, de 10-2-945, que dispõe
sôbre concessão de gratificação de
magistério a professor do Ministério
da Marinha.

15 - E' publicado o Decreto nú-
mero 17.738, de 2-2-945, que aprova
o Regulamento para a Escola Militar
de Resende (primeira parte).

19 - E' publicado o Decreto nú-
mero 17.700, de 30-1-945, que autoriza
o Ginásio São José, com sede em For-
taleza, no Estado do Ceará, a funcionar
como colégio.

22 - E' publicado o Decreto nú-
mero 17.592, de 16-1-945, que concede
reconhecimento a cursos da Escola de
Educação Física e Desportos do Estado
do Paraná, com sede em Curitiba, no
Estado do Paraná .

22 - E' publicada a Portaria n.? 77,
de 19-2-945, do Ministro da Agricul-
tura, que aprova as instruções para o



funcionamento do curso avulso de. Re- .
floresta dores, baixadas pelo diretor dos
Cursos de Aperfeiçoamento, Especiali-
zação e Extensão.

22 - E' publicada a Portaria n.? 78,

de 19-2-945, do Ministro da Agricul-
tura, que aprova as instruções para o
funcionamento do curso avulso de J ar-
dinagem, baixadas pelo diretor dos
Cursos de Aperfeiçoamento, Especiali-
zação e Extensão.

24 - E' publicada a Portaria n.? 74,
de 5-2-945, do Ministro da Educação,
que cassa, a pedido, a inspeção preli-
minar concedida ao curso técnico de
secretariado da Escola Técnica de Co-
mércio Imaculada Conceição, com sede
em Corumbá, no Estado de Mato
Grosso, passando o estabelecimento a
denominar-se Escola Comercial Ima-
culada Conceição.

24 - E' publícada a Portaria n.? 75,
de 5-2-945, do Ministro da Educação,
que concede inspeção preliminar ao
curso comercial básico da Escola Co-
mercial de Garça, com sede em
Garça, no Estado de São Paulo.

24 - E' publicada a Portaria n.? 76,
de 5-2-945, do Ministro da Educação,
que côncede inspeção preliminar ao
curso técnico de contabilidade da Es-
cola Técnica de Comércio São José,
com sede em Santos, no Estado de São
Paulo.

24 - E' publica da a Portaria n.? 77,
de 5-2-945, do Ministro da Educação,
que concede inspeção preliminar aos
cursos comercial básico e técnico de
contabilidade da Escola Técnica de COI
mércio Vitor Viana, eom sédena capital
do Estado de São Paulo.

24 - E' publicada a Portaria n.? 78,
de 5-2-945, do Ministro da Educação,
que concede inspeção preliminar ae
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curso técnico de secretariado da Escola
Técnica de Comércio Sacré Coeur de
Marie, com sede em Ubá, no Estado de
Minas Gerais.

24 - E' publicada a Portaria n.? 79,
de 5-2-945, do Ministro da Edueação,
que concede inspeção preliminar ac
curso comercial básico da Escola Co-
mercial São Paulo, com sede em Mi-

.rassol, no Estado de São Paulo.

24 - E' publicada a Portaria n.? 80,
de. 5~2-94'S, do Ministro da Educação,
que concede inspeção, preliminar ao
curso comercial básico da Escola Co-
mercial N. E. da Piedade, com
sede no Distrito Federal.

28 - E' publicado o Decreto nú-
mero 17.701, de 30"1-945, que auto-
riea o Ginásio Carlos Gomes, com
sede, na capital do Estado de São
Paulo, a funcionar como colégio.

II - Atos
Estados, do
Territórios.

da Administração dos
Distrito Federal e dos

1 - O govêrno do Estado
corrussiona 4 professôres
para fazerem o curso de
física na Escola Nacional de
Física.

do Ceará
estaduais
educação

Educação

3 - E' publicado o Decreto-lei nú-
mero l.294, de 2-2-945, do Estado do
Ceará, que cria o Serviço de Educa-
ção Física no Estado.

3 - E' publicado o Decreto n.? 758,
de 28-2~945, do Estado do Rio Grande
do Sul, que dispõe sôbre taxas esco-
lares da Universidade de Pôrto Alegre
como auxílio à Casa do Estudante, à
Federação dos Estudantes Universitá-
rios, aos Centros Acadêmicos e para
instituição de prêmios universitários.

4 - E' publicado o Ato n.? 267, de
3-2-945, do govêrno do Estado de Per-



nambuco, que dâ a denominação de
"Historiador Pereira da Costa" ao
grupo de Cordeiro, em Recife, e de
"Dom Luís de Brito" ao grupo escolar
da sede do município de Ingazeira.

7 - E' publicado o Decreto de 6-2-45,
do .Estado de São Paulo, que anexa ao
grupo escolar "Viséonde de Pôrto Se-
gurq", em Sorocaba, a mista de Boa
Vista, no mesmo município.

7 - E' publicado o Decreto de
6-2-945, do Estado de São Paulo, que
localiza 6 escolas mistas, sendo duas
urbanas e as demais de ensino rural nos
municípios de Nova Aliança, Bauru,
Avaí e Itapecerica da Serra.

8 - E' publicado o Decreto-lei nú-
mero 909, de 30-12-944, do Estado do
Piauí, que orça a receita e fixa a des-
pesa do Estado para o exercício de

'1945, e consigna Cr$ 5.315.900,00 ao
Departamento do Ensino.

8 - E' publicado o Decreto-lei nú-
mero 14.513, de 7-2-945, do Estado de
São Paulo, que dispõe sôbre a criação,
na Escola Profissional Secundária de
Rio Claro, de um curso de corte e cos-
tura do ensino industrial básico.

8 - E' publicado o Decreto-lei nú-
mero 14.515, de 7-2-945, do Estado
de São Paulo, que dispõe sôbre grati-
ficações aos professôres primários do
Estado em regência ou direção de
cursos populares noturnos.

9 - E' publicado o Decreto nú-
mero 2.133, de 8-2-945, do Estado do
Rio de Janeiro, que considera de utili-
dade pública e desapropria um terreno
na "Vila de Macuco", município de
Cordeiro, o qual se destina à amplia-
ção das dependências da escola pública
local.

9 - E' publicado o Decreto número
2.314, de 8-2-945, do Estado do Rio

>
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ele Janeiro, que considera de utilidade
pública e desapropria um imóvel em N i-
lópolis, município de Nova-Iguassú, o
qual se destina à instalação da escola
estadual n.? 27 e das municipais "Pro-
fessor Paris" e "Custódio Batista".

9 - O govêrno do Estado do Pa-
raná nomeia 80 professôres normalistas
para regerem classes de grupos esco-
lares do interior do Estado.

9 _. R' publicado o Decreto número
3.041, de 8-2-945, do Estado de Santa
Catarina, que cria uma escola mista
em Pintada, distrito de Praia Grande,
município de Araranguá.

9 - E' publicado o Decreto número
3.043, de 8-2-945, do Estado de Santa
Catarina, que cria o CursoComple-
mentar anexo ao grupo escolar "Padre
Anchieta", da cidade de Florianó-
polis.

10 - São publicadas as Instruções
n.? 2, de 9-2-945, do Secretário Geral
de Educação e Cultura do Distrito Fe-
deral, que alteram os' prazos fixados
nas Instruções n.? 1, de 10-1-945, que
determinam seleção de candidatos ao
cargo de Diretor de Estabelecimento
em comissão do Departamento de Edu-
cação Primária.

10 - E' publicado o .Ato n.? 342, de
)-2-945, do govêrno do Estado de Per-
nambuco, que comissiona professôra de
desenho e modelagem para fazer curso
de aperfeiçoamento na Escola Nacional
de Belas Artes.

10 - E' publicada a Portaria n.? 26,
da Diretoria Geral de Educação do
Estado do Paraná, que determina a
aplicação dos testes A B C nos grupos
escolares das cidades de Ponta Grossa
e Paranaguá.

10 - E' publicado o Decreto número
2.135, de 9-2-945, do Estado do Rio



de Janeiro, que equipara à Escol" (:e
Professôres do Instituto de Educação
do Estado do Rio de J aeniro o curso
normal anexo ao Ginásio " Sacré
Coeur", de Valença.

11 - O Diretor do Departamento
de Educação do Estado do Rio de Ja-
neiro renova, para o corrente ano letivo,
a subvenção concedida a numerosas
escolas particulares primárias do Es-
tado.

13 - E' publicada a Portaria nú-
mero 27, de 29-1-945, da Diretoria
Geral do Departamento de Educação
no Estado de Sergipe, que aprova as
instruções para as provas de habilita-
çâo dos candidatos ao Magistério Pri-
mário Municipal de Aracaju.

15 - E' publicado o Decreto-lei nú-
mero 1.115, de 14-2-945, do govêrno
do Estado de Pernambuco, que esta-
belece normas regulamentares para o
ensmo norma1.

15 - São publicados 05 Decretos
ns.? 14.529, 14.530 e 14.531, de
10-2-945, do Estado de São Paulo, que
dão a denominação de " Professor
Antônio Alves Aranha", "Professor
Antônio Vilela J únior" e "Professor
André Rodrigues Alkmin", respecti-
vamente, aos grupos escolares de Va-
linhos, 5.° de Campinas e de Sumaré,
também em Campinas.

15 - E' publicada a Circular n.? 14,
do Departamento de Educação do Es-
tado de São Paulo, pela qual é feita a
distribuição dos substitutos efetivos
nos grupos escolares na escala rotativa
anua1.

16 - O Diretor do Departamento de
Educação do Estado do Rio de Janeiro
baixa portaria em. que designa uma
comissão perrnapente para estudar a
articulação necessária dos programas

do ensmo primário com as matérias de
exame de admissão aos Institutos de
Educação de N iterói e de Campos.

16 - E' publicado o Decreto número
14.532, de 15-2-945, do Estado de São
Paulo, que altera para "Bela Floresta"
a denominação do grupo escolar de
Novo Oriente, em Pereira Barreto.

16 - E' publicado o Decreto-lei nú-
mero 14.537, de 15-2-945, do Estado de
São Paulo, que cria no quadro do en-
sino cinco cargos de professor pa-
drão D, um de mestre padrão D e um
de contra-mestre padrão C.

16 - E' publicado o Decreto de
15-2-945, do Estado de São Paulo. que
anexa ao 1° grupo escolar ele Taquari-
tinga as escolas mistas de Vila Rosa e
ela Vila S. Vicente de Paulo.

16 - E' publicado o Decreto nú-
mero 14.542, de 16-2-945, do Estado de
São Paulo, que fixa as áreas de j uris-
diçâo e as sedes das Delegacias Regio-
nais de Ensino da Capital (oito) e do
Interior (vinte e sete).

17 - O Diretor Geral de Educação
do Estado do Paraná determina a insti-
tuição do regime de teste nas escolas
para professôres de Curitiba, Ponta
Grossa e Paranaguá e designa uma
comissão para presidir os trabalhos.

17 - E' publicado o Decreto número
1.466, de 17-2-945, do Estado do Rio
Grande do Sul, que incorpora uma
escola isolada ao grupo escolar da
Entrada do Arroio Grande, município
de Sar;ta Cruz do Sul.

17 - E' publicado o Decreto número
1.467, de 17-2-945, cIo Estado do Rio
Grande do Sul, que incorpora uma
escola isolada ao grupo escolar "Quin-
tino Bocaiuva", município de Cachoeira
do Sul.



18 - E' publicada a Portaria n.? 54,
de 16-2-945, da Diretoria Geral do De-
.partamento de Educação de Sergipe,
que obriga a um curso especial e inten-
sivo de Educação Física e Canto Orfeô-
nico tôdas as atuais orientadoras e pro-
íessôras dessas disciplinas nos esta-
belecimentos de ensino primário do
Estado.

18 - O Diretor do Deparb,mento
de Educação do Estado do Rio de
Janeiro permite o funcionamento, em
regime de grupo escolar, da escola
isolada de "Vila Paraim", 2.° distrito
de Vergel.

19 - E' publicado o Decreto-lei nú-
mero 1. 342,' de 18-2-945, do Estado elo
Amazonas, que abre crédito especial de
Cr$ 300.000,00 para auxílio a colégios,
escolas e associações.

19 - E' publicado o Decreto nú-
mero 3.100, de 14-2-945, do Estado de
Santa Catarina, que cria o Curso Com-
plementar anexo ao grupo escolar
" Jacinto Machado" da vila de Jacinto
Machado, no município de Araranguá.

19 - E' publicado o Decreto número
3.105, de 17-2-945, do Estado de Santa
Catarina, que cria uma escola mista
em Fazenda, município de Itajai ,

20 - E' publicada a Ordem de
Serviço n.? 2, de 17-2-945, do Diretcr
do Departamento de Diíusão Cultural
do Distrito Federal, que dispõe o fun-
cionamento de um Curso de Orientação
do Ensino Elementar para Adultos.

20 - E' publicado ato de 19-2-945,
do govêrno do Estado do Ceará, que
concede equiparação à Escola Normal
Rural de Pacoti.

22 - E' publicado o Decreto-lei, de
14-2-945, do Estado do Piauí, que
altera a carreirade Inspetor do Ensino.

22 - E' publicado o Decreto-lei, de
14-2-945, do Estado do Piauí, que cria
função gratificada de secretário do De-
partamento de Ensino.

22 - E' publicado o Decreto-lei, de
14-2-945, do Estado do Piauí, que dis-
põe sôbre o provimento nos cargos de
professor primário e de professor de
educação física.

22 - E' publicado o Decreto nú-
mero 537, de 21-2-945, do Estado da
Paraíba, que transforma as cadeiras
elementares noturnas " Inácio Leo-
poldo" e "João Tavares" de João
Pessôa, em Escolas Reunidas.

22 - E' publicado o Decreto número
538, de 21-2c945, do Estado da Paraiba,
que transforma as cadeiras elementares
noturnas "Padre Rolim", "Sargento-
Mor Meio Munis", "Cardoso Vieira",
"Manuel Tavares" e "5 de Agôsto",
em João Pessoa, em Escolas Reunidas.

22 - E' publicado o Decreto n.? 539,
de 21-2-945, do Estado da Paraíba, que
transforma as cadeiras elementares no-
turnas "Joaquim Silva" e "Venâncio
Neiva", de João Pessoa, em Escolas
Reunidas.

22 - E' publicado o Decreto n.? 540,
de 21-2-945, do Estado da Paraíba, que
transforma as cadeiras elementares no-
turnas "Barão do Abiaí" e " Maria
Quitéria de J esus", de João Pessoa, em
Escolas Reunidas.

22 - E' publicado o Decreto n.? 541,
de 21-2-945, do Estado da Paraíba, que
transforma as cadeiras elementares dos
mUI1lClplOS de Bonito e J atobá em
Escolas Reunidas.

22 - E' publicado o Decreto-lei nú-
mero 14.550, de 21-2-945, do Estado de
São Paulo, que dispõe sôbre o ensino
profissional ferroviário nas estradas de
ferro de propriedade e administração do
Estado e dá outras providências.



22 - E' publicada Portaria, de
21-2-945, do Departamento de Educa-
ção do Estado de São Paulo, que regu-
lamenta o regime de matrícula e trans-
Ierências nos estabelecimentos de ensino
secundário e normal.

22 - E' publicado o Decreto número
3.106, de 19-2-945, do Estado de Santa
Catarina, que cria escolas mistas nas
localidades de Ermida, distrito de
Caru, e de S. Sebastião de Canoas, dis-
trito de índios, no município de Lages.

22 - E' publicado o Decreto número
3.107, de 19-2-945, do Estado de Santa
Catarina, que cria uma escola mista em
Içara, no município de Cresciuma ,

23 - E' publicada a Ordem de Ser-
viço n.? 6, de. 22-2-945, do Diretor do
Departamento de Educação Técnica do
Distrito Federal que dispõe sóbre a
organização experimental de turmas e
grupos de alunos para freqüência às
aulas das disciplinas de cultura geral e
técnica, nas Escolas masculinas do
D. E. T., bem como sôbre a organiza-
ção dos respectivos horários.

"

23 - E' publicado o Decreto-lei nú-
mero 14.553, de 22-2-945, do Estado de
São Paulo, que regulamenta o concurso
de ingresso ao cargo de adj unto de
grupos escolares rurais do Estado.

24 - E' publicada a Resolução n.? 5,
de 23-2-945, do .Sccretário Geral de
Educação e Cultura do Distrito Fe-
deral, que cria, em carater experimental,
uma colônia de férias na ilha de
Paquetá.

24 - O Interventor Federal no
Estado de Goiás assina decreto de
concessão de subvenção de Cr$ .
12.000,00, no exercício de 1945, a
várias instituições privadas de cara ter
cultural.

24 - O Diretor do Departamento de
Educação do Estado do Rio de Janeiro
suspende o ensino na escola da nu
Ernesto Ribeiro, em São Gonçalo.

24 - O Diretor do Departamento de
Educação do Estado do Rio de Janeiro
permite o funcionamento das escolas de
" Abraão", em Angra dos Reis, e "São
Vicente de Paula", em Araruama, em
regime de grupo escolar.

24 - E' publicado o Decreto-lei nú-
mero 757, de 24-2-945, do Estado do
Rio Grande do Sul, que fixa as vanta-
gens aos professores da Escola de For-
mação de Professores.

25 - E' publicado o Decreto número
14.558, de 22-2-945, do Estado de São
Paulo, 'que dá ao grupo escolar de.
Xicó, em Piracicaba, o nome de "Pro-
fessor Côrte Brilho".

25 - E' publicado o Decreto número
14.559, de 22-2-945, do Estado de São
'Paulo, que dá ao grupo escolar de
São Bernardo, em Campinas, o nome
de "Cristiano Volkart".

25 - E' publicado o Decreto número
14.560, de 22-2-945, do Estado de São
Paulo, que dá ao 2.° grupo escolar de
Araras o nome de "Inácio Zurita
Júnior;' .

25 - E' publicada a Portaria n.? 11,
de 24-2-945, do Departamento de Edu-
cação do Território do Guaporé, que
prorroga até 25 de março próximo o
"Curso de Emergência para Forma-
ção de Auxiliares do Ensino".

26 - E' publicado o Decreto número
1.471, de 26-2-945, do Estado do Rio
Grande do Sul, que dá a denominação
de "Luís de Camões" ao grupo escolar
da Granja da Beneficência Portuguêsa,
em Gravataí.

27 - E' publicado o Decreto-lei nú-
mero 14.562, de 26-2-945, do Estado



de São Paulo, que cria um ginásio esta-
dual, em São José dos Campos.

27 - E' publicado o Decreto-lei nú-
mero 14.563, de 26-2-945, do Estado de
São Paulo, que cria no quadro do en-
sino 17 cargos: um de diretor padrão J,
um secretário padrão G, um de orien-
tador educacional padrão H, oito de pro-
fessor catedrático padrão H e seis de
professor de aulas padrão G.

28 - O Prefeito do Distrito Federal
aprova o plano de matrÍLula nos estabe-
lecimentos de ensino primário e pré-
prirnarro, organizado pela Secretaria
Geral de Educação para o exercício de
1945.

28 -- E' publicado o Decreto número
3.111, de 27-2-945, do Estado de Santa
Catarina, que cria uma escola mista
em Sanga da Toca, município de AJ a-
ranguá.

28 - E' publicado o Decreto número
1.472, de 27-2-945, do Estado do Ria
Grande do Sul, que cria um grupo escol-ir
no distrito de Itapuã, município de
Viamão, e outro no distrito de Morun-
gava, município de Gravataí.

HI - Atos da Administração
Municipal

1 - A Prefeitura
Passos (Minas Gerais)
colas rurais.

Municipal
instala 4

3 - E' publicado o Decreto-lei nú-
mero 10, de 3-7-944, da Prefeitura de
Pio IX (Piauí), que eleva de Cr$
1.080,00 para 1.800,00 os vencimentos
anuais do professor da escola "Pre-
sidente Vargas".

3 E' publicado o Decreto-lei
11.° 11, de 3-7-944, da Prefeitura de
Pio IX (Piauí), que abre o crédito
especial de Cr$ 3.300,00 para edifica-
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çâo de um prédio escolar, em coope-
ração com o Estado.

8 - E' publicado o Decreto-lei nú-
mero 12, de 3-7-944, da Prefeitura
de Pio IX (Piauí), que abre o cré-
dito suplementar de Cr$ 500,00 como
contribuição do município para o
ensino estadual.

25 - E' publicado o Decreto-lei nú-
mero 595, de 24-2-945, da Prefeitura
Municipal de São Paulo, que declara de
utilidade pública imóveis situados no
bai rro do Tatuapé necessários à cons-
trução e instalação de estabelecimento
de ensmo.

IV - Noticiário

1 - Noticia-se que foi iniciada em
Guaiba (Ceará) a construção do edi-
fício da escola de "tratoristas" e prá-
ticos de agricultura mecanizada.

2 - Instala-se na praia do Bogari
de Salvador (Bahia) a Colônia de
Férias para crianças das escolas pú-
blicas do Estado.

3 - E' inaugurado o "Instituto dos
Cegos da Paraíba, na cidade de João
Pessoa (Paraíba).

de

3 - Instala-se em Belo Hor izon+r,
(Minas Gerais) a Escola "12 de De-
zembro" .es-

4 - E' inaugurado o novo prédio da
Escola "Raquel Figner" de Natal
(Rio Grande do Norte).

4 - Noticia-se que duzentas profes-
sôras do interior fluminense encontram-
se há um mês em Niterói (Rio de
Janeiro) freq üentando os diversos
cursos de aperfeiçoamento.

4 - N oticia-se que entraram em
funcionamento as Escolas Práticas de
Agricultura "Getúlio Vargas", em Ri-



beirão Prêto e "Fernando Costa", em
Pirassununga (São Paulo).

5 - Em prosseguimento à campanha
de educação popular, a Associação dos
Estudantes Secundários da Bahia inau-
gura uma escola na sede do "Palmeiras
Esporte Clube", no bairro das Quintas
da Barra, naquele Estado.

7 - Inaugura-se nas oficinas de
Sete Pontes da Estrada de Ferro de
Maricá a Escola P r o f i s s i o n a I
" Dr. Sampaio Correia".

9 - Segue para a Capital Federal o
Sr. Coelho de Sousa, Secretário da
Educação do Estado do Rio Grande do
Sul.

10 - O Ministério da Agricultura
informa que há 923 clubes agrícolas, em
todo o território nacional, funcionando
anexos a escolas primárias.

10 - E' inaugurado o pavilhão do
Jardim de Infância das Escolas e Am-
bulatório São José em Natal (Rio
Grande do Norte).

14 - E'
(Bahia) uma
dos interêsses
do Estado.

fundada em Salvador
sociedade para a defesa
do professorado primário

14 - Visita a Argentina e ó Uruguai
a "Caravana Minas Gerais",
tuída de professôres e alunos da
Superior de Agricultura de
Gerais.

consti-
Escola
Minas

16 - E' inaugurado o edifício das
escolas reunidas da sede do município de
Barra de São Francisco (Espirito
Santo) .
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16 - E' inaugurado um curso de
aperfeiçoamento do professorado pri-
mário do Território de Ponta Porão

20 - Noticia-se que durante o ano
de 1945 funcionarão 1. 031 escolas pri-
márias no Estado do Espírito Santo.

24 - Noticia-se que foi feita a doa-
ção, pelo Sr. Adalberto Gomes Pinto e
Senhora, ao govêrno do Estado do
Rio de Janeiro, de terreno destinado a
complementar a área indispensável à
construção do grupo escolar de "Pie-
dade", município de Magé,

25 - Noticia-se que o comércio de
Pedreiras (Maranhão) ofereceu .
1.000 cruzeiros à Fundação Paulo
Ramos, cujo objetivo é manter e dirigir
cursos superiores no Estado.

25 - Inaugura-se a escola prrmaria
" Pimenta da Cunha" no Alto da Sereia,
distrito da Vitória (Bahia) .

26 - Noticia-se que foi realizado o
Primeiro Congresso Pedagógico de
Sorocaba (São Paulo).

26 - Seguem para o Rio de Janeiro a
fim de freqüentarem a Escola Nacional
de Educação Física vários professôres
comissionados pelo govêrno do Terri-
tório de Ponta Porá.

28 - Noticia-se que está em cons-
trução o novo grupo escolar de Tapi-
ratiba (São Paulo).

Seção de Documentação e Intercâm-
bio do Instituto Nacional de Estudos
Pedagógicos, em 24 de março de 1945,
Rui Guimarães de Almeida, Chefe da
Seção - Visto: Lourenço Filho,
Diretor do I.N.E.P.
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Vida educacional no país em Março de 1945
I -:-ATOS DA ADMINISTRAÇÃO FEDERAL

3 - E' publicado o Aviso 11.° 7.904,
de 1-3-45, do Ministro da Guerra, que
aprova as Instruções para o funciona-
mento da Escola de Artilharia de Costa,
em 1945.

5 - E' publicado o Decreto nú-
mero 17.830, de 20-2-45, que autoriza
o Ginásio Juvenal de Carvalho, com
sede em Fortaleza, no Estado de Ceará,
a funcionar como colégio.

6 - E'. publicada a Portaria n.? 68,
de 1-3-45, do Ministro da Aeronáutica,
que suprime, no 1.0 ano do Curso de
Formação de Oficiais Intendentes da
Aeronáutica, o 'estudo de "Técnica
Merccológica do Material" e transfere
do 2.° para o 1.0 ano do referido Curso
a aula de "Geografia Econômica".

7 - E' publicada a Portaria n.? 101,
de 5-3-45, do Ministro ela Agricultura,
que aprova as instruções para o funcio-
namento do Curso Avulso de Extensão
de Fruticultura, baixadas pelo diretor
dos Cursos de Aperfeiçoamento, Espe-
cialização e Extensão.

7 - E' publicada a Portarial n,? 102,
de 5-3-45, do Ministro ela Agricultura,
que aprova as instruções para o funcio-
namento elo Curso Avulso ele Horticul-
tura, baixaelas pelo eliretor dos Cursos
ele Aperfeiçoamento, Especialização e
Extensão'.

9 - E' publicado o Decreto nú-
mero 17.989, de 7-3-45, que transfere os
reconhecimentos dos cursos de agrono-
mia da extinta Escola Agronômica do
Paraná e de Veterinária da extinta
Escola Superior ele Veterinária do Pa-
raná para os cursos idênticos da Escola
Superior ele Agricultura e Veterinária
do Paraná, com séde em Curitiba.

12 - E' publicada a Ata de 5-3-45,
do Conselho Nacional ele Educação,
relativa à l ," sessão da l.a reunião
extraordinária elo ano.

12 - E' publicada a Ata de 7-3-45,
do Conselho Nacional de Educação,
relativa à 2.~ sessão. ela l ," reunião
extraordinária do ano.

Ata de 9-3-45,
de Educação,

da 1.a reunião

13 - E' publicada a
do Conselho Nacional
relativa à 3.a sessão
extraordinária do ano.

13 - E' publicada a Portaria n.? 141,'
de 5-3-45, do Ministro ela Educação,
que dispõe sôbre concessão de bolsas
de estudos para o curso de Museus, do
Museu Histórico Nacional.

15 - E' publicado o Decreto-lei nú-
mero 7.381, de 13-3-45, que, manda ins-
tituir uma fundação denominada "Fun-
dação Rádio 'Mauá", destinada a servir
à educação, cultura e recreação") dos
trabalhadores nacionais, divulgar a le-



gislação social brasileira, estimular a
harmonia das classes e concorrer para
o aperfeiçoamento cívico da coletivi-
dade.

16 - E' publicada a Ata de 12-3-45,
do Conselho Nacional de Educação,
relativa à 4.a sessão da l.a reunião
extraordinária do ano.

16 - E' publicada a Portaria nú-
mero 10.037, de 15-3-45, do Ministro
da Justiça, que altera o art. 31 do
regulamento do Curso de Aperfeiçoa-
mento de Oficiais das Polícias Mili-
tares, aprovado pela Portaria nú-
mero 5.459, de 20-5-42.

17 - E' publicada a Portaria n. 103,
de 13-3-45, do presidente do Departa-
mento Administrativo do Serviço
Público, que cria, nos Cursos de Admi-
nistração da Divisão de Aperfeiçoa-
mento do mencionado departamento,
um Curso de Aperfeiçoamento de Ta-
quígrafos, e aprova as instruções regula-
doras para seu funcionamento.

19 - E' publicado o Decreto nú-
mero 18.043, de 12-3-45, que autoriza
o Ginásio Santíssimo Sacramento, com
sede em Maceió, no Estado de Alagoas,
a funcionar como colégio.

19 - E' publicada a Portaria n.? 134,
de 3-6-43, do presidente do Departa-
mento Administrativo do Serviço PÚ-
blico, que cria, nos Cursos de Adminis-
tração da Divisão de Aperfeiçoamento
a V Seção - Cursos por Correspon-
dência, e aprova as instruções regula-
doras do seu funcionamento.

19 - E' publicada a Portaria n.? 360,
de 28-9-43, do presidente do Departa-
mento Administrativo do Serviço PÚ-
bico, que cria, na V Seção dos Cursos
de Administração da Divisão de Aper-
feiçoamento, um Curso de Português e
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Redação Oficial, e aprova as instruções
elaboradas para o seu funcionamento.

20 - E' publicada a Ata de 14-3-45,
do Conselho Nacional de Educação,
relativa à 5.a sessão da l.a reunião
extraordinária do ano.

21 - E' publicada a Ata de 16-3-45,
do Conselho Nacional de Educação,
relativa à l.a sessão da l.a reunião
ordinária do ano.

21 - E' publicada a Portaria n.? 162,
de 20-3-45, do Ministro da Educação,
que dispõe sôbre os concursos de habili-
tação, para matrícula nos cursos do
ensino superior, no corrente ano.

21 - E' publicada a Portaria n.? 124,
de 17-3-45, do Ministro da Agricultura,
que aprova as instruções para o funcio-
namento do curso avulso de Fisiologia
do Metabolismo Vegetal, baixada pelo
diretor dos Cursos de Aperfeiçoamento,
Especialização e Extensão.

21 - E' publicada a Portaria n.? 135,
de 14-3-45, do diretor geral do Depar-
tamento Nacional de Educação, que
baixa instruções para o cumprimento,
nos estabelecimentos de ensino comer-·
cial, de ensino industrial e de ensino
secundário, do Decreto-lei 11.° 4.642, de
2-9-42.

23 - E' publicada a Portaria n.? 5,
de 17-3-45, do diretor do Conservatório
Nacional de Canto Orfeônico, que
dispõe sôbre o funcionamento de vários
cursos.

24 - E' publicada a Ata de 19-3-45,
do Conselho Nacional de Educação,
relativa à 2.a sessão da l.a reunião ordi-
nária do ano.

24 - E' publicada a Portaria número
10.033, . de 14-3-45, do Ministro da
Justiça, que altera o art. 66 do regu-
lamento da Escola Profissional da



Polícia Militar do Distrito Federal,
aprovado pela Portaria n.? 5.459, de
20-5-42.

26 - E' publicado o Decreto nú-
mero 18.057, de 14-3-45, que autoriza
o Ginásio da lmaculada Conceição, com
sede em Fortaleza, no Estado do Ceará,
a funcionar como colégio.

27 - E' publicado o Decreto número
18.056, de 14-3-45, que autoriza' o Gi-
násio N. S. das Mercês, com sede em
Niterói, no Estado do Rio de Janeiro,
a funcionar como colégio.

27 -- E' publicada a Portaria n.? 147,
de 26-3-45, do Ministro da Agricultura,
que dispõe sôbre novo concurso de habi-
litação para matrícula nas instituições
de ensino superior de agronomia e vete-
rinária, no corrente ano.

2S- - São publicadas as instruções
reguladoras do funcionamento do
Curso de Língua Inglêsa destinado aos
servidores do D.A.S.P.

29 - E' publicado o Decreto número'
18.169 de 27-3-45, que cassa o reco-
nhecimento concedido à Escola Indus-
trial N. S. do Calvário, com sede em
Catanduva, no Estdo de S. Paulo.

29 - E' publicada a Portaria n.? 118,
de 27-3-45, do presidente do Departa-
mento Administrativo do Serviço PÚ-
blico, que cria, nos Cursos de Adminis-
tração da Divisão de Aperfeiçoamento,
um Curso Extraordinário de Formação
de Escriturário, e aprova as instruções
reguladoras do seu funcionamento.

29 - E' publicada a Portaria n.? 152,
de 27-3-45, do Ministro da Agricultura,
que concede feriado escolar nos estabele-
cimentos. de ensino subordinados ao seu
ministério durante o período de 28 a
31-3-45.

29 - E' publicada a Portaria n.? 164,
de 27-3-45, do Ministro da Educação,
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que autoriza, a considerar como feriado
escolares os dias 28, 29, 30 e 31-3-45.

29 E' publicada a Portaria n,? 165, de
27-3-45, do. Ministro da Educação, que
aprova instruções expedidas pelo reitor
da Universidade do Brasil sôbre trans-
ferência de alunos, e recomenda seu cum-
primento em todo o pais.

31 - E' publicada a Ata de 23-3-45,
do Conselho Nacional de Educação,
relativa à 3.a sessão da 1.a reunião ordi-
nária do ano.

II - ATOS DA ADMINISTRAÇÃO DOS ES-

TADOS, DO DISTRITO FEDERAL E DOS

TERRITÓRIOS

1 - E' publicada a Ordem de Ser-
vição n.? 7, de 28-2-45, do diretor do
Departamento de Educação Técnico
Profissional do Distrito Federal, que
institui a " coordenação de curso"
nas escolas masculinas daquêle Depar-
tamento.

2 - E' publicada a Ordem de Ser-
viço n.? 3, de 1-3-945, do diretor do
Departamento de Educação Primária
do Distrito Federal, que expede o plano
de matrícula nos estabelecimentos .de
ensino primário para o corrente ano.

2 - O govêrno do Estado do Rio de
Janeiro cria seis escolas em vários dis-
tritos do município de Campos.

2 - O Diretor do Departamento de
Educação do Estado do Rio de Janeiro
permite o funcionamento do grupo esco-
lar "Meneses Vieira" em Niterói, em
regime de três turnos até que se am-
pliem as instalações do mesmo.

2 - E' publica da a Circular de
27-2-45 em que o Diretor do Departa-
mento de Educação do Estado do Rio
de Janeiro recomenda aos chefes de
inspetorias de ensino e aos professores
primários do Estado a observância das



normas e instruções sôbre a organização
das classes.

2 - O Diretor do Departamento de
Educação do Estado do Rio de Janeiro
suspende o ensino' no grupo escolar
"Felisberto de Carvalho", em Niterói.

2 - O Diretor do Departamento de
Educação do Estado do Rio de Janeiro
det.ermina que a escola " Professor
Paris" em Belfort Roxo, município de
Nova Iguaçú, funcione em regime de
grupo escolar.

2 ~ E' publicado o Decreto n.? 3.112,
de 27-2-945; do Estado de Santa Cata-
rina, que cria curso complementar anexo
ao grupo escolar "N. S. da Conceição",
do Roçado, cidade de São José.

3 - E' publicado o Decreto-lei n.? 914,
de ~7-2-945, do Estado do Piauí, que
altera a carr.eira de Inspetor de Ensino.

3 - E' publicado o Ato n.? 1, de
27-2-945, da Secretaria de Educação de
S. Paulo, pelo qual é feita a distri-
buição de técnicos de educação, com fun-
ção de inspetores escolares, pelas 35
delegacias regionais de ensino no
Estado.

3 - E' publicado o Decreto-lei nú-
mero 758, de 29-2-945, do Estado do
Rio Grande do Sul, que, dispõe sôbre
taxas escolares da Universidade de
Pôrto Alegre.

4 - E' publicado' o Decreto n.? 242,
de 3-3-945, do Estado do Pará, que
aprova a nova regulamentação e os
programas de ensino a vigorarem nos
'cursos normais rurais.

4 - O Diretor do Departamento de
Educação do Estado do Rio de Janeiro
determina que funcione em regime de
grupo .escolar a escola isolada de
"Monerat", município de Duas Barras.

4 - E' publicado o Comunicado n.? 1,
do Diretor da Divisão de Educação e
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Cultura do Território de Ponla Porã,
que dá instruções sôbre a matrícula para
as escolas primárias.

4 - E' publicado o Comunicado n.? 2,
do Diretor da Divisão de Educação e
Cultura do Território de Ponta Porã,
que dispõe sôbre o registo de estabeleci-
mentos de ensino particular do Terri-
tório.

4 - O govêrno do Território de
Ponta Porã determina a construção
ele prédios escolares em Ponta Porã,
Bela Vista e Dourados.

5 - E' publicado o Decreto-lei nú-
mero 14.585, de 6-3-945, do Estado ele
São Paulo, que autoriza o funciona-
mento, sob regime ele inspeção prévia,
dos seguintes estabelecimentos de ensino
normal particular: Escola Normal Mu-
nicipal de Capivarí, Escola Normal
Sto. André, em Barretos; N. S . da
Conceição, em Olimpia; S. Coração
de. J esús, em Marília; Instituto Ame-
ricano, em Lins; Instituto Sedes Sapi-
entiae, em Avaré; Sta. Escolástica, em
Sorocaba; S. Vicente -de Paulo, em
Laranjal Paulista; Colégio Pregresso,
em Ribeirão Preto; N. S. Auxiliadora
e Instituto Noroeste, em Biriguí; Co-
ração de Maria, em Santos; Associação
ele Ensino, em S. José do Rio Pardo;
Coração de Maria, em Penápolis;
Livre, ,em J acareí; Anglo Latino e
Adventista, na Capital; S. José em Bau-
ru, N. S. de Lourdes, em França;
Horácio Berlinck, em J aú e as Es-
colas Municipais de Sta. Rita do Passa
Quatro, Piraju e Presidente Prudente.

7 - E' publicada a Resolução n.? 7
de 5-3-45, elo Secretário Geral de Edu-
cação e Cultura do Distrito Federal,
que institui, no Centro de Pesquisas
Educacionais, o "Setor de pareceres
sôbre livros didáticos".

7 - E' publicada a Resolução n.? 8, de
6-3-945, do Secretário Geral de Edu-



cação e Cultura do Distrito eFd,eral,
que dá denominação a escolas do De-
partamento de Educação Primária,

7 - O Diretor do Departamento .de :
Educação do Estado do Rio de Ja-
neiro determina que a escola isolada de
"Barra do Itabapoana", município de
São João da Barra, funcione em re-
gime de grupo escolar.

8 - E' publicado o Decreto-lei nú-
mero 917, de 1-3-945, do Estado do
Piauí, que dispõe sôbre o provimento
nos cargos de professor primário e pro-
fessor de educação física no. Estado.

9 - O Departamento Geral de Edu-
cação da Prefeitura do Distrito Federal
cria dez novos cursos elementares para
adultos.

9 - E' publicada Portaria de 8-3-945,
do Departamento de Educação do Es-
tado de São Paulo, que determina aos
diretores dos grupos escolares prestarem
inteira colaboração aos trabalhos das
educadoras sanitárias.

9 - E' publicado o Decreto número
3.115, de 8-3-945, do Estado de Santa
Cata ri na, que cria uma escola mista na
localidade de Serraria Sto , Antônio,
município de Caçador .

9 - E' pubicado o Decreto n.? 1.475,
de 8-3-945, do Estado do Rio Grande do
Sul, que dispõe sôbre o provimento fie
cargos de docentes na Escola para dé-
beis físicos.

/ 10 - E' publicado o Decreto n.? 14.595,
de 9-3-945, do Estado de São Paulo, que
altera os nomes dos' grupos escolares:
2.° de Sto. André, de Vargem, em
Bragança Paulista, o 1.0. de Birigui
e o de Itararé que passam a chamar-se,
respectivamente, "Gabriel de Azevedo'
Antunes", "Adélio Ferraz de Castro",
"Roberto Clark" e "Tomé Teixeira".
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11 - O Diretor do Departamento de
Educação do Estado do Rio de Janeiro
restabelece o ensino na escola "Osvaldo
Cruz", em Niterói.

11 - E' publicado o Comunicado nú-
mero 3, do Diretor da Divisão de Edu-
cação e Cultura do Territónio de Ponta
Porã, que expede instruções para a orga-
nização inicial de escolas reunidas.

12 - São registradas no Departa-
mento de Educação ela Paraíba a escola
particular "Sta. Teresinha", de Sa-
lema, município de Mamanguape e a
" João Rafael", de Cuité Chica Gorda,
município de Marnanguape ,

12 - O Diretor do Departamento de
Educação elo Paraná baixa portaria
recomendando aos diretores de estabele-
cimentos de ensino no Estado que come-
morem o centenário ele Rio Branco,

13 - E' publicado o Decreto nú-
mero 2.180, de 12-3-945, do Estado
do Rio de Janeiro, que aprova a Ta-
bela Numérica de extranumerários
eliaristas da Escola Inelustrial "Hen-
rique Lage".

13 - O Diretor do Departamento de
Educação do Estado do Rio de Janeiro
restabelece o ensino da escola ele Ponta
do Carmo, em Capão, município de
Campos.

13 - O Diretor elo Departamento ele
Eelucação elo Estado elo Rio ele Janeiro
determina que a escola da sede elo muni-
cípio ele Casimiro ele Abreu funcione em
regime ele grupo escolar.

13 - E' publicaelo o Decreto 'número
3,119, ele 12-3-945, elo Estado de Santa
Catarina, que determina as categorias
elos grupos escolares a que se refere o
art. 3.° do Decreto-lei número 244,
ele 8-12-938.

14 - E' publicaela a Orelem ele Ser-
viço n.? 4, de 13-3-945, elo diretor do



Departamento de Difusão Cultural do
Distrito Federal, que dispõe sôbre a
criação de quatro cursos de Artes Fe-
mmmas.

14 .:.... E' publicada a Ordem de Ser-
viço n." 5 de 13-3-945, do diretor do
Departamento de Difusão Cultural do
Distrito Federal, que dispõe sôbre ma-
trículas nos C.E.A. e C. T .A.

15 - E' publicado o Decreto n.? 39,
de 9-3-945; do Estado do Piaui, que loca-
liza urna cadeira de professor primário
no grupo escolar "J05é Lopes", de
Teresina.

15 -' E' publicado o Decreto-nú'
mero 1.328, de 14-3-945, do Estado do
Rio de Janeiro, que cria 23 cargos pro-
visórios da classe A, da carreira de pro-
fessor (ensino pré-primário e primário).

16 - O govêrno do Estado do Ma-
canhão cormssiona cinco inspetores
escolares para realizarem curso de aper-
feiçoamento de administração escolar no
Instituto Nacional de Estudos Pedagó-
gicos do Ministério da Educação e
Saúde.

16 - O govêrno do Estado de Goiás
reconhece, sob regime de inspeção preli-
minar, a Escola Normal Rural da cidade
de Rio Verde.

17 - E' publicado o Decreto-lei nú-
mero 14.609,. de 16-3-945, do Estado de
S. Paulo, que dispõe sôbre a criação
do Ginásio Estadual em Limeira ..

17 - E' publicado o Decreto-lei nú-
mero 14.610, de 16-3-945, do Estado
S. Paulo, que dispõe sôbre criação de
cargos de diretor, secretário, orien-
tador eduêional, professor e preparador:

19 - E' publicado o Decreto número
3.124, de 16-3-945, do Estado de Santa
Catarina, que incorpora ao grupo es-
colar «Francisco Tolentino", da cidade
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de S. José, a escola mista de Roçado da
referida cidade.

20 - O Govêrno do Estado do Rio
de Janeiro determina a criação de sete
escolas em vários distritos do município
de Friburgo.

20 - E' publicado o Decreto númer-o
14.542, de 16-3-945, .do Estado de São

. Paulo, que fixa as áreas de jurisdição
e as sedes das Delegacias Regionais de
Ensino.

20 - E' publicado o Decreto nú-
mero 3. 125, do Estado de Santa
S. Paulo, que' dá o nome de "Mon-
senhor Passalacqua" ao grupo escolar
de Vila Esperança, na Capital.

20- E' publicado o Decreto n.? 275,
de 14-3-945, do Estado de Sta. Ca-
tarina, que aprova planta e orçamento
para a construção de um asilo na
Escola Prática de Agricultura "Cae-
tano Costa", em Lajes.

20 - E' publicado o Decreto nú-
mero 3 .125 do Estado de Santa
Catarina, que cria urna escola mista em
Canto dos Ganchos, município de Bi-
guaçu.

21 - E' publica da a Ordem de Ser-
viço n.? 4, de 20-3-945, do Diretor do
Departamento de Educação Primária
do Distrito Federal, que dá as normas
que deverão presidir à classificação dos
alunos em estabelecimentos públicos
de ensino primário.

21 - E' publicad'o o Decreto-lei nú-
mero 609, de 19-3-945, do Estado de

. Sergipe, que cria. dez escolas primárias
no interior do Estado.

21 - E' publicado o Decreto número
14.622, de 23-3-945, do Estado de São
Paulo, que lota cargos de professor e de
mestres na Escola Profissional Secun-
dária de Rio Claro.



21 - E' publicado o Decreto número
3.127, de 20-3-945, do Estado de Santa
Catarina, que cria uma escola mista na
vila de Marari, município de Videira.

22 - O Diretor do Departamento de
Educação do Estado do Rio de Janeiro
determina que as escolas de c, Pureza",
município de São Fidélis; "Usina de
S. João", "Usina N. S. das Dores" e
"Uraraí" municípi~ de Campos, funcio-
nem em regime de grupo escolar.

23'- E' publicado o Decreto número
2.185, de 22-3-945, do Estado do Rio
de Janeiro, que cria na Tabela Suple-
mentar do ensino primário e pré-pri-
mário uma função de técnico de edu-
cação.

23 - E' publicado o Decreto-lei nú-
mero 1.273, de 8-2-945, do Estado de
Sta. Catarina, que isenta de impostos
os serviços de caráter educativo do
SENAI.

24 - E' publicado o plano de matrí-
cula dos estabelecimentos de ensino pri-
mano e jardins de infância para o ano
letivo de 1945, no Distrito Federal.

24 - E' publicado o Decreto número
14.622, de 23-3-945, do Estado de São
Paulo, que dispõe sôbre a lotação de
cargos na Escola Profissional Secundá-
ria de Rio Claro.

24 - São publicadas as Instruções
n,? 1, de 23-3-945, do Departamento de
Educação do Estado de Minas Gerais,
que estabelecem normas para a remessa
dos relatórios mensais das escolas pri-
márias.

25 - O govêrno do Território de
Ponta Porã institui bolsas de estudos
para candidatos à Escola Normal de
Ponta Porão

27 - São registradas no' Departa-
tamento de Educação da Paraíba as
escolas particulares: "Sto. Antônio",
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na cidade de Batalhão, "Sagrado Co-
ração de J esús", na vila de Lume -e
"S. Francisco de Assis ", na vila Sumê,
município de Monteiro.

27 - O govêrno do Estado do Rio
de Janeiro autoriza a construção de um
prédio para grupo escolar, que servirá
a alunos dos municípios de Itaguaí e
Vassouras.

28 - E' publicado ato do govêrno do
Estado da Bahia, pelo qual são aumen-
tados 'os salários dos professôres, assis-
tentes e preparadores do Colégio Esta-
dual e do Instituto Nacional da Bahia.

28 - E' publicado o Decreto número
14.624, de 27-3-945, do Estado de São
Paulo, que dispõe sóbre a lotação de
cargos no Ginásio Estadual de Limeira.

28 - E' publicado o Decreto número
3.131, de 26-3-945, do Estado de Santa
Catarina, que cria uma escola mista em
S. Domingos, município de Lajes.

28 - E' publicado o Decreto número
3.133, de 26-3-945,' do Estado de Santa
Catarina, que cria escolas em três loca-
lidades do município de Orleães.

- 31 - E' publicada a Ordem de Serviço
11.° 9, de 29-3-945, do diretor do Depar-
tamento de Educação Técnico Profis-
sional, do Distrito Federal, que dispõe
sôbre obtenção de certificados.

III - ATO DA ADMINISTRAÇÃO MUNI-

CIPAL •
28 - A Prefeitura Municipal de Três

Rios dôa ao Estado do Rio de Janeiro
um terreno destinado à construção da
escola típica rural.

IV - NOTICIÁRIO

1 - E' inaugurado o Parque Infantil
"Alzira Vargas do Amaral Peixoto'L.
com capacidade para 600 crianças; recen-



temente construido na cidade de
Campos (Estado do Rio de Janeiro).

2 - E' inaugurada em Sobral (Ceará)
a Escola Noturna Getúlio Vargas,
destinada a operários menores e a
adultos.

2 - Noticía-se que foi
prédio da Escola Rural
Valadares" em Santo
Monte (Minas Gerais).

inaugurado o
" Governador
Antônio do

5 - E' inaugurado o grupo escolar
"Clara Camarão" em Taquaretinga
(Pernambuco) .

6 - Noticia-se que o Sr. Cristovão
Vieira de Vasconcelos doou ao Estado
do Rio de Janeiro um terreno de
5.880 m2 no município de Mangaratiba
para construção de uma escola típica
rural.

7 - Noticia-se que
construção do novo
grupo escolar de
Paulo) .

7 - Noticia-se que se realizou em
Santa Rosa (Rio Grande do Sul)
o VII Congresso do Professorado
Municipal.

foi iniciada a
prédio para o

Pinheiros (S?f.>

•

10 Inaugura-se oficialmente a
Escola Técnica de Comércio de Altos
Estudos no Instituto Santa Rosa (Dis-
cnto Federal.

10 - Instalam-se as Escolas Reunidas
da Vila Alegria, município de Simonésia
(Minas Gerais). '

11 - A Congregação da Faculdade
de Direito do Rio de J aeniro concede
matrícula gratuita,' em 1945, a um
aluno pobre.

11 - Noticía-se que a Escola Supe-
rior de 'Ciências Econômicas do Pa-
raná, com sede em Curítiba, instituiu
vários prêmios de mil cruzeiros para
os alunos que se distinguirem durante
o ano letivo de 1945.
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12 - E' fundada em S. Paulo a
Associação dos Professôres do Ensino
Normal e Secundário do Estado.

13 - A L. B .A. concede o auxílio
de Cr$ 50.000,00 para construção do
prédio da Escola Doméstica Maria
Imaculada de Maceió (Alagoas).

15 - Noticia-se a inauguração do
prédio da Escola de Gramacho, muni-
cípio de Duque de Caxias (Est , do
Rio de Janeiro).

15 - Noticia-se que o Centro Aca-
dêmico da Faculdade de\ Economia,
Finanças e Administração de São
Paulo estabeleceu uma bolsa de estudos
com a denominação de "Bolsa Osmar
Pimentel".

16 - E' fundado o Centro Químico
Industrial Eduardo Prado, integrado por
estudantes da Escola Técnica Eduardo
Prado (S. Paulo).

16 - E' inaugurado o edifício do Gi-
násio de Pedra Azul (Minas Gerais).

18 - O Diretor da Divisão de Edu-
cação do Território de Ponta Porã faz
viagem de inspeção à Cabeceira do Apa
e à Colônia Penzo afim de localizar
unidades escolares.

19 - E' inaugurada a Escola Normal
Rural de Itapipoca (Ceará).

/

21 - E' fundada no arraial de Muri-
. tiba (Bahia) a Escola Cosme de Farias,
de iniciativa particular.

22 - Noticia-se que .0 Sr. José de
Siqueira Silva da Fonseca fêz a
doação à Associaçã6 Balbina Fonseca,
com sede 'em Valença (Estado do Rio
de Janeiro) de um prédio no Distrito
Federal, no valor de cinco milhões de
cruzeiros, com o fim permanente de
educar e instruir 60 crianças pobres
nascidas no Distrito Federal.

23 - Instala-se a primeira Escola
Normal do Território de Ponta Porão

..



24
(Ceará)

Inaugura-se em Guaiuba
o curso de treinamento de

técnicos em agricultura.

25 - O Diretor da Divisão de Edu-
cação e Cultura do Território de Ponta
Porã realiza viagem de inspeção aos
núcleos de Sanga Puitã, Antônio João
e Vila União afim de localizar unidades
escolares.

27 -- Noticia-se que está em constru-
ção o prédio' do novo grupo escolar de
Franca (S. Paulo).
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28 - E' comemorado em Belo Hori-
zonte (Minas Gerais) o 36.0 aniversário
da Granja-Escola "João Pinheiro".

29 - Noticia-se que o Território de
Ponta Porã já tem em funcionamento
quase 4~ escolas primárias, com fre-
qüência de 2.000 crianças aproxi-
madamente.

Seção de Documentação ·e Inter-
câmbio do Instituto Nacional de Estudos
Pedagógioos, em 25 de abril de 1945 -
Rui Guimarães de Almeida, clieíe da
Seção Visto: Lourenço Filho,
Diretor do I. N. E. P.
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Boletim mensal

ANO VI N.' 64

Vida educacional no país em Abril de 1945

I - ATOS DA ADMINISTRAÇÃO
FEDERAL

2 - E' publicado o Decreto número
18.051, de 13-3-45, que autoriza o
Ginásio Be1miro César, com sede em
Curitiba, no Estado do Paraná, a fun-
cionar como colégio.

9 - E' publicada a Portaria número
156, de 12-3-45, do Ministro da Edu-
cação, que concede inspeção preliminar
aos cursos comercial básico e técnico de
contabilidade da Escola Técnica de Co-
mércio da. Academia Mariana, com
sede na capital do Estado de S. Paulo.

11 - E' publicado o Decreto número
18.044, de 12-3-45, que autoriza o Giná-
sio Marcelino Champagnat, com sede
em Curitiba, no Estado do Paraná, a
funcionar como colégio.

11 - E' publicado o Decreto número
18.263, de 4-4-45, que autoriza o fun-
cionamento dos cursos de química e
didática da Faculdade de Filosofia,
Ciências e Letras de Campinas, da So-
ciedade Campineira de Educação e
Instrução, com sede em Campinas, no
Estado de S. Paulo.

11 - E' publicado o Decreto número
18.293, de 5-4-945, que concede reco-
nhecimento aos cursos de física e his-
tória natural da Faculdade de Filoso-

.

Maio de 1945

fia Ciências e Letras do Paraná, com
sede em Curitiba, no Estado do Paraná.

11 - E' publicado o Decreto número
18.321, de 9-4-945; que considera 'de uti-
lidade pública, para fins de desapropria-
ção, os prédios e terrenos situados em

, Monte Serrat, na capital do Estado da
Bahia, necessários à instalação da Escola
de Aprendizes Marinheiros.

11 - E' publicada a Portaria n.? 9,
de 9-4-945, do diretor do Conservatório
Nacional de Canto Orfeônico, que
instala no mencionado Conservatório o
Curso de Formação de Músico-Artífice,
e dispõe sôbre o seu funcionamento.

13 - E' publicada a Portaria n.? 204,
de 5-4-945, do Ministro da Educação,
que fixa os critérios para a remune-
ração condigna aos professôres dos
estabelecimentos particulares de ensino.

13 - E' publicada a Portaria n.? 155,
de 12-3-945, elo Ministro ela Educação,
que concede inspeção preliminar aos
cursos comercial básico e técnico de
contabilidade da Escola Técnica de Co-
mércio São Paulo, com sede em Belo
,Horizonte, no Estado ele Minas Gerais.

14 - E' publicada a Portal-ia número
166, de 29-3-945, elo Ministro da Edu-
cação, que concede inspeção preliminar
ao curso técnico de contabilidade da

,
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Escola Técnica de Comércio Fernão
Dias, com sede na capital do Estado de
S. Paulo.

14 - E' publicada a Portaria número
168, de 29-3-945, dó Ministro da Edu-
cação, que concede inspeção preliminar
ao curso técnico de contabilidade da
Escola Técnica de Comércio, com sede
em S. José do Calçado, no Estado do
Espírito Santo.

14 - E' publicada a Portaria número
172, de 29-3-945, do Ministro da Edu-
cação, que concede inspeção preliminar
aos cursos comercial básico e técnico de
contablidade da Escola Técnica de Co-
mércio Brasil,com sede em Niterói, no
Estado do Rio de Janeiro.

14 - E' publicada a Portaria número
173, de 29-3-945, do Ministro da Edu-
cação, que concede inspeção preliminar
ao curso comercial básico da Escola
Comercial São Gonçalo, com sede em
São Gonçalo,· no Estado do Rio de
Janeiro.

14 - E' publicada a Portaria nú-
mero 174, de 31-3-945, do Ministro
da Educação, que concede inspeção pre-
liminar aos cursos comercial básico e
técnico de contabilidade da Escola
Técnica de Comércio do Ateneu Pau-
lista, com sede em Campinas, no Estado
de S. Paulo.

14 - E' publicada a Portaria número
175, de 31-3~(M5, do Ministro da Edu-
cação, que concede inspeção preliminar
ao curso comercial básico da Escola.
Comercial de Sá, com sede no Distrito.
Federal.

, 16 - E! publicado o Decreto número
17.814, de 16-2-945, que autoriza o
Ginásio do Instituto de Educação, com
sede em Maceió, no Estado de Alagoas,

. a funcionar como colégio.

16 - E' publicada a Ata de 6-4-945,
do Conselho Nacional de Educação,

relativa à 5.a sessão da 1.a reunião
ordinária do ano.

17 - E' pubJicada a Ata de 9-4-945,
do Conselho Nacional de Educação,
relativa à 6.a sessão da 1.a reunião
ordinária do 'ano ,

17 - E' publicada a Portaria nú-
mero 179, de 11-4-945, do diretor-geral
do Departamento Nacional de Educa-
ção, que baixa instruções para a con-
cessão das bôlsas de estudo instituídas
pelo Decreto-lei n.? 4.029, de 19-1-942,
para candidatos a cursos da Escola
N a~ional de Educação Física e Des-
portos.

18 - E' publicado o Decreto-lei nú-
mero 7.467, de 16-4-945, que extingue o
Departamento de. Educação Física da
Marinha.

18 - E' publicado o Decreto número
18.294, de 5-4-945, que concede reco-
nhecimento, sob regime de inspeção
permanente, ao curso ginasial do
Ginásio Lourenço Filho, com sede em
Fortaleza, no Estado do Ceará.

18 _. E' publicada a Portaria nú-
mero 10, de 11-4-45, do diretor do
Conservatório Nacional de Canto
Orfeônico, que dispõe sôbre as obras
didáticas a serem usadas nos Cursos de
Formação de Professôres Especializados
em Canto Orfeônico.

19 - E' publicado o Decreto-lei nú-
mero 7.473, de 18-4-945, que cria o
Instituto Rio Branco, no Ministério das
Relações Exteriores? destinado à for-
mação, aperfeiçoamento e especialização
de seus funcionários.

19 - E' publicado o Decreto nú-
mero 18.382, de 17-4-945, que aprova
e manda executar o regulamento para
o Centro de Instrução do Rio de
Janeiro.



30 - E' publicado o Despacho de26 - E' publicado o Decreto nú-
18.'319, 9-4-945, concede 25-4-945, do Ministro da Educação,mero de que

equiparação, sob regime de inspeção que homologa a Resolução n.? 1, de
permanente, ao curso ginasial do 19-4-945, da Junta Especial, que dis-
Ginásio do Estado, com sede em põe sôbre exames dé validação do
Santos, no Estado de S. Paulo. curso secundário.

19 - E' publicada a Portaria nú-
mero 215, de 18-4-945, do Ministro
da Educação, que dispõe sôbre as
condições para o exercício de profes-
sôres de canto orfeônico nos estabe-
lecimentos de ensino sob fiscalização
federal.

24 - E' publicada a Portaria nú-
mero 204-A, de 5-4-945, do Ministro
da Educação, que autoriza aos esta-
belecimentos particulares de ensino
a cobrarem de seus alunos, exclusi-
vamente no corrente ano, môdica cota
de inscrição em prova final.

24 - E' publicada a Ata de 16-4-945,
do Conselho Nacional de Educação,
relativa à 7.a sessão da l.a reunião
ordinária do ano.

25 - E' publicado o Decreto-lei nú-
'mero 7.483, de 23-4-945, que cria o
Museu do Ouro, com sede na antiga
Casa da Intendência do Ouro, em
Sabará, no Estado de Minas Gerais,
destinado a recolher, classificar, con-
servar e expor objetos de valor his-
tórico e artístico relacionados com a
indústria da mineração no país.

25 - E' publicado o Decreto número
18.053, de 13-3-945, que autoriza o
Ginásio Divina Providência, com sede
em Curitiba, no Estado do Paraná, a
funcionar como colégio.

25 - E' publicado o Decreto número
18.167, de 27-3-945, que autoriza o
Ginásio do Estado, com sede em Bauru,
no Estado de S. Paulo, a funcionar
como colégio.
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1.6 - E' publicado o Decreto nú-
mero 18.320, de 9-4-945, que autoriza
o Ginásio do Estado, com sede em
Santos, no Estado de S. Paulo, a fun-
cionar como colégio.

26 - E' publicada a Portaria nú-
mero 156, de 24-4-945, do presidente
do Departamento Administrativo do
Serviço Público, que aprova as novas
instruções reguladoras do funcionamento
do Curso de Língua Inglêsa, criado
pela Portaria n.? 1.442, de 21-10-941.

27 - E' publicado o Decreto-lei nú-

'mero 7.490, de 25-4-945, qre aprova
o Convênio para permuta de livros e
publicações entre o Brasil e a Repú-
blica Dominicana, firmado no Rio de
Janeiro a 9-4-945.

27 - E' publicado o Decreto nú-
mero 18.292, de 5-4-945, que concede
reconhecimento aos cursos de Farmácia
e Odontologia da Faculdade de Farmácia
e . Odontologia do Estado do Rio de
Janeiro, com sede em Niterói, no
Estado do Rio de Janeiro.

28 - E' pubicado o Decreto número
18.253, de 3-4-~5, que concede reconhe,

'cimento ao curso de didática da Facul-
dade de Filosofia de S. Bento, com
sede na capital do Estado de São
Paulo.

28 - E' publicada a Portaria \nú-
mero 220, de 25-4-945, do Ministro
de Educação, que baixa o Regimento da
Junta Especial do Ensino Livre.

,



II - ATOS DA ADMINISTRAÇÃO
ESTADUAL, DO DISTRITO
FEDERAL E DOS TERRI-
T6RIOS.

1 - E' publicado o Decreto número
2.194, de 31-3-945, do Estado do Rio
de Janeiro, que declara de utilidade
pública uma área de terras necessária
à ampliação do terreno da Escola
Típica Rural de" São Joaquim", no
1.0 distrito do município de Piraí.

2 - O govêrno do Estado do Rio
de Janeiro concede verba para a cõns-
trução do novo grupo escolar de Ita-
peruna.

2 - E' localizada uma escola em
Ponta Grossa, 5.° distrito de Cambuci
(Estado do Rio).

2 - O Diretor-Geral da Educação
do Paraná- concede licença para o
funcionamento das Escolas São José
e São Bento, respectivamente nos
municípios de Prudentópolis e Pitanga.

4-- E' publicado o Decreto n.? 2.199,
de 3-4-945, do Estado do Rio de Janeiro,
que cria, em Volta Redonda, município
de Barra Mansa, mais um grupo escolar.

5 - E' publicado o Decreto número
457, de 4-4-945, do Estado da Paraíba,
que subordina ao Instituto Brasileiro
de Geografia e Estatística as Agências
Municipais do Estado.

5 - E' publicado o Decreto-lei nú-
mero 616, de 3-4-945, do Estado de
Sergipe, que cria o Instituto Pedagógico
do Estado.

5 - E' publicado o Decreto número
14.632, de 3-4-945, do Estado de São
Paulo, que lata cargos no Ginásio
Estadual de São José dos Campos.

5 - E' publicado o Decreto nú-
mero 14.633, de 3-4-945, do Estado de
São Paulo, que lata cargos na Escola
Industrial de Casa Branca.
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5 - E' publicado o Decreto
14.63~, de 3-4-945, do Estado
Paulo, que lata cargos na
Industrial de Piracicaba.

número
de São
Escola

5 - E' publicado Decreto de 4-4-945,
do Estado de Minas Gerais, que cria
um grupo escolar na Vila de Patos,
município de Diamantina.

6 - E' publicada a Resolução de
5-4-945, da Secretaria Geral de Educa-
ção do Distrito eFderal, que expede
instruções sôbre o Dia Pan-Americano.

6 - E' publicado o Decreto número
2:203, de 5-4-945, do Estado do Rio de
Janeiro, que cria em jurujuba, muni-
cípio de Niterói, o grupo esc91ar
"Fernando Magalhães".

6 - E' publicado 6 Decreto número
2.204, de 5-4-945, do Estado do Rio
de Janeiro, que cria em Itacuruçá,
2.° distrito do município de Mangara-
tiba, o grupo escolar " Caetano de
Oliveira" .

6 - O Diretor-Geral da Educação
do Estado do Paraná concede licença
para o funcionamento da Escola São
Luís, na cidade de Ponta Grossa.

7 - O Diretor do Departamento de
Educação do Estado do Rio de Janeiro
permite o funcionamento em regime de
grupo escolar da escola de " Avelar", no
município de Vassouras.

7 - O Diretor do Departamento de
Educação do Estado do Rio de Janeiro
permite que funcione em dois turnos o
grupo escolar "fiarão de Santa Maria
Madalena", no município do mesmo
nóme .

8 E' publicado Decreto de
7-4-945, do Estado do Rio Grande do
Sul, que faculta à estagiária casada
iniciar a carreira do magistério em
qualquer estágio e dá outras provi-
dências.



8 - E' publicada a Portaria número
14, de 2-4-945, do Departamento de
Educação do Território do Guaporé,
que designa Auxiliar de Ensino, diplo-
mado pelo recente curso de aperfeiçoa-
mento, para ter exereício no grupo
Escolar .•Barão do Solimões", em
Pôrto Velho.

8 - E' publicada a Portaria n.? 15, de
2-4-945, do Departamento de Educação
do Território do Guaporé, que designa
Auxiliar de Ensino, 'diplomado pelo
recente curso de aperfeiçoamento, para
ter exercício -na Escola de "São
Carlos", na Foz do Jarnarí.

10 - E' publicado o Decreto número
1.488, de 9-4-945, do Estado do Rio
Grande do Sul, que transfere a sede
da 6.a Delegacia Regional ele Ensino.

10 - E' publicado o Decreto número
1.489, de 9-4-945, do Estado, do Rio
Grande do Sul, que transfere e incor-
pora escolas isoladas em várias
regiões do Estado.

10 - E' publicado o Decreto nú-
mero 1.490, de 9-4-945, do Estado do
Rio Grande do Sul, que concede
auxílio de Cr$ 30.000,00 à Creche
Espírito Santo, de J aguarão.

10 - E' publicado o Decreto nú-
mero 1.491, de 9-4-945, do Estado do
Rio Grande d Sul, que concede um
auxÜio de Cr$ 100.000,00 à Prefeitura
Municipal de São Gabriel para organi-
zação do Patronato Agrícola.

10 - E' publicado O Decreto número
1.492, de 9-4-945, do Estado do Rio
Grande do Sul, que concede um auxílio
de .Cr$ 40.000,00 ao Orfanatrófio
S. Antônio do Pão dos' Pobres.

. 11 - E' publicado o Decreto-lei nú-
mero 1.340, de 10-4-945, do Estado do
Rio de Janeiro, que cria quinze cargos
da classe "A", da carreira de pro-
fessor.
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11 - E'. publica da a Deliberação nú-
mero 100, de. 10-4-945, do Estado do
Rio de Janeiro, que dá o nome de
"Trajano de Medeiros" ao 2.0 grupo
escolar de Volta Redonda, município
de Barra Mansa.

12 - E' publicado o Decreto-lei
n.? 1.343, de 11-4-945, do Estado do
Rio de Janeiro, que. cria 48 unidades
de ensino, distribuídas pelos diversos
municípios do Estado.

12 - O Diretor do Departamento de
Educação do Estado do Rio de Janeiro
permite o funcionamento de várias- es-
colas do município de São Gonçalo em
regime de grupo escolar.

13 - E' publicado o Decreto-lei nú-
mero 1.310, de 12-4~945, do Estado
de Santa Catarina, que aumenta a men-
salidade de bôlsas escolares.

13 - E' publicado o Decreto número
3.141, de 12-4-945, do Estado de Santa
Catarina, que cria uma escola mista
em Caixa d'Água, distrito e município
de Caçador.

13 _. E' publicado o Decreto número
3.142, de 12-4-945, do Estado de Santa
Catarina, que cria uma escola mista em
Ribeirão de Caça, distrito de Taió,
município do Rio do Sul.

13 - E' publicado o Decreto número
3.143, de 13-4-945, do Estado de Santa
Cata rina, que institui, a 12 de abril, o
"Dia de Roosevelt".

13 - E' publicado o Decreto número
1.498, de 12-4-945, cio Estado do Rio
Grande cio Sul, que aumenta para
Cr$ 50.000,00 a subvenção anual con-
cedida à Escola Normal Rural Mu-
rialdo, de Ana Reck .

13 - E' publicado o Decreto nú-
mero 1.500, de 12-4-Q45, do Estado
do Rio Grande do Sul, que cria grupo
escolar de 4.° estágio em Pôrto Alegre.



13 - E' publicado o Decreto número
1 .502, de 12-4-945, do Estado do Rio
Grande do Sul, que concede auxílio
especial de Cr$ 20.000,00 para publi-
cação de edições populares de "Gramá-
tica Latina" para cur~o secundário.

13 - E' publicado o Decreto número
1.504, de 12-4-945, do Estado do Rio
Grande do Sul, 'que concede bôlsa de
estudos.

13 - E' publicado o Decreto número
1.505, de 12-4-945, do Estado do Rio
Grande do Sul, que concede auxílio de
Cr$ 50.000,00 à Superintendência do
Ensino Profissional.

13 - E' publicado o Decreto número
1. 506, de 13-4-945, do Estado do Rio
Grande do Sul, que dispõe sôbre a
matrícula de normalistas na Faculdade
de Filosofia da Universidade de Pôrto
Alegre, para cursos livres.

14 - E' publicada a Portaria n.? 71,
de 13-4-945, da Secretaria do Interior
do Estado de Pernambuco, que suspende
as aulas, durante 3 dias, em todos os
estabelecimentos de ensino do Estado,
em sinal de luto pelo falecimento do
Presidente Franklin Delano Roosevelt,
e dá outras providências.

14 - O Govêrno do Estado do Rio
de Janeiro determina a criação de mais
seis escolas no município de Campos.

15 - O govêrno do Estado do Rio
Grande do Sul nomeia 131 professôras
primárias e 9 de educação física.

15 - E' publicada a Portaria n.? 17,
de 7-4-945, do Departamento de Edu-
cação do Território do Guaporé, que
designa Auxiliar de Ensino, diplomado
pelo recente curso de aperfeiçoamento,
para ter exercício nas Escolas Reunidas
de Guajará-Mirim.

15 - E' publicada a Portaria n.? 16,
de 7-4-945, do Departamento de Edu-
cação do Território do Guaporé, que
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resolve estabelecer O· horário e divisões
de classes do Grupo Escolar " Barão
do Solimões", em Pôrto Velho.

17 - E' publicado o Decreto-lei
n.? 927, de 16-4-945, do Estado do Piauí,
que concede auxílio de Cr$ 10.000,00
ao patronato "D. Barrete", de Te-
rezina.

'17 - E' publicado o Decreto número
2.210, de 16-4-945, do Estado do Rio
de Janeiro, que cria - em Agulhas
Negras, município de Resende, o grupo
escolar "Olavo Bilac".

17 - E' publicado o Decreto número
2.211; de' 16-4-945, do Estado do Rio
de Janeiro, que cria em Vila Gramacho,
município de Duque de Caxias, a' escola
"Monte Castelo".

17 - E' publicado o Decreto número
1.510, de 16-4-945, do Estado do Rio
Grande do Sul, que dispõe sôbre van-
tagens devidas a professôres substitutos
e dá outras providências.

17 - E' publicada a recomendação
de 16-4-945, da Secretaria da Educação
do Estado de Minas Gerais, com
instruções ao professorado' mineiro para
as solenidades comemorativas do cente-
nário do nascimento do Barão de Rio
Branco.

18 - E' publicado o Decreto-lei nú-
mero 327, de 18-4-945, do Estado do
Paraná, que eleva de J para M padrão
de vencimentos dos cargos de professor
catedrático.

18 - E' pubicado o Decreto númer
2.101, de 18-4-945, do Estado do Pa-
raná, que suprime 50 cargos de profes-
sor padrão B, que passam a figurar em
outro quadro.

18 - E' publicado o Decreto número
816, de 16-4-945, do Estado de Santa
Catarina, que concede a subvenção de
24 mil cruzeiros ao Instituto de Educa-
ção "São José", da cidade de T-ubarão.



18 - São publicados Decretos de
17-4-945, do Estado de Minas Gerais,
que criam grupos escolares nos muni-
cípios de Pará de Minas e Miradouro.

19 - E' publicado o Ato n.? 934, de
18-4-945, do Estado de Pernambuco,
que dá o nome de "Professor Francisco
Joaquim de Barros Correia" ao
grupo escolar em construção na sede
do município de Altinho.

19 - E' publicado o Decreto nú-
mero 3.144, de 17-4-945, do Estado
de Santa Catarina, que cria escolas
mistas nas localidades de Cabeceira dos
Três Riachos e Espanha Central, muni-
cípio de Biguaçu.

19 - E' criada uma escola noturna
na Vila de Nhandutiba, município de
Manga (Minas' Gerais).

20 - E' publicado Decreto-lei do
govêrno do Estado de Pernambuco
que torna gratuitos os cursos na Escola
Normal Oficial e no Colégio Estadual.

20 - O Diretor do Departamento
de Educação do Estado do Rio de Ja-
neiro concede subvenção ao curso parti-
cular noturno de "Conselheiro Paulino",
município de Nova Friburgo.

20 - O Diretor do Departamento de
Educação 00 Estado do Rio de Janeiro
cassa a subvenção concedida à escola
particular noturna de "Cônego", muni-
cípio de Nova Friburgo.

20 - O Diretor do Departamento
de Educação do Estado do, Rio de
Janeiro suspende o ensino na Escola
Típica Rural de "Inglêses", município
ele Rio das Flores.

21 E' publicaelo
20-4-945, do Estado da
cria S9 unidades escolares

Decreto de
Paraíba, que
no Estado.

21 - E' publicado o Ato n.? 925, de,
20-4-945, do Estado de Pernambuco,
que designa a embaixada da Federação
Pernambucana de Desportos Universitâ-

-,-
rios para tomar parte nos VII Jogos
Universitários.

21 - O govêrno do Estado do Rio
de Janeiro restabelece as escolas ele
Pedra Selada e Fumaça, no município
de Resende.

22 - São publicadas as Portarias nú-
meros 18 e 19, do Departamento de
Educação do Território do Guaporé,
que designam auxiliares de ensino,
diplomados pelo recente curso de aper-
feiçoamento, para terem exercício no
Grupo Escolar "Barão de Solirnões", de
Pórto Velho.

23 - E' publicado o Decreto-lei nú-
mero 329, de 23-4-945, do Estado do
Paraná, que dispõe sôbre os professôres
catedráticos e suplementaristas dos Co-
légios e Escolas de Professôres do
Estado.

24 - E' publicado o Decreto número
2.219, de 23-4-945, do Estado do Rio de
Janeiro, pelo qual passam as funções de
professor, professor-adj unto e monitor
de educação física, professor de canto
orfeônico e professor de educação
física a ser desernpanhadas por prazo
indeterminado .

25 - E' publicado o Decreto nú-
mero 14.677, de 2-4-945, elo Estado
de São Paulo, que dá aos grupos esco-
lares de São Geraldo, em Araraquara,
1.0 de Araraquara e de Chavantes os
nomes de "Pedra José Neto", "Cartas
Batista Magalhães" e "Coronel Manuel
Ferreira", respectivamente.

25 - E' publicado o Decreto número
14.679, de 24-4-945, do Estado de São
Paulo, que regulamenta o Salão Pau-
lista de Belas-Artes, criado pelo Decreto
n.? 5.361, ele 28-1-932.

25 - E' publicado o Decreto número
1.515, de 24-4-945, do Estado do Rio
Grande do Sul, que concede auxílio de



Cr$ 12.00,00 à Sociedade de Agronomia
do Rio Grande do Sul.

25 - E' publicado o Decreto número
1. 518, de 24-4-9.45, do Estado do Rio
Grande do Sul, que concede auxílio de
Cr$ 120.000,00' ao Instituto Históricó e
Geográfico do Rio Grande do Sul.

25 - E' publicado o Decreto número
1. 519, de 24-4-945, do Estado do Rio
Grande do Sul, que concede auxílio de
Cr$ 25.000,00 à Associação Brasileira
de Escritores, Seção do Rio Grande do
Sul, para atender a despesas com a dele-
gação ao I ,Congresso de Escritores.

25 - E' publicado o Decreto número
1.524, de 24-4-945, do Estado do Rio
Grande do Sul, que concede auxílio de
Cr$ 15.480,00 à Associação Riogran-
dense de Música. .

25 - E' publicado o Decreto número
1 . 525, d~ 24-4-945, do Estado do Rio
Grande do Sul, que concede auxílio de
Cr$ 60.000,00 ao Centro Acadêmico de
Educação Física de Pôrto Alegre.

25 - E' publicado o Decreto número
1.527, de 24-4-945, do Estado do Rio
Grande do Sul, que concede auxílio de
Cr$ 40.000,00 à Universidade de Pôrto
Alegre, para atender a despesas com a
representação da Federação Universi-
tária Gaúcha de Esportes à Olimpíada
Universitária Brasileira.

25 - E' publicado o Decreto número
1. 528, de 24-4-945, do Estado do Rio
Grande do Sul, que concede auxílio de
Cr$ 20.000,00 à Associação de Proíes-
sôres Católicos do Rio Grande do Sul.

25 - E' publicado o Decreto número
1. 529, de 24-4-945, do Estado do Rio
Grande do Sul, que concede auxílio de
Cr$ 15.000,00 ao Curso de Etnografia
do Brasil da Faculdade de Filosofia da
Universidade de Pôrto Alegre.

25 ...::..E' publicado o Decreto número
1. 533, de 24-4-945, do Estado do Rio
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Grande do Sul, que classifica e faz alte-
rações em estágios de diversas unidades
escolares.

26 - E' publicado o Decreto-lei
n.? 930, de 25-4-945, do Estado do
Piaui, que abre crédito especial de
Cr$ 4.000,00 para despesas com pessoal
da Biblioteca, Arquivo Público e Mu-
seu Histórico.

26 - E' publicado o Decreto-lei nú-
mero 1.129, de 25-4-945,' do Estado de
Pernambuco, que cria cargos de assis-
tente no Curso, de Agronomia e 'no
Curso de Química Industrial e dá outras
providências ..

26-- E' publicado o Decreto nú-
mero 197, de 18-4-9;45, do Estado de
Sergipe, que localiza as 10 escolas
criadas pelo Decreto-lei n.? 609, de
19-3-945.

26 - E' publicado o Decreto nú-
mero 2.104, de 18-4-945, do Estado do
Paraná, que suprime 98 cargos de pro-
fessor padrão B, vagos em virtude de
exonerações.

26 - E' publicado o Decreto número
3.148, de 25-4-945, do Estad~ de Santa
Catarina, que cria uma escola mista
em Sertão, distrito e município de Serra
Alta.

26 - E' publicado o Decreto número
3.149, de 25-4-945, do Estado de Santa
Catarina, que cria uma escola mista em
Banhados, distrito e município de Serra
Alta.

26 - E' publicado o Decreto número
819, de 25-4-945, do Estado de Santa
Catarina, que concede subvenções a vá-
rias instituições culturais e de assistência
social.

27 - E' publicado o Decreto-lei nú-
mero 329, de 27-4-945, do Estado do
Paraná, que dispõe sôbre os professôres
catedráticos e suplelI)entaristas dos co-



légios e escolas de professôres do Estado
e dá outras providências.

27 -- E' publicado o Decreto nú-
mero 3.152, de 27-4-945, do Estado
de Santa Catarina, que cria escolas
mistas nas localidades do Rio do Meio,
distrito de Grão Pará; Cabriúva e Rio
Palmeiras Alto, distrito de Orleãs, e
Rio Coral, distrito de Pindotiba, no mu-
nicípio de Orleãs.

27 - E' publicado o Decreto número
1.510, de 16-4-945, do Estado do Rio
Grande do Sul, que dispõe sôbre vanta-
gens devidas a professôres substitutots e
dá outras providências.

28 - E' publicado o Decreto de
17-4-945, do Estado _do Piauí, que de-
signa professora para um curso de
Jardim de Infância na cidade do Rio de
Janeiro _

29 - E' publicado o Decreto número
14_704, de 28-4-945, do Estado de São
Paulo, que altera disposições do Decreto
n.? 10.617, de 24-10-939, relativas ao
Curso de N utricionistas, do Çentro de
Estudos sôbre a Alimentação, anexo ao
Instituto de Higiene.

29 - E' publicada a Portaria nú-
mero 23, de 26-4-945, do Departamento
de Educação do Território do Guaporé,
que adota, a título provisorro, um
"programa mínimo" para as escolas
primárias do Território.

30 - E' publicado o Decreto número
3.153, de 27-4-945, do Estado de Santa
Catarina, que cria uma escola mista em
Linha Colonial Garcia, distrito de Gar-
cia município de São José.

30 - E' publicado o Decreto número
3.155, de 27-4-945, do Estado de Santa
Catarina, que cria ume escola mista em
Morro do Freitas, distrito de Paulo
Lopes, município de Palhoça.
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III - ATOS DA ADMINISTRAÇÃO
MUNICIPAL

14 - E' publicado o Decreto-lei nú-
mero 1, de 5-1:<i45, da Prefeitura de
Marvão (Piauí), que cria uma escola
e um cargo de professor primário.

24 - E' publicado o Decreto-lei nú-
mero 109, de 1-2-945, da Prefeitura de
Parnaíba (Piauí), que dispõe sôbre a
majoração dos vencimentos dos servi-
dores municipais, inclusive professôres.

IV - NOTICIARIO

1 - Concluem o Curso de Aperfei-
çoamento do Professor Primário, orga-
nizado pelo govêrno do Território de
Ponta 'Porã, 103 professôres e candidatos
ao magistério primário.

2 - E' comemorado o 32.0 aniversário
da Faculdade de Medicina de São Paulo.

2 - Iniciam-se as obras de constru-
ção do prédio destinado ao grupo
escolar " Ernesto Alves" de Rio
Pardo (Rio Grande do Sul).

3 - Regressam a São Paulo os pro-
fessôres paulistas convidados pelo Go-
vêrno do Território de Ponta Porã para
realizarem o Curso de Aperfeiçoamento
do Professor Primário.

3 - Noticia-se que foi inaugurado
em Pinheiro Machado (Rio Grande
do Sul), o Instituto de Ensino São
João E vangelista .

5 - Noticia-se que a Sra , D. Isabel
ela Silva Fernandes fêz a doação ao
Estado do Rio de Janeiro de um terreno
em Santana, município ele Barra do
Piraí, destinado à construção de uma
escola primária.

6 - E' inaugurada na Ilha dos
Ferreiros (Estado do Rio de Janeiro)



a Escola Profissional " Comandante
Midosi", do Ministério da Marinha.

8 - Inaugura-se no Rio de Janeiro
a Escola Profissional OR T, estabeleci-
mento de ensino construído e mantido
pela Sociedade Israelita Brasileira de
Organização, Reconstrução e Trabalho
"ORT".

8 - Por Portaria n.? 7, o Diretor
do Instituto de Educação de Campos
institui varios prerruos para os alunos
que se destacarem nos estudos.

10 - Inaugura-se em São Paulo o
Instituto de Estudos Brasileiros.

13 - Noticia-se que o sr. Francisco
Matarazzo ofereceu à Fundação Getúlio
Vargas um donativo de vinte milhões
de cruzeiros, para à construção de uma
escola superior de economia e finanças
na Capital de São Paulo.

14 - E' comemorado, nas escolas do
país, o Dia Pan-Americano ,

15 - O Serviço de Documentação
do Ministério da Agricultura lança um
concurso de obras didáticas a serem
editadas por aquêle Serviço.

15 - Noticia-se que se instalou
solenemente em Fortaleza o III Con-
gresso Estadual de Estudantes do
Ceará.

16 - Instala-se solenemente, na ci-
dade do Rio de Janeiro, -o X Congresso
Brasileiro de Esperanto. I

18 - A embaixada J Souza Dantas",
constituída de estudantes baianos, visita
Maceió (Alagoas) , em viagem de inter-
câmbio cultural.

19 - E' inaugurado em João Pessoa
(Paraiba) o Centro de Reeducação
Social destinado à reclusão de mulheres
delinqüentes.

19 - E' inaugurado
Infância Operária, em
gipe) •

o Jardim da
Aracaju (Ser-
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19 - E' inaugurado o Educandário
São José em Aracaju (Sergipe},

19 - São lançadas as pedras fun-
damentais dos edifícios dos grupos
escolares do bairro Siqueira Campos e
-da Vila Operária "Dárci Vargas",
em Aracaj u (Sergipe).

19 - Instalam-se oficialmente as
escolas primárias de Genipapo e de
Curiaus (Território do Arnapá ) .

20 - E' comemorado em todo o
país o centenário de nascimento do
Barão de Rio Branco.

20 -- E' criado um curso propedêu-
tico livre na Escola de Engenharia de
Pernambuco (Recife).

21 - Noticia-se que em Coqueiros,
município de Marvão (Piaui ), foi inau-
gurada a escola '" Arlindo Nogueira".

22 - Encerra-se o X Congresso de
Esperanto, realizado no Rio de Janeiro.

24 - Chega ao Rio de Janeiro a
Missão Culutural Francesa.

25 - Noticia-se que o Sr. João
Gonçalves da Silva e Senhora doaram
ao Estado do Rio de Janeiro um
terreno no município de Sto. Antônio
de Pádua, destinado à construção de
um grupo esc~lar.

26 - E' inaugurado no Distrito Fe-
deral o Colégio República do Perú.

28 - Visita, a cidade
(Ceará) uma, embaixada
Nacional de Engenharia.

28 - Encerra-se a "Semana do
Livro: Escolar", realizada em São
Paulo.

de Fortaleza
da Escola

Sessão de Documentação e Intercâm--
bio do Instituto Nacional de Estudos
Pedagógicos, em 25 de maio de 1945,
Rui Guimarães de Almeida, Chefe de
Seção - Visto: Lourenço Filho, Di-
retor do I.N .E.P.
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IMPRENSA NACIONAL
RIO DE ..JANEIRO - BRASIL



Boletim, mensal
DO INSTITUTO NACIONAL DE ESTUDOS PEDAGÓGICOS

MINISTÉRIO OA EDUCAÇÃO E SAOOe - RIO DE JANEIRO

ANO VI li 65Junho de 1945
,

Vida educacional no pais em 1l;tie 1945

I - ATOS DA ADMINISTRAÇAO FEDERAL
I

2 - E' publícada a ata de 23-4:945,
do Conselho Nacional de Educação,
relativa à 8.° sessão da l.a reunião
ordinária -do ano.

4 - E' publicado o Decreto nú-
mero 18:453, de 24-4-945, que autoriza
o Ginásio 15 de Novembro, com sede
em Garanhuns; no Estado de Per-
nambuco, a funcionar como colégio.

4 - E' publicada a ata de 25-4-945,
do 'Conselho Nacional de Educação,
relativa à 9.a sessão da l.a reunião
ordinária do ano.

7 - E' publicado o Despacho de
2-5-945, do Ministro da Educação, que
homologa a Resolução n.? 4, de 4-5-945,
26-4-945, da Junta Especial, que dispõe
sôbre exames de validação do curso
secundário.

10 - E' publicada ,a Portaria n.? 221,
de 26-4-945, do Ministro da, Educação,
que concede inspeção preliminar ao
curso técnico de contabilidade da Es-
cola Técnica de Comércio Carlos A.
Werneck, com sede em Petrópolis,
no Estado do Rio de Janeiro.

11 - E' pubicado o Despacho de
7-5-945. do Ministro da Educação, que

homologa a Resolução n,? 4, de 4-5-945.
da Junta Especial, que dispõe sôbre
exame~ de validação de curso secun-
dário como de quaisquer Outros exa-
mes de validação determinados Pela
referida Junta.

12 - E' publicado o Decreto-lei nú-
mero 7.537, de 10-5-945, que altera o
Decreto-lei n.? 7.190, de 22-12~944,
que transformou, criou e suprimiu car-
gos de professor no Quadro Perma-
nente do' Ministério da Educação.

12 - E' publicado o Decreto número
18.584, de 10-5-945, que altera ° De-
creto n.? 17.416, de 22-12-944, que,
criou, a série funcional de professor
do ensino industrial e substÍtuÚtÍ as
tabelas ordinárias e suplementar, 'de
extranumerário-mensalista da Divi-
são do Ensino Industrial dó Departa-
mento Nacional de Educação, 'do
Ministério da Educação.

15 - E' publicado o Decreto número
18.567, de 9-5-945, que concede .. reco-
nhecimento ao Ginásio Municipal são
Jacó, com sede em N ova Hamburgo,
no Estado do Rio Grande do Sul.

15 - E' publicada a ata de 2!-4--945,
do Conselho Nacional de Educação,



relativa i tO.& sessão da 1.& reunião
ordinária do ano.

15 - E' publicada a ata de 2-5-945,
do Conselho Nacional de Educação,
relativa à ll.& sessão da 1.a reunião
ordinária do ano.

!6 - E' publicado.o Decreto número
18.570, de 9-5-45, que muda o nome
do Colégio Plínio Leite, com sede em
Petrôpolis, no Estado do.' Rio de. Ja-
neiro, para Corégio Carlos A.
Werneck.

16 - E' publica da a Portaria. n,o 214.
de 14-5-945, do diretor geral do De-
partamento Nacional de Educação, que
modifica a distribuição das Bôlsas de
Emdos,.

r6 - E," publícada a Portaria n.? 14,
de' 11-5;-Q4S, do díreter d6' Conserva-
tório Nacional de Canto Orfeônico, que
~de o' pmgrama para o ensino de
Canto Orfeônico nas escolas de ensino
normal;

17' - E~ publicado ° Decreto nú-
mero 18.566, de 9-5-945, que muda o
nome do Colégio> Partenorr Parana-
ense, com sede em Curitiba, no Estado
do Pa1'anã, para Colégio Partenon;

r, - E" publicado o Decreto nú-
mero 18.641,' d'e 17-5-9"45, que modifica
O' Regulamento da: Escola Nacional de
~ngeflllaria, da Universidade do Brasil.

19 - E" publicado o Decreto .número
n~.64Z, de. 17-5-94'5, que modifica o
Regimento do Serviço Nacional de
Aprendizagem Industrial.

22 - E' publicado o Despacho. de
18-5-945, do Ministro da Educação,
que homologa a. Resolução n.? 5,. da
Junta Especial, que. dispõe sôbre, a
validação, de exames de. disciplinas de
cursas superiores.

23.- E' publicado, Q. Decreto-lei nú-

IUCfQ ê.56J" de. 21.-5-945. que dispõe

-~
sôbre a localização da Cidade Univer-
sitária da Universidade do Brasil.

23 - E' publicada a Portaria nú-
mero 244, de 21-5-945, do Ministro da:
Educação, que modifica a Portaria
n.? 332, de 30-12-942, que baixa ins-
truções relativas à admissão aos cursos
formação profissional' das escolas
industriais e das escolas técnicas fe-
derais, equiparadas e reconhecidas.

26 - E' publicado o Decreto nú-
mero 18.295, de 5-4-945, que concede
reconhecimentó, sob regime de inspe-
ção permanente, ao curso ginasial do
Ginásio São Francisco de Sales, com
sede em Terezina, no Estado do
Piaui.

26 - E' publicado Q Decreto nú-
mero 18.569, de 9-5-945, que concede
reconhecimento, sob regime de ins-
peção permanente, ao curso ginasial
do Ginásio Fortaleza, com s.ede em
Fortaleza, no Estado do Ceará.

26 - E: publicado o Despacha de
23-5-945T do Ministro da Educação,
que homologa a Resolução n," 6, de
15-5,..945, da Junt;.; Especial, que im-
terpreta o final do item 4., da Reso-
lução n.? l,. de 4-5-945, da .reíerida

-Junta,. que dispõe sôbre a validação
de cursos...

26 - E' publicada, a Portaria.
rI.O 238, de 17-5-945, do Ministro da
Educação, que altera a distribuição de
bôlsas de. estudos. para o.s cursos do
Departamento Nacional de Saúde.

26 - E' publicada a ata de 11-5-945,
do Conselho Nacional de Educação,
relativa à 14.a sessão da l'.a reunião
ordinária do ano.

28 - E' publicado o Despacho de
25.-5-94-5_do Ministre da Educação. que
homologa. a Resolução tl.o 7,. de-



22-5-945. da Junta Especial, que dis-
põe sôbre validação de cursos.

28 - E' publicada a ata de 14-5-945,
do Ccnselho Nacional de Educação, re-
lativa à 15.a sessão da l.a reuniáo ordi-
nária do ano., !j,i.~! ~

28 - E~ publicada a Portaria n " 224,
de 4-5-945, do Ministro da Educação
que concede inspeção preliminar ao
curso técnico. de contabilidade da Es-
cola Técnica de Comércio do Instituto
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Filgneiras, com sede em Nil6polB, ao
Estado do Rio de Janeiro.

29 - E pubiicada a Portaria nú-
mero 8.319, de 26-5-945, do Ministro
da Guerra, que aprova as instruções
para o concurso de admissão à Escola
Militar, de Resende, em 1946.

31 - E' publicada a ata de )8-5·945.
do Conselho Nacional de Educação, re-
lativa â LA sessão da 2.a reuniã.o extra-
ordinária do ano.

II ATOS' DA ADMINISTRAÇÃD DOS ESTADOS, DO
DISTRiTO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS.

1 - E' publicado o Decreto-lei nú-
mero 932, de 27-4-945, do Estado do
Piauí, que revoga o Decreto-lei n.? 889,
de 19-12-944, atinente à avulsão dos
proíessôres estaduais.

1 - O Diretor do Departamento
de Educação do Estado do Rio de
Janeiro permite o funcionamento da
escola típica rural de "Guapimirim",
em Magé, em regime de escola isolada

comum; te! ~.:U~jm.
2 - E' publicado o Decreto nú-

mero 1 ..535, de 30-4-945, do Estado do
Rio Grande do Sul, que concede auxílio
de Cr$ 15.000,00 ao Círculo de Pais 'c
Mestres da Escola Normal Olavo
Bílac, de Santa Maria.

.J - E' publicado o Decreto-lei nú-
mero 1. 135, de 2:5-945, do Estado de
Pernambuco, que .institui o ensino gra-
tuito no Colégio Estadual de Pernam-
buco e na Escola Normal Oficial, e dá
outras providências.

3 - E' publicado o Decreto-lei
n.o 1.136, de 2-5-945, do Estado de
Pernambuco, que institui a Bolsa 'Es-
colar, destinada a ajudar o- custeio da

instrnção secundária, sob regime de
externato, de filhos de operários, to-
merciários, funcionários públicos, ban-
cárias, pequenos agricultores 'C cemerei-
antes e membros de categorias lltom-
sionais equivalentes e abre crédito de
um milhão de erueeíros para as -des-
pesas 'com a Bôlsa, I

3 - E' publicado o Decreto-lei nú-
mero 1.137, de 2-5-945, do Estado de
Pernambuco, que abre crédito para as
despesas com a Embaixada da Federa-
ção Pernambucana de Desportos Uni-
versitários nos VII Jogos Universi-
tários.

J - R' publicada 'a Portaria n.'O 3,
de 26-4-945, da Diretoria de Educação
Física <10 Estado de Pernamburn, que

'promove um campeonato feminino de
nan••ção a realizar-se em julho' próximo.

3 - E'publicado o Decreto-lei nú-
mero '631, de 30-4-945, do Estado de
Sergipe, que cria cinco escolas primá.
rias no interior do Estado.

4 - O Diretor Geral da Educação
do Estado do Paranâ concede licença



para o funcionamento' dá: Escola Apos-
tólica, no município de Ponta Grossa.

4 - E' publicado o Decreto-lei nú-
mero 776, de 3-5-945, do Estado do
Rio Grande do Sul, que cria, na Secre-
taria de Educação e Cultura, o quadro
de funcionários da Superintendência: do
Ensino Profissional, e dá' outras pro-
vidências. 'j

4 - E' publicado o Decreto-lei nú-
mero 777, de 3-5-945, do Estado do Rio
Grande do Sul, que desdobra a Direto-
ria do Pessoal e Expediente da Secre-
taria de Educação e Cultura, e reor-
ganiza o quadro de funcionários da
mesma Secretaria de Estado.

4 - E' publicado o Decreto-lei nú-
mero 778, de. ~-5-945, do Estado do
Rio Grande do Sul, que cria e extingue
cargos e funções gratificadas no quadro
do Departamento de Educação Primá-
ria e Normal da Secreatria de Edu-
cação e Cultura, e eleva, no quadro
do mesmo Departamento, padrões de
vencimentos de cargos e níveis de gra-
tificação de funções.

4 - E' publicado o Decreto-lei
In.? 779, de 3-5-945, do Estado do Rio
Grande, do Sul, que cria cargos e fun-
ções gratificadas no Quadro do De-
partamento Estadual de .Educação
Física.

4 - E.' publicado o Decreto nú-
mero 1.541, de 4-5-945, do Estado
do Rio Grande, do Sul, que concede
auxílio de Cr$ 30.000,00 ao Instituto

• Educacional' de .Menores, de Rio
Pardo.

4 - 'E' publicado o Decreto nú-
mero 1.544, ,de 4-5-945, do Estado do
Rio Grande do Sul, que concede auxí-
lio ao Aéreo Clube do Rio Grande do
Sul, para' os alunos do Curso de Moni-
tôres.

4 - E' publicado o Decreto-lei nú-
mero 19, de 24-4-945, do Estado de
Goiaz, que dá nova estrutura ao De-
partamento de Educação

5 - E' publicado o Decreto-lei nú-
mero 635., de 3-5-945, do Estado de
Sergipe, que abre crédito especial para
auxílio ao Educandário S. José.

5 - E' publicádo o Decreto-lei de
4-5-945, do Estado do Rio de Janeiro
que instituti para as professoras extra-
numerarias do ensino primário do
Estado, férias remuneradas.

5 - E' publicado o Decreto-Ieinú"
mero 15, de 25-4-945, do Estado de
Goiaz, que concede' subvenção a insti-
tuições privadas de caráter cultural.

6 - E' publicada a Deliberação nú-
mero 101, de 5-5-945, do govêrno do
Estado do Rio de Janeiro, que dá o
nome de" Brigadeiro N óbrega" ao
grupo escolar de Abraão, no município
de Angra dos Reis.

8 - O Diretor do Departamento de
Educação do Estado do Rio de Janeir~
autoriza o funcionamento da escola de
..W estphalia", no município de Petró-
polis, em regime de grupo escolar.

8 - E' publicado o Decreto n.? 14,
de 19-4-945, do Estado de Goiaz, que
cria uma escola isolada no bairro de
Vila Nova, em Goiânia. '

10 - E' publicado o Decreto número
14.711, de 7-5-945, do Estado de São
Paulo, que dá a denominação de "Pre-
sidente Roosevelt" ao Colégio do Es-
tado da capital de São Paulo.

10 - E' localizada, pelo govêrno do
Estado de São Paulo, uma escola. mas-
culina de 2.° estágio na Colônia Rio-
grandense no município de Maracaí.

10 - E' suprimida, pelo govêrno do
Estado de São Paulo, uma escola
masculina de Pinheiros; em Lavrinhas.



10 - E~suprimida. pelo govêrno do
Estado de São Paulo, uma classe do
grupo escolar ·de Camaratiba, em
Ibitinga.

10 - E' publicado o Decreto n. 193.
de 5-5-945, do Estado de Mato Grosso,
,que transforma em grupo escolar as
escolas reunidas na cidade de Par-
naíba,

11 -- E' publicado o Decreta número
2.2:32, de 10-5-945, do Estada do Rio de
Janeiro, que extingue cargo isolado de
professor do ensino industrial.

12 - E' publicada a' Deliberação nú-
mero 102, de 1l-Sc945, do Estado do
Rio de .Janeiro, que. dá o nome de
" Doutor Antônio Fernandes" ao
grupo escolar de Miguel Pereira, muni-
cípio de Vassouras.

12 - E' publicado, cr Decreto-lei nú'
mero 789, de. 11-5-945, da Estado do
Rio Grande do Sul, que transforma a
Escola de Comércio da Universidade
de Pôrto Alegre em Faculdade de Eco-
nomia e Administração e dá outras
providências.

E' publicado o Decreto-lei número
676, de 11-5-945, do Estado da Paraíba,
que abre crédito especial de cinqüenta
mil cruzeiros para construção de depen-
dências na Escola Profissional ••Presi-
dente João Pessoa", em Pindobal.

13 - E' pnblicada a Deliberação
n.? 103, de 12-5-945, do Estado do Rio
.de J aneiro, que dá o nome de Escola
Noturna Feminina ••Conselheiro Ba-
tista Pereira" à atual escola isolada
n. 31 do município de Niterói.

\

1-5 - E' publicado o Decreto' nú-
mero 3.157, de 11-5-945, do Estada
de Santa Catarina, que cria uma
escola mista em Rio' Glória, distrito
e município de Orleães.

16 ~ E' localizada. pelo govêrno do
Estado de São Paulo, um. escola
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masculina urbana de 2.° estáiio em
Sorccaba.

16 - E' publicado o Decreto nú-
mero 3.158, de 11-5-945, do Estado de
Santa Catarina, que cria urna escola
mista em Farroupilha, distrito de Lauro
Múller, município de Orleães.

17 - E' publicado o Decreto nú-
mero 3.159, de 14-5-945, do Estado de
Santa Catarina, que cria urna escola
mista em Alto do Rio dos Bugres,
distrito de Ituporanga, município de
Bom Retiro.

17 - E' publicado o Decreto nú-
mero 3. 160, de 17-5-945, do Estado
'de Santa Catarina, que cria uma escola
mista em Irapuá, distrito e município
de Bom Retiro.

17 - E' publicado o Decreto nú-
mero 3.161, de 17-5-945, do Estado de
Santa Catàrina, que' cria escolas mistas
em Desvio Adolfo Konder e Bonsu-
cesso, . município de C••çador.

18 - O Departamento de Educação
do Estado da Paraíba registra o
Externato "Imaculada Conceição" de
Malta, município de Pombal.

18 - E' publicado O Decreto-lei nú-
mero 1.356, de 17-5-945, do Estado da
Rio de Janeiro, que abre crédito espe-
cial de ü$ 500.000,00 para ocorrer
a despesas com' a ampliação do ter-
reno do' novo prédio do grupo' escolar

I
,. Olavo Bilac", da cidade de Rezende,

18 - E' publicado o Decreto-lei nú-
mero 1.329, de 17-5-945, do Estado de
Santa Catarirta, que abre crédito de

-uur milhão de cruzeiros para constru-
ção de. prédios escolares,

18 - São publicados os Decretos de
n5.0 3.163 a 3.166, de 15-5-945, do
Estado 'de Santa Catarina, que criam
escolas mistas em Guatá, distrito de
L••ura Mül1er, município de Orleães ;
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Rio Sete, distrito de S. Boniíâcio,
município de Palhoça; Baixo Rio Fio-
rita, Rio Fiorita Médio, Segunda Linha
Cocal e Santana, muàicípio de Urus-
sanga ; Estação Barra do Pinheiro,
distrito de C"pinzal, no município de
Campos Novos.

20 - O Diretor do Departamento
de Educação do Estado do Rio de Ja-
neiro concede subvenção à escola par-
ticular diurna de "Sapé", no muni-
cípio de Itaboraí.

20 - E' publicado o Convênio fir-
mado entre a Divisão de Educação e
Cultura do Território de Ponta Porã e
a Divisão de Geografia e Estatística,
a 5 de abril do corrente ano, para a
realização da estatística do ensino pri-
mário em Ponta Porã.

22 ...:. E' publicado o Decreto-lei nú-
mero L 144, de 21-5-945, do -Estado de
Pernambuco, que extingue no quadro
da Diretoria de Educação Física Es-
colar quatro cargos de monitoras espe-
cializadas, 12 de monitores sem espe-
cialização e 30 de monitores auxiliares.

22 - E' publicado o Decreto número
3.167, de 17-5-945, do Estado de
Santa Catarina, que cria escolas mistas
em Alto São Pedro Velho, Diamante
e Alto Ribeirão Preto, no município
de Rodeio.

22 - E' publicado o Decreto nú-
mero 3.168, de 17-5-945, do Estado de

. Santa Catarina, que cria escola mista
em Arvoredo, dsitrito e município de
S. Joaquim,

24 - E' publicado o Decreto-lei nú-
mero 988, de 22-5-945, do Estado do
Piauí, que dispõe sôbre a organização
de turmas suplementares no Colégio
Estadual do Piaui.

24 - E' publicado o Decreto nú-
mero 569, de 23-~-945, do Estado d••
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Paraíba, que transforma as escolas
primárias das cidades de Teixeira e
Brejo do Cruz, em escolas primárias
reunidas. .,

24 - E' publicado o Decreto-lei nú-
mero 336, de 23-5-945, do Estado do
Paraná, que cria um ginásio na cidade
de Londrina e dá outras providências.'

24 - E' publicado o Decreto número
338, de 24-5-945, do Estado do Paraná,
que abre' crédito de Cr$ 5.220.494,60
para atender a despesas com a construo'
ção de 21 prédios escolares e amplia-
ção de dois outros.

25 - E' publicado o Decreto nú-
mero 1.561, de 24-5-945, do Estado do
Rio Grande do Sul, que dá a denomi-
nação de "Caldas Júnior" ao grupo
'escolar criado na Colônia de Sítio,
município de Viamão.

26 - E' publicado o Decreto-lei nú-
mero 941, de 22-5-945, do Estado do
Piauí, que abre crédito especial de Cr$
950,00 destinado a pessoal do Departa-
mento do Ensino.

27 - E' publicado o Decreto n. 210,
de 25-5-945, do Estado de Sergipe, que
localiza cinco escolas primárias no inte-
rior do Estado.

27 - E' publicada a Portaria nú-
mero 26, de 11-5-945, do Depãrtamento
de Educação do Território Federal do
Guaporé, que adota um regulamento
para todas as Caixas Escolares do Ter-
ritório.

27 - E' publicada a Portaria nú-
mero 29, de 15.-5-945, do Departa-
mento de Educação do Território Fe-
deral do Guaporé, que cria o "Boletim
de Informações", par" publicação quin-
zenal dos atos do govêrno do Ter-
ritório.

27 - E' publica da a Portaria nú-
mero 30, de 18-5-945, do Departa-
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IV NOTICIÁRIO

mento de Educação do Território do
Guaporé; que cria curso noturno de
alfabetização de adultos na Escola
"Getúlio Vargas" e dá outras provi-
dências.

29 - E' publicado o Decreto-lei nú-
mero 804, de 26-5-945, do Estado do
Rio Grande do Sul, que cria, nas Es-
colas de Formação do Magistério Pri-
mário da Secretaria de Educação e
Cultura, cargos docentes e cargos
administrativos .:

30 - E' publicado o Decreto-lei nú-
mero 1.340, de 29-5-945, do Estado de
Santa Catarina, que eleva o número de
bôlsas escolares.

10 - E' publicado o Decreto-lei nú-
mero 5, de 3-4-945, da Prefeitura de
Oeiras (Piauí), que cria uma escola
primária com a denominação de ••Deo-
lindo N unes" .

17 - E' publicado o Decreto-lei nú-
mero 13, de 2-4-945, da Prefeitura de

, Regeneração (Piaui ), que abre o cré-
dito especial de Cr$ 450,00 para paga-
mento da subvenção concedida à escola
••Cristo Rei".

17 - E' publicado o Decreto de
16-5-945, da Prefeitura de Passo Fun-
do (Rio Grande do Sul), que dá o
nome de ••Franklin Roosevelt" ao
grupo escolar local.

;3 - N oticía-se que foram cons-
truidos prédios escolares nos seguintes
municípios do Estado do Piauí: Ama-
rante, Barras, Floriano, José de Frei-

- -
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30 - O gov:êrno do Estado do Rio

Grande do Sul cria, na Universidade
de Pôrto Alegre, os cursos de. enge-
nheiro arquiteto e de minas.

31 - São localizadas, pelo govêrno
de Estado de São Paulo, classes nós
grupos escolares de Vila Príncipe de
Gales, em Santo André; em Fernan-
dópolis, em Iacanga e uma no grupo
escolar de Bussucaba, na capital do
Estado.

31 - São localizadas,. pelo govêrno
do Estado de São Paulo, quatro escolas
mistas de 1.0 estágio em França, Ipo-
ranga, Brotas e Ribeirão Bonito.

26 - E' publicado o Decreto-lei nú-
mero 190, de 24-5-945, da Prefeitura
de Terezina (Pauí) , que abre o cré-
dito especial de Cr$ 5.718,00 para des-
pesas com a educação e cultura, e paga-
mento de subvenção concedida a um
ginásio local.

31 - E' publicado o Decreto-lei
n ? 50, de 16-4-945, da Prefeitura de
Piracuruca (Piauí), que abre o crédito
de Cr$ 2.580,00 para aquisição de livros
destinados à Biblioteca Municipal.

31 - E' publicado ato da Prefeitura
de Suruapara (Goiaz) que muda ~ o
nome de um estabelecimento de en-
sino primário para ••Presidente
Roosevelt" .

tas, Oeiras, Parnaíba, Pedro II, Pira-
curuca, Berlengas, Luzilândia, São
Pedro do Piauí, União, Burití dos
Lopes, Bom J esús, Palmeirais, Berto-



linía.. Esperantina, Santa Filomens;
Canto do Burití, Luiz Correia, Regene-
ração; Gilbués, Fronteiras, Pio IX e
Corrente.

3 - N oficia-se que em 1944 se
matricularam 42.235 alunos nas es-
colas primárias do Est ••do do Piauí.

3 - Toma posse no. cargo de Se-
cretário de Educação e Çultura do
Estado do Rio Grande .do Sul o
dr , Antônio Brochado da Rocha.

11 - Noticia-se que foi fundada em
São Paulo a Universidade Popul ••r
"Presidente 'Roosevelt".

12 -"- Em Terezina (Piauí), instala-
se a' escola particular "Lindolfo Mon-
teiro", destinada à instrução de adultos.

12 - E' lançada a pedra funda-
mental da Escola Industrial e Profis-
sional ••Dr. Trajano de Barros
Camargo", em Limeira (S. Paulo).

13 - Circula o primeiro número da
••Gazeta Oficial" do Território Fe-
dera'! de Ponta Porã, onde serão
publicados os "Atos e Fatos" da vida
eduéacional do Território.

14 - Chega ao Rio de Janeiro uma
delegação de estudantes argentinos,
em visita de intercâmbio cultural.

14 - E' comemorado o lç~.o aniver-
sário de fundação do Colégio Esta-
dual de Pernambuco, outrora Ginásio
Pernambucano ,

15 - Noticia-se que foi reorga-
nizado' o Instituto Oceanográfico Bra-
sileiro, com sede no 'Distrito Federal.

15 - Realizá-se a solenidade de ins-
talação do ••Centro de Estudos João
Cornenius", recentemente fundado na
Faculdade de Fjlosofia do Instituto
La Fayette (Distrito Federal).

15 Inaugura-se em Terezina
(Piauí) um curso de ensino primá-
rio e complementar.

15. - Comemora-se, em Terezina
(Piani) o 3.5.° aniversário de funda-
ção da Escola Normal Oficial.

17 - Falece em Niterói (Estado do
Rio) o pintor Pedro Campofiorito,
Diretor do- Museu ••Antônio' Par-
reiras" .

18 - A Escola Normal Oficial de
Pernambuco festeja o 81.° aniversá-
rio de suà fundação,

24 - E' inaugurado o Serviço de
Educação Física do Departamento
Estadual de Educação do Ceará.

24 -- E' inaugurada a escola pública
da Fazenda Pontal em Cunhambebe,
município de Angra dos Reis (Estado
do Rio), I

26 - Noticia-se que o presidente
da União Nacional dos Estudantes con-
vocou o VII Conselho Nacional dos
Estudantes, a instalar-se brevemente no
Distrito Federal .

,
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27 - Realiza-se uma solenidade para
a mudança de nome da Escola S. Ge-
rardo para Escola Presidente Rooseve1t,
em F ortaleza ( Ceará) ,

29 - Noticía-se que foi inaugurada
em Oeiras (Piauí) um•• ' biblioteca
popular, na sede da União Artístíca
Operária Qeirense.

29 - Realiza-se em S. Paulo o ato
de abertura dos' cursos da Universidade
Popular, criada .pel••.Associação Bra-
sileira de Escritores.

30 - Realiza-se, no Palácio Itama-
rati, a cerimônia de inauguração do
Ciclo de: Conferências Rio' Branco,
organizado pelo Ministério das Rela-
ções Exteriores.

30 - E' inaugurado no distrito de
Brotas em Salvador (Bahia) Q estabe-
lecimento de ensina pr.imária "Armando



Sales", instalado pela Liga Baiana
contra o Analfabetismo.

30 - N oticía-se que durante o mês
de maio foram instaladas 13 escolas
isoladas no Território Federal de Ponta
Porão

31 - Noticia-se que o Professor
Pinheiro Guimarães" doou ao Internato
Pedra 11 do Rio de Janeiro, Distrito
Federal, uma: coleção de 700 volumes,
considerada como a mais completa co-
leção filol6gica da atualidade.
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31 - E' inaugurado o grupo escolar

••Lopes Trovão" em Angra dos Reis
(Estado do Rio).

31 - Em viagem de intercâmbio cul-
tural, encontram-se em Belo Horizonte
(Minas Gerais) vários estudantes de
engenharia argentinos.

Seção de Documentação e Intercâm-
bio do Instituto Nacional de Estudos
Pedagógicos, em 25 de junho de 1945,
Rui Guimarães de Almeida, Chefe da
Seção - Visto: Lourenço Filho, Di-
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Boleti m mensal
DO INSTITUTO NACIONAL DE ESTUDOS PEDAGÓGICOS

MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO E .SAÚDE - RIO DE JANEIRO

ANO VI Julho de 1945 H.O 66

Vida educacional no país em Junho de 1945

I - ATOS DA ADMINISTRAÇÃO FEDERAL

2 - E' 'publicada a Ata de 21-5-945,
do Conselho N acíonal de Educação,
relativa à 2.a sessão da 2.a reunião
extraordinária do ano.

2 - E' publicado o Despacho de
26-5-945, do Ministro da Educação, que
homologa a Resolução n.? 8, de
24-5-945, da Junta Especial, que dis-
pensa de provas os estudantes de escolas
livres que já tenham sido habilitados
em anteriores processos de validação.

2 - E' publicado o Aviso n.? 239,
2-6-945, do Ministro da Educação, que
proíbe se cobre de alunos dos estabe-
lecimentos particulares de ensino qual-
quer contribuição especial, " título de
compensação, pelas despesas decorrentes
do maior pagamento feito aos prcíes-

sôres.

5 - E' publicado o Decreto-lei nú-
mero 7.607, de 2-6-945, que dispõe
sôbre a concessão de gratificação de
magistério a professôres de estabeleci-
mentos de ensino do Exército.

5 - E' publicada a Portaria de
4-6-945, do Ministro da. Educação e
Saúde, que cria a comissão para estudar
O problema do custo do ensino.

6 - E' publicado o Decreto número
18.743, de 29-5-945, que concede reco-
nhecimento, sob regime de inspeção
permanente, ao curso ginasial do Gi-
násio Sagrado Coração de Jesús, com
sede. em Marília, no Estado de São
Paulo.

6 - E' publicada a Portaria n.? 431,
de 4-6-945, do Ministro da Agricultura,
que aprova as instruções para o funcio-
namento do curso avulso, prático, de
inseminação artificial, baixadas pelo
diretor dos Cursos de Aperfeiçoamento,
Especialização e Extensão.

6 - E' publicada a Ata de 25-5-945,
do Conselho Nacional de Educação,
relativa à 3.a sessão da 2.a reunião
extraordinária do ano.

8 - E' publicada a Portaria n.? 287,
de 7-6-945, cio Ministro da Educação,
que revoga a Portaria n.? 204-A, de
5-4-945, que dispõe sôbre a cobrança,
pelos estabelecimentos particulares de
ensino, de módica cota de inscrição nas
provas finais.

8 - E' publicado o Despacho de
27-4-945, do Ministro da Educação,
que homologa o Parecer n.? 52, de
13-4-945, do Conselho' Nacional de
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Educação, que dispõe sôbre registro de
diplomas.

9 .- E' publicada a Ata de 28-5-945,
do Conselho Nacional de Educação,
relativa à 4.a sessão da 2.a reunião
extraordinária do ano.

9 - E' publicado o Despacho de
6-6-9~5, do Ministro da Educação, que
homologa a Resolução n.? 9, de
30-5-945, da Junta Especial, que dispõe
sôbre a remuneração pro-labore ao
pessoal administrativo dos institutos.

9 - E' publicado e Despacho de
6-6-945, do Ministro da Educação, que
homologa a Resolução n.? 10, de 1-7-945,
da Junta Especial, que dispõe sôbre o
produto das taxas especiais de vali-
dação.

11 - E' publicado o Despacho de
24-5-945, do Ministro da Educação, que
homologa a conclusão do Parecer 93-45,
do Conselho Nacional de Educação,
que 'permite sejam os alunos matri-
culados em 1945 submetidos a provas
parciais e às outras exigências legais
necessárias para a aprovação na dis-
ciplina "Noções Gerais de Filosofia",
ministrada em curso extraordinário,
incluída essa discipli'na extraordinária
nas que são necessárias à promoção de
série.

13 - E' publicado o Decreto número
18.732, de 28-5-945, que aprova oRe·
gulamento para as Escolas Prepara-
tórias.

14 - E' publicado o Decreto-lei nú-
mero 7.637, de 12-6-945,· que declara
extintas as taxas de ensino superior,
secundário e comercial, relativas . à
inspeção de' estabelecimentos parti-
cular'es.

14 - E' publica da a Circular n,? 1
- DEC. de 17-3-945, do diretor da
Divisão do Ensino Comercial, que
baixa instruções para a organização de
relat6riQ~ de inspeção,
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14 - E' publicada a Portaria n,? 251,

de 30-5-945, do Ministro da Educação,
que dispõe sôbre a distribuição de
bôlsas de estudos para os Cursos do
Departamento Nacional de Saúde, des-
tinadas a médicos estaduais.

15 - E' publicada a Portaria n.? 173,
de 9-6-945, do Ministro da Aeronáutica,
que aprova as instruções para o funcio-
namento do Curso de Aperfeiçoamento
dos Sargentos do Quadro de Infantaria
de Guarda, sub-especialidade de fileira.

16 - E' publicado o Decreto número
18.742, de 29-5-945, que concede reco-
nhecimento, sob regime de inspeção
permanente, ao curso gínasiaf do Giná-
sio S. Geraldo, com sede em Divinó-
polis, no Estado de Minas Gerais.

20 - E' publicada a Portaria número
313, de 15-6-945, do Ministro da Edu-
cação, que dispõe sôbre fixação e apli-
cação de taxas para validação de
curso de portadores de diplomas expe-
didos por estabelecimentos livres de
ensino.

20 r: E' publicada a Portaria n.? 314,
de 15-6-945, do Ministro da Educação,
que altera o item 2, do art. 3.° da
Portaria Ministerial n. 167, de 8-3-9~3,
que passa a ter a seguinte redação; "Não
poderá exceder a cínqiiênta o número
de alunos admitidos em cada aula".

22 - E' publicada a Portaria n.? 183,
de 20-6-945, do Ministro da Aeronáu-
tica, que abre inscrição entre oficiais da
F.A.B., ex-alunos da Escola de Aero-
náutica, engenheiros e alunos do 4.° ou
5.Q ano da Escola Nacional de Enge-
nharia ou de suas congêneres, para a
matrícula nos cursos da Escola Técnica
do Exército.

22 - E' providenciado pelo Minis-
tério da Educação e Saúde, o depósito,
no Banco do Brasil, da arrecadação do
"Fundo Nacional de Ensino Primário"
do 1.0 jrirnestre de 1945.

)



29 - E' publicado o Decreto número
18.744, de 29-5-945, que concede reco-
nhecimento, sob regime de inspeção per-
manente, ao curso ginasial do Ginásio
Sagrado Coração de Jesus, com sede em
Araguari no Estado de Minas Gerais.

29 - E' publicada a Portaria n,? 269
de 2-6-945, do Ministro da Ed~cação:
que suspende fiscalização prévia da Es-
cola Técnica de Comércio Cardeal Leme ,
com sede no Distrito Federa1.

30 - E' publicado o Decreto número
18.745, de 29-5-945, que concede reco-
.nhecimento, sob regime de inspeção per-
manente, ao curso ginasial do Ginásio
Bitencourt, com sede em Campos, no
Estado .do Rio de Janeiro.

30 - E' publicado o Despacho de
22-6-945, do Ministro da Educação, que
homologa a Resolução n.? 12, de 20-6-945,
da Junta Especial, que interpreta o
texto do item 11 da Resolução n.? 5.
II - ATOS DA ADMINISTRAÇÃO DOS

ESTADOS, DO DISTRITO FEDERAL E DOS

TERRITÓRIOS.

1 - O govêrno do Estado do Rio
de Janeiro concede subvenção ao curso
noturno anexo ao grupo escolar "Mau-
rício de Abreu", no município de Mar-
quês de Valença.

1 - E' publicado o Decreto número
3.171, de 29-5-945, do Estado de
Sta. Catarína, que cria escolas mistas
nas localidades de Coqueiros, Itinga II
e Rainha, no município de Araguari.

1 - E' publicado o Decreto de 1-6-945
do Estado de Minas Gerais, que res-
taura o ensino da Escola Normal Oficial
de Itaúna.

2 - E' publicado o Decreto-lei nú-
mero 502, de 1-6-945, do Estado da
Bahia, que dispõe sôbre o pessoal do-
cente do Colégio Estadual da Bahia, e
do Instituto Normal, e dá outras pro-
vidências.

-3

I

2 - E' publicado o Decreto-lei nú-
mero 14.754, de 1-6-945, do Estado de
S. Paulo, que dispõe sôbre a conces-
são de auxílios, por verbas da Secreta-
ria de Educação, a várias instituições
culturais e de assistência socia1.

2 - O govêrno do Estado de São
Paulo, nos têrmos do Decreto-lei nú-
mero 14.495, de 26-1-945, localiza uma
escola mista na Fazenda São Luís em
Ribeirão Preto. '

3 - E' publicado o Decreto nú-
mero 575, de 1-6-945, do Estado da
Paraíba, que transforma em mista as
escolas noturnas do sexo masculino
e feminino da cidade de Sousa.

3 - E' publicado o Decreto-lei nú-
mero 14.757, de 2-6-945, do Estado de
São Paulo, que dá nova redação ao
art. 4.° do Decreto n.? 11.022 de
9-4-940, estabelecendo que a cadeira
n.? 2 e a n.? 3 da Escola Politécnica
de São Paulo se constituirão respecti-
vamente de Geometria Analítica e Pro-
jetiva e de Geometria Descritiva e
Aplicada.

3 - E' publicado o Decreto-lei nú-
mero 14.758, de 2-6-945, do Estado de
São Paulo, que dispõe sôbre criação
do Ginásio Estadual de Dois Córregos
e dá outras providências.

5 - E' publicada a Resolução n.? 14.
de 4-6-945, do Secretário Geral de Edu-
cação e Cultura do Distrito Federal, que
dá a denominação de " Presidente
Roosevelt" à escola 22-13, à rua Ma-
rechal Falcão da Frota (Realengo).

5 - É' publicado o Decreto-lei nú-
mero 14.760, de 4-6-945, do Estado de
São Paulo, que regulamenta a coope-
ração financeira do município com enti-
dades culturais e de assistência, na pre-
feitura sanitária de S. José dos Campos.

6 - E' publicado o Decreto do go-
vêrno do Estado de Pernambuco, que



abre crédito de duzentos mil cruzeiros
par", a construção do prédio da escola
normal da cidade de Salgueiros.

6 - E' publicada a Portaria n.? 4,

de 5-6-945, da Diretoria de Educação
Física Escolar do Estado de Pernarn-
buco, que institui o bronze "Professor
Olinto Vitor".

6 - E' publicado o Decreto-lei nu-
mero 649, de 4-6-945, do Estado de Ser-
gipe, que cria 5 escolas primárias.

6 - E' publicado o Decreto-lei nú-
mero 14.765, de 5-6-945, do Estado -de
São Paulo, que dispõe sôbre criação
da Escola Normal da cidade de São
Manuel.

6 - E' publicado o Decreto-lei nú-
mero 14.766, de 5-6-945, do Estado de
São Paulo, que dispõe sôbre 'criação de
cargos, no Quadro de Ensino.

6 - E' publicado o Decreto-lei nú-
mero 14.767, de 5-6-945, do Estado de
São Paulo, que lota cargos na Escola
Normal de S. Manuel.

ó - E' publicado o Decreto de
5-6-945, do Estado de São Paulo, 'que
anexa ao 4.° grupo escolar de Rio Claro
a escola masculina de Vila Aparecida.

7 - São registradas no Departamento
de Educação do Estado da Paraiba as
escolas mistas particulares "Santo An-
tônio" e " São José" de Lêdo, municipio
de Cabeceiras.

7 - O Govêrno do Estado de Minas
Gerais determina a instalação dos gru-
pos escolares da cidade de Barra Longa
e das vilas de Santa Cruz do Escalvado
(Ponte Nova) e jesuânia (Lambarí).

7 - O govêrno do Estado de Minas
Gerais autoriza as obras de constru-
ção dos grupos escolares das cidades
de Pains de Porteirinha, da Pampulha
(Belo Horizonte), de S. Gotardo, de
Andrêlândia, de Ribeirão Vermelho, em
S. Antônio do Amparo, e de Çaratinga,
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8 - E' publicada a Portaria n.? 187,

, de 6-6-945, do Estado de Sergipe, que
determina .as promoções de seção a
seção, no curso primário.

8 - O govêrno do Estado de Minas
Gerais determina a instalação do
1.0 grupo escolar das cidades de Minas
Novas e Miradouro, e do 2.° grupo
escolar das cidades de Muriaé e Dia-
mantina.

8 - E' publicada a Portaria n.? 11,
da Secretaria de Educação e Saúde do
Estado de Goiás, que define, em caráter
transitório, as atribuições dos Inspetores
gerais do Ensino Normal e Primário e
dos inspetores de educação primária.

9 - E' publicada a portaria n.? 168,
de 8-6-945, do Estado de Pernambuco,
que regulamenta o Decreto-lei número
1.136, de 2-5-945, que criou a Bolsa
Escolar.

9 - E' publicado o Decreto n.? 2.152,
do Estado de Minas Gerais, que cria o

J •
grupo escolar de São Miguel do Anta,
município de Viçosa.

12 E' publicado Decreto de
11~6-945, do Estado do Maranhão, que
subvenciona tôdas as escolas superiores
do Estado, obrigando-as a reduzir de
50 % as anuidades devidas pelos alunos.

12 - E' publicado Decreto de 11-6-45,
do Estado do Maranhão, que extingue a
mensalidade cobràda por matéria aos
alunos da Escola Normal e reduz de
50% a mensalidade paga pelos estu-
dantes do Colégio Estadual do Maranhão,

13 - E' publicado o Decreto-lei nú-
mero 655, de 11-6-945, do Estado de
Sergipe, que restaura o cargo de di-
retor do Instituto Profissional "Coelho
e Campos", atual Escola Industrial
"Coelho e Campos".

13 - E' publicado o Decreto número
14.775, de 12-6-945, do Estado de São
Paulo, que dá a denominação de "Ma-

I.



neco Dionísio" ao 2.° grupo escolar de
Avaré.

13 - E' publicado o Decreto de
12-6-945, do Estado de S. Paulo, que
cria o grupo escolar rural de Santópolis,
município de Coroados.

13 - E' publicado o Decreto de
12-6-945, da Estado de Minas Gerais,
que cria um grupo escolar em Vila de
Ipuiuna, município de Santa Rita de
Caldas.

14 - E' publicado o Decreto-lei nú-
"mero 14.777, de 13-6-945, do Estado
de S. Paulo, que dá nova redação aos
arts. 42 e 43, do Decreto-lei número
12.511, de 21-1-942, exigindo assim,
para a nomeação de assistente das ca-
deiras da Faculdade de Filosofia, Ciên-
cias e Letras, que os candidatos sei am
portadores de diploma de bacharel por
aquele estabelecimento ou faculdade
congênere.

14 - E' publicado o Decreto-lei nú-
mero 14.783, de 13-6-945, do Estado de
S. Paulo, que cria um ginásio estadual
em Capivari.

14 - E' publicado o Decreto-lei nú-
mero 14.784, de 13-6-945, do Estado
de S. Paulo, que cria, no quadro de
ensino, um cargo de diretor padrão J,
um de secretário padrão G, um de
orientador educacional padrão H, oito
de professor Catedrático padrão H, seis
de professor de aulas padrão G e um
de preparado r padrão D.

14 - E' publicado o Decreto-lei
n.? 14.785, de 13-6-945, do Est~do de
S. Paulo, que dispõe sôbre a lotação
dos cargos criados pelo Decreto-lei nú-

mero 14.784, de 13-6-945, no Ginásio
Estadual de Capivari.

14 - E' publicado o Decreto-lei nú-
mero 14.786, de 13-6-945, do Estado

de S. Paulo, que cria um Ginásio'
Estadual e~ Jacareí.

14 - E' publicado o Decreto-lei nú-
mero 14.787, de 13-6-945, do Estado
de S. Paulo, que dispõe sôbre a cria-
ção de cargos no quadro de ensino: um
de diretor padrão J, um de secretário
padrão G, um de orientador educacional
padrão H, oito de professor catedrático
padrão H," seis de professor. de aulas
padrão G e um de preparado r padrão D.

14 - E' publicado o Decreto-lei nú-
mero 347, do Estado do Paraná, que
cria, "na Tabela I, 10 cargos de pro-
fessor mensalista, padrão 1, com os
vencimentos mensais de Cr$ 700,00.

14 - O Govêrno do Estado de São
Paulo, nos têrmos do Decreto-lei nú-
mero 14.496, de 26-1-945, localiza a
segunda escola mista urbana, de Ta-
quaral, em Pitangueiras ,

15 - E' publicada a Portaria nú-
mero 194, de 11-6-945, do Estado de
Sergipe, que localiza as escolas primá-
rias criadas pelo Decreto-lei n.? 649,
de 4 do corrente, nos seguintes povoa-
aos: Riachão, município de Buquim;
Ladeiras, município de J apoatã; Bita,
município de Cotinguiba; Miranda, mu-
nicípio de Capela; Borrocão, município
de Riachuelo.

15 - E' publicado o Decreto-lei
n.? 686, de 13-6-945, do Estado da
Paraiba, que abre o crédito especial
de setenta mil cruzeiros para contribui-
ção do Estado ao patrimônio da Fun-
dação Getúlio Vargas.

15. - E' publicada a Deliberação
n.? 104, de 14-6-945, do Estado do
Rio de Janeiro, que estende até o dia
20 de j unho o primeiro período letivo
de 19.45.



15 - E' publicado o Decreto-lei
n.? 817, de 15-6-945, do Estado do
Rio Grande do Sul, que abre um cré-
dito especial de Cr$ 993.246,70 para
a Superintendência do Ensino Profis-
sional da Secretaria de Educação e
Cultura do Estado.

15 - E' publicado o Decreto número
1.584, de 15-6-945, do Estado do Rio
Grande do Sul, que concede auxílio de
Cr$ 5.000,00 ao Sindicato dos Profes-
sôres (ia Ensino Primário, Secundário
e Artes.

15 - E' publicado o Decreto-lei
n.? 1.304, de 14"6-945, do Estado de
Minas Gerais, que contém disposições
sôbre o pessoal do ensino primário e
normal.

15 - O govêrno do Estado de Minas
Gerais determina a instalação do
2.° grupo escolar da cidade de Leo-
poldina.

15 - O govêrno do Estado de Minas
Gerais cria o 2.° grupo escolar das
cidades de Formiga e Visconde do Rio
Branco e' o 1.0 grupo escolar da vila
de Carbonita (Itamarandiba).

18 - E' publicado o Decreto nú-
mero 2.149, do Estado do Paraná,
que suprime 26 cargos de professor,
padrão B" e dá outras providências.

19 - E' publicado o Decreto-lei
n.? 14.797, de 18-6-945, do Estado de
S. Paulo, que dispõe sôbre a transíe-
rência da cadeira de clínica oto-rino-
laringológica do 4.° para o 6.° ano
da Faculdade de Medicina.

19 - E' publicado o Decreto-lei
n.? 14.799, de 18-6-945, do Estado de
S. Paulo, que estabelece dois períodos
de trabalho na Escola Politécnica da
Universidade de S. Paulo.

19 - E' publicado o Decreto de
19-6-945, do Estado de Minas Gerais,

que cria o 2.° grupo escolar de Pouso
Alegre.

20 - E' publicada a Portaria n.? 15,
de 1-6-945, do Diretor do Departamento
de Educação do Estado do Rio de Ja-
neiro, que determina prova geral, na
segunda quinzena de julho, em tôdas
as escolas primárias do Estado.

20 - O Diretor do Departamento de
Educação do Estado do Rio de Janeiro
dá permissão às escolas de "Venda das
Pedras" e "Cabuçu", município de
Itaboraí, para funcionarem em regime
de grupo escolar.

20 - O govêrno do Estado de São
Paulo anexa ao grupo escolar "Coronel
Acácio Piedade", em Itapeva, a escola
mista da Estação de Itapeva ; ao grupo
escolar "Coronel Tobias", em Descal-
vado, a escola mista da Fazenda S. Mi-
guel; ao grupo escolar " Dr. Pru-
dente", em Piracicaba, " escola mista
de S. João da Montanha.

20 - O Diretor Geral da Educação
do Estado do Paraná concede licença
para o funcionamento da Escola Ad-
ventista, na cidade de Congoinhas.

20 - E' publicado o Decreto de
19-6-945, do Estado de Minas Gerais,
que designa o representante do Estado
na Assembléia Geral do Conselho
Nacional de Estatística.

20 - E' publicado o Decreto número
2.156, do Estado de Minas Gerais, que
cria o grupo escolar "Botelho Reis"
em Leopoldina.

21 - à Diretor do Departamento de
Educação do Estado do Rio de Janeiro
renova a subvenção concedida au curso
diurno anexo ao "Instituto S. José',
município de Duque de Caxias.

21 - O Diretor do Departamento de
Educação do Estado do Rio de Ja-



neiro concede subvenção ao curso no-
turno anexo à escola de Ponte Coberta,
município de Itaguaí.

22 - O Diretor do Departamento de
Educação do Estado do Rio de Janeiro
concede subvenção à escola particular
noturna de Boa Sorte, município de
Cantagalo.

23 - E' publicada a Portaria nú-
mero 347, de 15-6-945, do Departamento
de Ensino do Estado do Piauí, que, re-
gula a forma de concorrência para os
cargos de professor primário e pro-
fessor 'de educação física,

23 - E' pubiicada a Portaria nú-
mero 195, de 19-6-945, do Estado de
Sergipe, que torna público o programa
do concurso para provimento efetivo
das cadeiras de ensino primário,

23 - E' publicado o Decreto nú-
mero 2.284, de 22-6-945, 'do Estado do
Rio de Janeiro, que declara de utilidade
pública uma área de terra necessária à
construção do novo prédio do grupo
escolar "Samuel Costa".

23 - E' publicado o Decre o nú-
mero 1.602, de 22-6-945, do Estado do
Rio Grande do Sul, que muda a deno-
minação da Escola Experimental "13
de Maio" para Escola Presidente
Roosevelt.

l

24 - O Interventor do Estado do
Pará faz a doação de cinco mil cru-
zeiros ao Diretório Acadêmico de Medi-
cina, para aquisição de livros para sua
bibiioteca.

24 - E' publicada a Portaria n.? 24,
de 11-6-945, do Território de Ponta
Porã, que considera em férias escolares
todos os estabelecimentos de ensino pri-
mário no período de 15 a 30 de junho.

25 - O Diretor Geral da Educação
do Estado do Paraná concede licença
para o funcionamento da Escola de
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Corte e Costura "V era Cruz", no mu-
nicípio de Londrina.

25 - li" publicado o Decreto nú-
mero 838, de 22-6-945, do Estado de
Santa Cata ri na, que concede subvenções
a instituições culturais.

26 - E' publicado o Decreto-lei nú-
mero 962, de 20-6-945, do Estado do
Piauí que eleva de 235 para 240 o nú-,
"mero de escolas nucleares dêste Estado.

26 - E' publicado o Decreto-lei nú-
mero 963, de 20-6-945, do Estado do
Piauí, que concede o auxílio extraordi-
nário de Cr$ 10.000,00 a uma sociedade
de assistência, de Parnaiba, neste
Estado.

26 - E' publicado o Decreto-lei nú-
mero de 965, de 20-6-945, do Estado do
Piaui que doa um prédio à diocese local,
para instalação do Centro de Forma-
mação Moral e Cultural dos Moços.

26 - E' publicado o Decreto-lei nú-
mero 690, de 25-6-945, do Estado d••
Paraíba, que concede auxílio de cem mil
cruzeiros à Congregação dos Irmãos
Maristas para construção de um esta-
belecimento de ensino secundário em
João Pessoa.

26 - E' publicado o Decreto-lei nú-
mero 14'.806, de 25-6-945, do Estado de
S. Paulo, que cria uma escola normal
na cidade de Itapira,

26 - E' publicado o Decreto-lei nú-
mero 14.807, de 25-6-945, do Estado
de S. Paulo, que cria cargos, no
quadro de ensino, de diretor padrão I,
um de orientador educacional, quatro de
professor catedrático padrão H, quatro
de assistente padrão G.

26 - O governo do Estado de São
Paulo autoriza a prefeitura municipal
de Cândido Mata a conceder o auxílio
de Cr$ 1.612,00 à Caixa Escolar do
grupo escolar local.



26 - E' publicado o Decreto número
1.603, de 25-6-945, do Estado do Rio
Grande do Sul, que concede auxílio de
quinze mil cruzeiros à Escola Oficial
de Dansa Clássica.

27 - E' publicada a Resolução nú-
mero 17, de 26-6-945, do Secretário
Geral de Educação e Cultura da Prefei-
tura do Distrito Federal, que muda a
denominação da escola 4-15 "Tenente
Pereira da Silva", à Avenida Areia
Branca n.? 448, em Santa Cruz, para
"Tenente Renato César".

27 - E' publicado o Decreto número
J .184, de 23-6-945, do Estado de Santa
Catarina, que cria uma escola mista em
Floresta, distrito' de Papanduva (Ca-
noinhas) .

27 - E' publicado o Decreto número
3. 188, de 25-6-945, do Estado de Santa
Catarina, que cria escolas mistas nas
localidades da Vila de Taió, Passo
Manso, Rio Campo, Ribeirão Bugio,
distrito de Taió, Aterrado Torto, dis-
trito' de Pouso Redondo, Braço Trorn-
budo Central, distrito de Trombudo
Central, Ribeirão da Erva, distrito do
Rio do Sul, e Dona Lucia - Lontras,
distrito de Lontras (Rio do Sul).

. 28 - E', publicado o Decreto-lei nú-
mero 14.810, de 27-6-945, do Estado
de S. Paulo, que dispõe sôbre a aber-
tura de um crédito especial de Cr$
200.000,00 para auxílio aos VII Jogos
Universitários Brasileiros.

28 - E' publicado o Decreto nú-
mero 2.168, do Estado do Paraná, que
dá a denominação de "Fránklin Delano
Roosevelt" à Escola de Trabalhadores
Rurais a ser inaugurada no município
de Sto. Antônio da Platina.

28 - E' publicado o Decreto número
1.607, de 26-6-945, do Estado do Rio
Grande do Sul, que concede auxílio de
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quinze mil cruzeiros ao Centro AC4dê-
mico da Faculdade Católica de Filoso-
fia do Rio Grande do Sul.

28 - O govêrno do Estado de Minas
Gerais cria um grupo escolar da cidade
de Senador Firmino e outro na vila de
Argirita (Leopoldina).

29 - E' publicado o Decreto-lei nú-
mero 695, de 28-6-945, do Estado da
Paraíba, que abre o crédito especial de
novecentos mil cruzeiros, para constru-
ção dos grupos escolares de Alagoa
Nova, Aldeia Velha, Pirpirituba, Pom-
bal, Pedra de Fogo, Ibiapinópolis,
Caiçara, ·Camucá, juarez Távo'ra e
Gurinhem, e dá outras providências.

30 - O diretor do Departamento de
Educação do Estado do Rio de Janeiro
dá permissão à escola da Usina Santa
Maria, município de Bom Jesus de
Itabapoana, para funcionar em regime
de grupo escolar.

30 - E' publicado o Decreto número
1.610, de 30-6-945, do Estado do Rio
Grande do Sul, que concede auxílio de
dez mil cruzeiros à Associação de In-
tercâmbio Cultural de Acadêmicos de
Direito.

f

lII - ATOS DA ADMINISTRAÇÃO

'MUNICIPAL

5 - E' publicado o Decreto de
4-6-945, da prefeitura municipal da
cidade de São Paulo, que declara de
utilidade pública vários imóveis neces ..
.sários à construção de estabelecimentos
de educação infantil.

-7= E' publicado o Decreto-lei número
51, de 16-4-945, da prefeitura de Pi-
racuruca (Piauí), que abre o crédito
especial de Cr$ 3.150,00, destinado a
pessoal docente.

18 - E' publicado o Decreto-lei nú-
mero 2, de 2-5-945, da prefeitura de



Picos (Piauí), que cria um cargo de
professor na escola municipal " Landri
Sales" e abre crédito special de Cr$
1.280,00 para as' respectivas despesas.

20 - Fica constituído de 30 escolas
primarras mistas o ensino primário
municipal de Presidente Prudente (Es-
tado de S. Paulo).

26 - Foi inaugurada a biblioteca
escolar "José Rodrigues Prates", com
1.500 volumes de pedagogia e litera-
tura infantil, anexa ao grupo escolar
da cidade de Montes Claros (Minas
Gerais) .

27 - E' publicado o Decreto-lei
n.? 15, de 14-4-9,45, da prefeitura. de
Urussuí (Piauí), que cria uma escola
denominada "Getúlio Vargas" e um
cargo de professor primário.

28 - E' publicado o Decretá-lei nú-
mero 21, de 22-7~945, da prefeitura de
U russuí (Piauí) , que abre o crédito
suplementar de Cr$ 2.00,00 como con-
tribuição do muncinípio para o ensino
estadual.

IV - NOTICIÁRIo

1 - E' inaugurado o grupo escolar
Lopes Trovão em Angra dos Reis
(Estado do Rio de Janeiro).

3 - Noticia-se que foi lançada a
pedra fundamental : do prédio em que
será instalado o grupo escolar "Samuel
Costa" de Paratí (Estado do Rio de
Janeiro) .

4 - Movimentam-se os estudantes do
ensino secundário do país pleiteando a
revog-ação da Portaria n.? 204, de
5-4-945, do Ministro da Educação.

5 - E' inaugurada a Casa do Estu-
dante Pobre, em Maceió (Alagoas).

5 - Noticia-se que foi inaugurada
uma escola pública, em Calmon (Santa
Catarina) I em edifício doado pela
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"Lumder Comp. Incorporada".

5 - N oticía-se que foram iniciados
os trabalhos de construção de edifício
onde funcionará o terceiro grupo escolar
de Uberaba (Minas Gerais).

6 - E' comemorado o 29.0 aniversário
de fundação do Instituto La-Fayette
(Distrito Federal).

em Teresina7 - Noticia-se que
(Piauí), foi inaugurada
tiva escolar no Colégio
Piauí.

8 - Encontra-se na cidade do Rio
de Janeiro uma caravana de douto-
randos da Faculdade de Medicina de
Recife (Pernambuco).

uma coopera-
Estadual do

9 - Visita o Instituto Nacional de
Estudos Pedagógicos, na cidade do
Rio de Janeiro, o Prof. Mira y Lopes,
da Universidade de Barcelona.

Ia - Noticia-se que, a convite do
govêrno do Território de Ponta Porá,
o engenheiro Mário Moura Brasil do
Amaral percorreu vários pontos do Ter-
ritório a fim de elaborar os proj etos
de construção pública, neles incluídos os
de escolas e grupos escolares.

12 - Em comemoração ao 32.0

aniversário de fundação das Escolas
Nacional de Agronomia e de Veteri-
nária, instala-se o Conselho Universi-
tário da Universidade Rural.

13 O professor Henrique Roxo
despede-se do magistério superior,' de-
pois de 40 anos de exercício. '

13 - Noticia-se a fundação da Es-
cola Técnica de Comércio Presidente
Roosevelt, anexa ao Colégio Anchieta
de Belo Horizonte (Minas Gerais).

15 - Noticia-se que foi enviado ao
Ministro da Educação o diploma que a
"American Society oí, Tropical Medi-
cine" lhe conferiu " pelos relevantes



serviços prestados pelo Sr. Gustavo
Capanema no campo da Medicina
Tropical" .

15 - Noticia-se que a Comissão espe-
cial encarregada pelo Ministro da Edu-
cação para estudar o problema do custo
do ensino apresentou seu relatório.

15 - N oticía-se que o Sr . José Ter-
tuliano Ferreira e sua senhora doaram
ao govêrno do Estado do Rio de Janeiro
um terreno situado no 6.° distrito do
município de Niterói, destinado à cons-
trução da "Cidade Universitária" do
Estado do Rio.

16 - Inauguram-se novas instalações
do Museu Histórico Nacional, inclusive
a "Sala Getúlio Vargas".

16 - Em Terezina (Piauí) insta-
la-se a escola de ensino supletivo
"Santa Zita".

17 - Noticia-se que o govêrno do
Estado de S. Paulo pôs à disposição
do govêrno do Território de Ponta Porã
quatro professôres que exercerão fun-
ções na Divisão de Educação e Cultura
dêsse Território.

18 - Inaugura-se no Liceu Literário
Português do Rio de Janeiro, o curso
anual do Instituto de Estudos Portu-
gueses.

19 - Noticia-se que o Instituto Na-
cional de Estudos Pedagógicos dirigiu-
se à administração do ensino de todos
os Estados e Territórios, lançando uma
ampla campanha de educação de adultos.

20 - Em viagem de intercâmbio cul-
tural, encontra-se no Rio de Janeiro
o professor norte-americano Ralph
Linton.

20 - Inaugura-se, na Ilha do Go-
vernador (Rio de Janeiro), a escola
Professor joaquirn Abílio Borges ,

ZO - Chega a Belo Horizonte (Minas
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Gerais), a convite da União Colegial
de Minas Gerais, uma caravana de
estudantes secundários de Uberlândia

20 - E' inaugurada em Suçuapara, em
Aureliópolis (Goiás) a Escola Roose-
velt.

21 - Por iniciativa do Conseho N,,-
cional de Geografia e da Sociedade de
Geografia do Rio de Janeiro, instala-se
o Curso de Aperfeiçoamento de Profes-
sôres de Geografia.

21 - Noticia-se que o Sr. Joaquim
Martins e sua senhora doaram ao go-
vêrno do Estado do Rio de J aneiro um
terreno situado em Inoan, município de
Maricá, destinado à ~onstrução de u'ma
escola típica rural,

21 - Tem início a Reunião Pedagó-
gica dos diretores de grupos escolares e
dos inspetores distritais do Território
de Ponta Porã.

22 - Noticia-se que a "Inter Ame-
rican Education Foundation" contri-
buirá com cinco milhões de cruzeiros
para o desenvolvimento do ensino indus-
trial no Brasi!.

23 - Instala-se o I Congresso dos Es-
tudantes de Comércio do Distrito
Federal.

24 - Instala-se na cidade do Rio de
Janeiro o IX Congresso Brasileiro de
Educação, organizado pela Associação
Brasileira de Educação.

24 - N oticía-se que foi fundado em
Nova Lima (Minas Gerais) um curso
de alfabetização.

26 - Noticia-se que foi inaugurado
o Instituto" Natalino Janot", para me-
nores do sexo masculino de 6 a 12
anos, custeado pela Fundação do Cristo
Redentor (Distrito Federal).

26 - Instala-se solenemente na Fa-
culdade de Medicina da Bahia (Salva-



dor) o Congresso Brasileiro de Pro-
blemas Médico-Sociais de Após Guerra.

26 - Noticia-se que está sendo cons-
truído em Morro Agudo, Terezópolis
(Estado do Rio de Jaeniro ), prédio para
instalação da escola municipal aí exis-
tente.

26 - Noticia-se que a União Esta-
dual de Estudantes do Estado de
Minas Gerais criou uma escola gratuita
para a alfabetização de aduítos.

27 - Reune-se a Associação dos
Professôres do Ensino Secundário e
Normal Oficial do Est"do de S" Paulo,
e aprova o ante-projeto de reorgani-
zação da carreira de, professor secun-
dário.

27 - Segue para o Rio de Janeiro e
par" S. Paulo uma caravana de bacha-
relandos da Faculdade de Direito da
Universidade de Pôrto Alegre (Rio
Grande do Sul).

27 - Segue com destino ao Chile,
Uruguai, e Argentina, em viagem de
intercâmbio cultural e científico, a
embaixada dos quartanistas da Escola
de Engenharia da Universidade de
Minas Gerais.

27 - Encerra-se a Reunião Pedagó-
gica do Território de Ponta Porã, que
elaborou os programas mínimos para as
escolas primárias do Território.

28 - Encerra-se, no Rio de Janeiro,
o IX Congresso Brasileiro de Educação,
organizado pela Associação Brasileira
de Educação.
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28 - Arquitetos e estudantes de ar-
quitetura, em mernorial dirigido ao
Chefe do Govêrno, solicitam a criação
da Escola Nacional de Arquitetura.

28 - A Diretoria da Estrada. de
Ferro Central do Brasil adquire um
ginásio com capacidade para 1.200
alunos, para educação dos filhos de
ferroviários.

28 - Uma caravana de 34 engenhei-
randos da Escola Politénica da Ba-
hia visita a cidade do Rio de Janeiro.
(Distrito Federal).

. 29 -= Inaugura-se em Volta Redonda
(Estado do Rio), a "Escola Presidente
Roosevelt" .

30 - A Academia Nacional de Medi-
cina comemora o seu 116.0 aniversário.

30 - Noticia-se que durante o mês
de junho, o govêrnodo Estado de Goiás
concedeu os seguintes auxílios para cons-
trução de prédios escolares: ao Edu-
candário Santana, de Goiás, vinte e
cinco mil cruzeiros; às Prefeituras
Municipais de Anápolis, Jataí, Pires do
Rio e Pontalina, respectivamente, cento
e cinqüenta mil cruzeiros, quinze mil,
vinte e cinco mil e quarenta ~il cru-
zeiros.

Seção de Documentação e Intercâm-
bio do Instituto N acional de Estudos
Pedagógicos, 25 de julho de 1945. -
Déa Velloso Barros, respondendo pela
chefia da Seção. - Visto. - Lourenço
Filho, diretor do I.N.E.P.
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ANO VI Agôslo' de 1945

Vida educacional no país em Julho de 1945

I - ATOS DA ADMINISTRAÇÃO FEDERAL

4 - E' publicada a Portaria n." 245,
de 21-5-945, do Ministro da Educação,
-que concede inspeção preliminar ao curso
técnico de contabilidade de Escola Téc-
nica -de Comércio Santana, com sede
em Itaúna, no Estado de Minas Gerais ..

5 - E' publicado o Despacho de
.10-6-945, do Ministro da Educação, que
homologa a Resolução n,? 11, de
18-6-945, da Junta Especial, que reti-
fica a Resolução n. 3, de 4-5-945, que
é referente ao "Instituto de Qnimica do
Paraná" e não à "Faculdade de En-
genharia" do mesmo Estado.

5 - E' publicado o Despacho de
30-6-945, do Ministro da Educação, que
homologa a Resolução n.? 14, de
28-6-945, da Junta Especial, que dispõe
sôbre diplomas expedidos pelas Es-
colas ou Faculdades não pertencentes
a Universidades. .

5 - E' publicada a Portaria número
320-A, de, 21-6-945, do Ministro da
Educação, que estende aos estabele-
cimentos de ensino. comercial e de \
ensino industrial a disposição do artigo
28 da lei orgânica do ensino secundário.
que considera a última semana de junho
destinada a férias.

6 - 'E' publicado o Decreto número
18.741, de 29-5-945, que concede reco-
~hecimento, sob regime de inspeção
permanente, ao curso ginasial do Giná-
sio S. José, com sede em Muzambinho,
no Estado de Minas Gerais.

9 - E' publicada a Portaria n.? 323,
de 22-6-945, que concede inspeção preli-
minar aos cursos comercial básico e
técnico de contabilidade da Escola de
Comércio Ipiranga, com sede na co!-

pital do Estado de S. Paulo.

11 - E' pub1icado o Despacho de
3-7-945, do Ministro da Educação que
homologa a Resolução n." 15, de 2-7-945,
da Junta Especial, que dispõe sôbre
reiteração de validação nos têrmos
da Resolução n.? 6.

13 - E' publicada a Portaria nú-
mero 340, de 11-7-945, do Ministro
da Educação, que prorroga por três
meses os trabalhos da Junta Especial,
instituída - pelo Decreto-lei número
7.401, de 20-3-945.

16 - E' publicada a Portaria n.? 335,
ele 12-7-945, do presidente do Departa-

-mento Administrativo do Serviço PÚ-
blico, que funde, sob a designação de
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Curso de Inglês, os cursos criados
pelas Portarias ns.? 515 e 156, respec-
tivamente de 14-i-944 e Z4-4_945.

17 - E' publicado o Decreto número
15.780, de 6c6-944, que' proíbe o íuncio-
namento da Escola de Comércio
Dr. Carlos de Campos, com sede na
capital do Estado de S. Paulo.

.17 -. E' publicado o Decreto nú-.

mero 19.001, de 26-6-945, que con-
cede reconhecimento, sob regime de ins-
peção permanente, ao curso ginasial de
Ginásio Municipal de Orlãndia, com
sede em Orlândia, no Estado de São
Paulo.

20 - E' publicada a Portaria nú-
mero 569, de 16-7-945, do Ministro da
Agricultura, que aprova as instru-
ções para o funcionamento do Curso
Avulso de Auxiliar de Zoologia, bar-
xadas pelo diretor dos Cursos de Aper-
feiçoamento, Especialização e Extensão.

20 - E' publicada a Portaria 11.0 570,
de 16-7-945, do Ministro da Agricul-"
tura, que aprova as instruções para o
funcionamento do Curso Avulso de
Técnica de Laboratório, baixadas
pelo Diretor dos Cursos de Aperfei-
çoamento, - Especialização e Extensão.

20 - E' publicada a Portaria n.? 571,
de 16-7-945, do Ministro da Agricul-
tura, que aprova as instruções para o
funcionamento do Curso Avulso de

'Horticultura, baixadas pelo diretor dos
Cursos de Aperfeiçoamcnto, Especia-
lização e Extensão.

21 - E' publicàdo o Decreto número
19.228, de 19-7-945, que altera o Re-
gulamento dos Cursos de Aperfeiçoa-
mento e Especialização do Ministério
da Agricultura.
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23 - E publicada a Portaria n.? 21.-
de 4-7-945 ,do diretor do Conservató-
rio Na~io~al de Canto Orfeônico, que
manda ensinar nos Cursos de Formaçãc
de Professôres Especializados, em
Canto Orfeônico, outras obras apro-
vadas pelo Conservatório.

24 - E' publicada a Portaria número
316, de 18-7-945, do Ministro da Edu-
cação, que concede inspeção preliminar
ao curco comercial básico da Escola
Comercial Afonso Celso, com sede no
Distrito Federal.

26 - E' publicado o Decreto número
19.127, de 10-7-945, que concede reco-
nhecimento ao curso de didática da,
Faculdade 'Católica de Filosofia, com
sede no Distrito Federal,

26 - O Sr. Ministro da Educação e
~aúde recomenda sejam expedidas
instruções aos estabelecimentos de en-
sino superior, a fim de que sejam abo-
nadas as faltas dos alunos que parti-
cipem como representantes oficiais
dêsses estabelecimentos no VII Con-
gresso Nacional de Estudantes.

27 - E' publicada a Resolução nú-
mero 214, de 5-4-945, da Junta Exe-
cutiva Central do Conselho Nacional de
Estatística, que adia a realização do
Curso de Aperfeiçoamento criado pela
Resolução 11.0 67.

28 - E' publicado o Decreto-lei nú-
mero, 7.780, de 26-7-945, que institui,
medidas de proteção financeira aos esta-
belecimentos particulares de ensino.

28 - E' publicado o Decreto-lei nú-
mero 7.781, de 26-7-945, que modi-
fica o processo de. provimento de ca-

I deiras da Escola Nacional de Edu-
cação ,Física e Desportos da Univer-
sidade do Brasi!. -



30 - E' publicada a Portaria nú-
mero 8.475, de 13-7-945, do Ministro
da Guerra, que aprova as instruções
para o -concurso de"admissão aos cursos
da Escola Técnica do Exército, em
1946.

30 - E' publicada a Portaria nú-
mero 8.476, de 13-7-945, do Ministro
da Guerra, que aprova as instruções
para o concurso de admissão às Es-
colas Preparatórias, em 19146.

II - ATOS DA ADMINISTRAÇÃO DOS

ESTADOS, DO DISTRITO FEDERAL E DOS

TERRITÓRIOS.

2 - São registradas no Departa-
~ento de Educação do Estado da Pa-
raíba as escolas, particulares: São
Judas Tadeu, do Município de G~ara-
bira, Santo Antônio, do município de
Sapé, e N .S. do Perpétuo Socorro,
de João Pessoa.

2 - E' publicado o Decreto nú-
mero 3.189, de 27-6-945, do Estado
de Santa Catarina, que equipara a06
congêneres oficiais o Curso Funda-
mental do Instituto de Educação
••S. Vicente de Paulo", da cidade de
Joinville.

3 - E' publicado o Edital n. 94, de
25-6-945, do Departamento do Ensino
do Estado do Piauí, que abre con-
curso para a carreira de professor de
educação física.

3 - O Interventor Federal em Ala-
goas aprova a sugestão da Diretoria de
Educação, com parecer favorável do
Departamento do Serviço Público, no
sentido da construção da ••Casa de
Floriano", a ser constituída por três
escolas de Ipioca e um museu.
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3 E' publicada a Deliberação nú-
mero 105, de 30-6-945, do Estado do
Rio de Janeiro, que dá a denominação
de "Edmundo Silva" ao grupo escolar
de Araruama, município de Araruama,

3 - E' publicada a Portaria do Di-
retor do Departamento de Educação do
Estado do Rio de Janeiro, que baixa
instruções sôbre a aplicação do auxílio
concedido pelo govêrno estadual "às
caixas escolares.

3 - E' publicado o Decreto número
2.168, de 28-6-945, do Estado do Pa-
raná, que dá a denominação" de ••Fraa-
klin Delano Roosevelt" à Escola de
Trabalhadores Rurais de Santo Antô-
nio da Platina.

4 - E' publicada a Portaria nú-
mero 203, de 28-6-945, do Estado de
Sergipe, que divide o Estado, para
fins de inspeção escolar, em seis dis-
tritos.

4 - São publicados Decretos de
3-7-945, do Estado de São Paulo, que
criam 27 grupos escolares.

4 - São localizadas classes em três
grupos escolares do Estado de São
Paulo .

4 - São localizadas duas escolas
mistas rurais e uma urbana no interior
do Estado de S. Paulo.'

~ - E' publicada a Resolução do
Secretário Geral de Educação e Cul-
tura da Prefeitura 40 Distrito Federal,
que dispõe sôbre comemorações, em
homenagem à F. E. B.

5 - São publicados atos de 4-7-945,
do govêrno do Estado da Bahia, que
criam escolas, nos municípios de Ser-
rinha e de Santarém, com o nome de
••Franklín De1ano Roosevelt".
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6 - E' publicado o' De~reto número
14.841, de 5-7-945, do Estado de São
Paulo, que dá a denominação "Mário
de Andrade" ao grupo escolar de Ibi-
.rapuera, na cidade de S. Paulo.

6 - E' publicado o . Decreto-lei nú-
mero 14.843, de 5-7-945, do Estado de
S. Paulo, que dispõe sôbre criação de
uma Escola Normal em Bauru.

6 - E' publicado Decreto número
2.172, de 5-7-945, do Estado do Paraná,
que cria na tabela numérica ordinária
de extranumerário mensalista, dezoito
funções de professor de educação física.

6 - E' publicado o Decreto número
3.192, de 3-7-945, do Estado de Santa
Catarina, que cria um curso noturno
na cidade de Urussanga ,

6 - E' publicado o Decreto número
3.193, de 3-7-945, do Estado de Santa
Catarina, que cria escolas mistas em
Alto Caeté, e Rio Molha, município de
Urussanga.

6 - E' publicado o Decreto número
3.194, de 3-7-945, do Estado de -Santa
.Catarína, que cria uma escola mista em
Rio das Pedras, mu~icípio de Videira.

6 - E' publicada a Portaria número
1.253, de 3-7-945, do Secretário Geral
do Estado de Mato Grosso, que loca-
liza uma escola rural em Santa Rita,
município de Poconé.

7 - E' publicado o Decreto-lei nú-
mero 1.397, de 6-7-945, do Estado do
Rio .de Janeiro, que cria a Escola 'de
Serviço Social (E. S . S . ), subordinada
ao Conselho Estadual de Serviço Social.,

7 - O Diretor do Departam nto de
Educação do Estado do Rio de J a-
neiro suspende a subvenção concedida

à escola particular noturna de "lta-
curussá", município de Mangaratiba.

7 - O Diretor do Departamento de
Educação do Estado do Rio de Janeiro
concede subvenção ao curso noturno
anexo à escola de J acuecanga, município
de Angra dos Reis.

7 - E' renovada a subvenção conce-
dida pelo Departamento de Educação
do Estado do Rio de Janeiro ao curso
noturno anexo ao grupo escolar "Or-
linda Veiga", município de Itaperuna.

7 - O Diretor Geral da Educação
'do Estado do Paraná' concede licença
para o funcionamento da escola par-
ticular Instituto Nossa Mãe, no muni-
cípio de Apucarana ,

7 - O govêrno do Estado do Rio
Grande do Sul publica, pelo Depar-
tamento de, Educação Primária e
Normal da Secretaria de Educação e
Cultura edital de concurso para pro-
fessôres de música e canto orfeônico e
desenho, no ensino primário do Estado.

9 - O Interventor Federal na Pa-
raíba abre crédito de novecentos, mil
cruzeiros para construção de escolas
em vários municípios.

9 - E' publicado, o Decreto número
2.171, de 5-7-945, do Estado do Pa-
raná, que cria a série funcional de Pro-
fessor de Educação Física.

9 - E' publicado o Decreto número
1.617 de 9-7-945, do Estado do Rio,
Grande do Sul, que concede auxílio
de cento e cinqüenta mil cruzeiros à
Prefeitura Municipal de Rio Grande,
para ser aplicado na organização do
Patronato Agrícola.

9 - E' publicado o Decreto número
1.618 de 9-7-945, do Estado do Rio



Grande do Sul, que concede auxílio de
quarenta mil cruzeiros ao Abrigo de
Menores de Pelotas.

10 - Por Despacho do Secretário
Geral de Educação da Prefeitura do
Distrito Federal, a Escola Mendes
Viana é transformada em "escola expe-
rimental".

10 - E' publicada a Portaria n.? 7,

de 7-7-945, da Diretoria de Educação
Física Escolar dê Estado de Pernam-
buco, que determina a primeira quinzena
de outubro de 1<:145,para a realização
do I Campeonato Feminino de Atle-
tismo.

\
10 - E' publicado o Ato n.? 1.533,

de 9-7-945, do Estado de Pernambuco,
que designa representante do Estado no
IV Congresso Br asileiro de Química,
a realizar-se 110 Estado. de São Paulo.

10 - E' publicado o Decreto-lei nú-
mero 14.855, de 9-7-945, do Estado de
São Paulo, que dispõe sôbre criação de
uma Escola Normal em Taquaritinga.

10 .:.....E' publicado o Decreto-lei nú-
mero 14.856, de 9-7-945, do Estado de
São Paulo, que cria no Quadro do
Ensino, um cargo de diretor, um de
vice-diretor, um de secretário, um de
orientado r profissional, 12 de professor
catedrático, 6 de professor de aula, dois
de assistente da 1.a Seção, um de assis-
tente, padrão G, e um de preparador de
ciências naturais.

10 - E' publicado o Decreto número
3.198, de ~-7-945, do Estado de Santa
Catarina, que estabelece O programa
para o Curso de Guarda Sanitário, des-
tinado a formar elementos para exer-
cerem funções no Departamento de
Saúde Pública do Estado.
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10 - E' publicado o Decreto nú-

mero 1.619, de 9-7-945, do Estado do
Rio Grande do Sul, que concede auxílio
de quarenta mil cruzeiros ao Oríeão
Rio Grandense, para a temporada lírica.

10 - E' publicado o Decreto número
1.620, de 9-7-945, do Estado do Rio
Grande do Sul, que concede auxílio de
sessenta mil cruzeiros à Associação
-Cooperadora da Escola. .

10 - E' publicado o Decreto número
1.621, de 9-7-945, do Estado do Rio
Grande do Sul, que concede auxílio de
dez mil cruzeiros ao' Dispensário São
Vicente de Paulo de Amparo aos
Pobres, de Pôrto Alegre.

10 - E' publicado o Decreto número
1.622, de 9-7-945, do Estado do Rio
Grande do Sul, qué concede auxílio de
trinta mil cruzeiros ao Instituto Santa
Luzia de Amparo aos Cegos, de Pôrto
Alegre.

10 - E' publicado o Decreto nú-

mero 1.624, de 9-7-945, d<? Estado do
Rio Grande do Sul, que concede auxílio
de trinta mil cruzeiros ao Instituto

I Maria Irnaculada, de Pôrto Alegre.

10 - E' publicado o Decreto-lei nú-
mero 46, de' 28-6-945, do Estado de
Goiás, que dispõe sôbre substituições
de professôres do Colégio Estadual de
Goiás.

•
11 - E' publicado o Decreto de

10-7-945, do Estado do Espírito Santo,
que cria cursos intensivos para alfa:~
betização de· adultos.

11 - E' I publicado o Decreto-lei nú-
mero 14.857,-de 10-7-945, do Estado de
S. Paulo, que dispõe sôbre transforma-
ção do Instituto de Higiene de São
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Paulo em Faculdade de Higiene c
Saúde Pública.

11 - E' publicado o Decreto-lei
n.? 14.858, de 10-7-945, do Estado de
S. Paulo, que dispõe sôbre criação de
cargos no Quadro de Ensino.

11 - E' publicado o Decreto nú-
mero 14.859, de 10-7-945, do Estado
de São Paulo, que dispõe sôbre lota-
ção de cargos na Faculdade de Hi-
giene e Saúde Pública da Universi-
dade de São Paulo, e dá outras pro-
vidências.

11 - São publicados Decretos de
10-7-945, do Estado de São Paulo, que
criam grupos escolares de 4.a catego-
da e de 2.° estágio em Coroados, Bilac
e Bauru.

11. - E' publicado o Decreto nú-
mero 3.196, de 9-7-945, do Estado de
Santa Catarina, que cria urna escola
mista em Barra do Norte, município
de' Tubarão.

11 - E' publicado o Decreto-lei nú-
mero ~4, de 25-6-945, do Estado de
Goiás, que submete a Departamento
de Educação do Estado a administração.
das escolas rurais dantes entregues à

• administração municipal.

It

12 - São publicadas as instruções
n." 3, de 11-7-945, do Secretário Geral
de Educação e Cultura, que regulam
a matrícula de 15.000 alunos em esta-
belecimentos de ensino primário parti-
cular, por conta da Prefeitura do Dis-
trito Federal.

12 - E' publicado o Decreto-lei nú-
mero 388, de 11-7-945, Cio Estado do
Rio Grande do Norte, que cria em
Parnamirirn, município de Natal, um
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grupo escolar denominado "Presidente
Roosevelt" .

12 - E' publicado o Decreto-lei nú-
mero 697, de 9-7-945, do Estado da
Paraíba, que organiza o Ensino Normal
oficial e particular no Estado.

13 - E' publicado o Decreto-lei nú-
mero 394, de 12-7-945, do Estado do
Rio Grande do Norte, que dispõe sôbre
aposentadoria de professôres primários.

13 "'-- O Diretor do Departamento de
Educação do Estado do Rio de Janeiro
concede subvenção à escola' pàr.ticular
noturna da localidade de " Conceição
de Macabu", município de Macaé, ,

13 - E' publicado o Decreto-lei
n.? 1.334, de 12-7-945, do Estado de
Minas Gerais, que autoriza o govêrno
a criar ou instalar 15 grupos escolares
distritais e cria 15 cargos de diretor de
grupo e 15 de porteiro.

14 - E' publicado o Decreto-lei
n.? 974, de 11-7-945, do 'Estado do
Piauí, que abre crédito especial de Cr$
18.690,20 destinado a várias despesas
com os serviços de educação e cultura.

14 - E' publicado o Decreto n." 587,
de 13-7-945, do Estado da Paraíba •
que transforma escola na cidade de
Araruna.

14 - E' publicado o Decreto nú-
mero 588, de 13-7-945, do Estado da
Paraíba, que transforma escolas, em
João Pessoa. \

14 - E' publicado o Decreto número
2.315, de 13-7-945, do Estado do Rio
de Janeiro, que cria no bairro dos sar-
gentos, anexo à Escola Militar de
Agulhas Negras, o grupo escolar-
Aníbal Benévolo.



14 - O Diretor do Departamento
-de Educação do Estado do Rio de Ja-
'neiro baixa normas reguladoras das
funções do responsável pela disciplina
e orientação do turno da noite do Ins-
tituto de Educação do Estado.

14 - E' publicado' o Decreto número
1.627, de 12-7-945, do Estado do Rio
-Grande do Sul, que concede auxílio de
sete mil cruzeiros à Escola Oficial ele
Dansa Clássica.

14 - São publicados os Decretos
:n5,O 2.165 e 2.166, de 13-7-945, do Es-
tado de Minas Gerais, que criam g~upos
escolares em Buenópolis e em Vila de
Piacatuba, município de Leopoldina,

14 - E' publicado Decreto de
13-7-945, do Estado de Minas Gerais,
que abre crédito especial de Cr$
28.000.000,00 para 'construção de 50
prédios escolares e reparos em outros.

15 - E' publicado o Decreto-lei nú-
mero 14.868, de 14-7-945, do Estado de
São Paulo, que cria um ginásio estadual
.na cidade de J aú .

15 - E' publicado o Decreto-lei nú-
mero 14.869, de 14-7-945, do Estado de
São Paulo, que cria no Quadro do Eu-
-sino os seguintes cargos: um de diretor
padrão .J, um de secretário padrão G,
um de orientado r educacional padrão H,
oito de professor catedrático padrão H,
seis de professor de aulas padrão G e
um pzeparador de ciências naturais
.padrão D.

15 - E' publicada a Portaria nú-
mero 39, de 13-7-945, do Departamento
-de Educação do Território do Guaporé,
que autoriza a venda de material for-
-necido aos escolares, atribuindo-se ao
-dirIgente do centro de ensino a faculdade
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de, mediante dados que apurar" julgar
da capacidade aquisitiva do aluno.

16 - E' publicado o Decreto-lei nú-
mero 352, de 11-7-945, do Estado rio
Paraná, que cria 127 cargos de pro-
fessor, padrão D, no Quadro do En-
sino.

16 - E' publicado o Decreto-lei
n.? 1.381, de 13-7-945, do ~stado de
Santa Catarina, que, autoriza a aqui-
sição de um terreno, por doação, para
construção de um prédio escolar em
Santa Helena, município de J oaçaba.

16 - E' publicado o Decreto nú-
"mero 1:626, de 12-7-945, do Estado
do Rio Grande do Sul, que concede
um auxílio de dois mil cruzeiros à
caixa escolar do grupo escolar "Pre-
siriente Roosevelt", de Porto,' Alegre.

17 - E' publicado o Decreto rÍP.

23-6-945, do Estado do Piauí, que de-
signa um médico do serviço estadual de
saúde para fazer curso de especialização
na capital do país.

17 - E' publicado o Decreto de
30-6-945, do Estado do Piauí, que co-
missiona o orientador educacional do
Colégio Estadual para fazer ~m curso
pedagógico de emergência, na capital do
país,

17 - E' publicado o Decreto nú-
mero 4.870, de 16-7-945, do Estado
de São Paulo, que dá denominação a
vários grupos escolares.

17 - E' publicado o Decreto-lei nú-
mero 1.379, de 13-7-945, do Estado
de Santa Catarina, que eleva, no
Quadro Único do Estado, funções gratí-
ficadas de DIretor-Professor e de Pro-
fessor das Escolas Práticas de Agri-
cultura do Estado,



17 - E' publicado o Decreto nú-
mero 3.205, de 14-7-945, do Estado de
Santa Catarina, que aprova as instru-
ções para as' reuniões pedagógicas nos
estabelecimentos de énsino.

17 - E' publicado o Decreto-lei nú-

mero 838, de 12-7-945, do listado do
Rio Grande do Sul, que extingue e
cria cargos na carreira de Apurador da
Diretoria de Estatística Educacional
da Secretaria de Educação e Cultura.

,
20 - E' publicado o Decreto-lei nú-

mero 682, de 17-7-945, do Estado de
Sergipe, que cria função gratificada de
Auxiliar de Inspeção Escolar e dá
outras providências.

, ,20 - E'. publicado o Decreto de
19-6-945, do Estado de Sergipe, que de-
signa comisão encarregada de estudar
o aproveitamento dos funcionários e
extranumerários da Escola Industrial
"Coelho e Campos;'.

20 - E' publicado o Decreto nú-
mero 1.634, de 19-7-945, do Estado do
Rio Grande do Sul, que concede bolsa~
de estudos.

21 - E' publicado o Decreto nú-
mero ·590, de 20-7-945, do Estado da
Paraíba, que considera de utilidade
pública a Sociedade de Cultura I Musi-
cal, 'de João Pessoa.

21 - E' publicada a Deliberação
n.? 106, de 20-7-945, do Estado do Rio
de Janeiro, que dá a denominação de
"Bezerra de Menezes" ao grupo escolar
de Salutáris, .municipio de Paraíba do
Sul.

21 - E' publicada Circular do Di-
retor Geral do Departamento de Edu-
cação do Estado de São Paulo, que esta-
belece normas para o culto à Bandeira.
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22 - E' publicada a Resolução do,
Diretor Geral do Departamento - de
Educação do Estado de São Paulo,
que 'aprova regulamento relativo ao
I Congresso Normalista de Ensino
Rural.

23 - E' publicado o Decreto nú-
mero 3.206 de 18-7-9.45, do Estado de
Santa Catarina, que cria uma escola.
mista na' vila de Lauro Müller, mu-
nicípio de Orleães ,

, 24 E' publicado Decreto de
23-7-945, do Estado de Alagoas, que
cria o segundo grupo escolar da ci-
dade de Penedo, dando-lhe a denomi.,
nação de "J ácome Calheiros",

24 - O Diretor do Departamento
de Educação do Estado do Rio de Ja-
neiro concede subvenção ao curso par-
ticular noturno anexo ao grupo escolar
"Francisco PorteI a", em Itaperuna.

24 - E' publicado o Decreto-lei nú-
mero 14:878, de 23-7-945, do Estado de
São Paulo, que dispõe sôbre abertura
de um crédito de vinte e sete milhões
de cruzeiros, para completar a constru-
ção e a instação de, escolas práticas.
de agricultura. .

25 - E' publicado o Decreto-lei n.? 698"
de 23-7-945, do Estado da Paraíba, que
eleva o padrão de vencimentos do cargo
de dentista, lotado no Colégio, Estadual-
da Paraiba . ,

-25 ~ São registradas, no ~Departa-,
mento de"Educação do Estado da Paraíba
as seguintes escolas particulares: "S •
José", município de Mamanguape, "S.
Francisco", S. José", "Sto. Antônio",:
de Vila Pirpirituba.

26 - E' publicado o Decreto-lei 11.° 689'
de 24-7-945, do Estado de Sergipe, que'



•
abre crédito especial de Cr$ 150.000,00
para continuação das obras de novo
prédio do. Instituto de Química.

26 - É publicado a 'Circular 11. 15, de
23-7-945, do Diretor do Departamento
de Educação do Estado do Rio de Ja-
neiro, que dá instruções sôbre arre-
cadação das contribuições das caixas
escolares, a serem despendidas com a
merenda escolar.

26 - São publicados Decretos de 25-
7-945, ',do Estado de São Paulo, que
criam grupos escolares na Estação de
Carapicuiba, em Santana do Parnaíba,
em Cruzá lia, Maracaí, e em Vila S. Ge-
raldo, Taubaté.

26 - São localizadas escolas mistas
rurais em Bairro da Boa Esperança,
Guararapes, e em 'Bairro Braço Grande;
Caconde, no Estado d~ São Paulo.

26 - São localizadas classes nos
grupos escolares de Cosmo rama, em
Tanabi; de Cesário Lange, em Tatuí,
e de Caíná, em Presidente Venceslau, no .
Estado de São Paulo.

26 - É criada, junto ao grupo escolar
"Simão da Silva" em São Simão, Es-
tado de São Paulo, uma classe. de edu-
cação pré-primâria ,

26 - É publicado o Decreto-lei n.
1.639, de 25-7-945, do Estado do Rio
Grande do Sul, que concede auxilio de
trinta mil cruzeiros à União Estad~al
de Estudantes.

28 - É publicada a Portaria n. 213,
de 27-7-945, da Secretaria do Interior
do Estado de Pernambuco, que deter-
mina o período de 30 de julho a 5 de
agôsto para as comemorações da "Se-
mana do Combate do Monte das Ta-
bocas".

28 - É publicado o Edital n. 8, de'
26-7-945, da Diretoria Geral do Depar-
tamento de Educação do Estado de Ser-
gipe, que dispõe sôbre programa e exi-·
gências para o concurso para o magis-·
tério público municipal.

28 - E' publicado o Decreto n. 2.333
de 27-7-945, do Estado do Rio de Ja-
neiro, que desapropria, para ser doado-
à União Federal, terreno destinado
à Escola Técnica de Campos,

28 - A Divisão de Difusão Cultural.
do Departamento de Educação do Es-
tado do Rio de Janeiro publica as bases
para a organização do "Curso de Belas
Artes". '

28 - E' publicado o Decreto-lei n.
14.887, de 27-7-945, do Estado de 'São,
Paulo, que dispõe sôbre concessão de
auxílio à Federação Universitária Pau-
lista de Esportes.

28 - É publicado o Decreto-lei n,
14.888, de 27-7-945, do Estado de São
Paulo, que dispõe sôbre aquisição, por
d~ação,de imóvel no município de Ibira-
rema, para construção de grupo escolar.

28 - É publicado o Decreto-lei n.
1.641, de 28-7-945, do Estado do Rio
Grande do Sul, que concede uma bolsa
de estudos a professôra de ,inglês, de-
curso normal, para uma viagem de es-
tudos aos Estados Unidos.

29 - f: publicada a Portaria n. 41, de
22-7-945, do Departamento de Educação
do Território do Guaporé, que estabe-
lece, a título de "rnemorahdum", a es-
cala de deveres para todos. os profe-.
ssôres do Território ..,

31 - É publicada a Ordem de Ser-
viço n. 11, de 30-7-9:45, do Departamento
de Educação Nacionalista do Distrito
Federal, que determina as comemo-
rações da Semana de Caxias e do Dia,



do Soldado nas escolas públicas do Dis-
trito Federal.

31 '- E' publicada a Ordem de Ser-
viço n." 12, de 30-7-945, do Departa-
mento de Educação Nacionalista do Dis-
trito Federal, que determina as comemo-
rações do !II Centenário da batalha do
Monte das Tabocas nas escolas públicas
do Distrito Federal.

31 - É publicado o Decreto n.
14.896, de 30-7-945, do Estado de São
Paulo, que dá a denominação de "Cel.
Thomaz Gonçalves da Rocha Cunha" ao
grupo escolar de Piracaia.

31 - É publicado o Decreto n. 14.897,
de 30-7-945, do Estado de São Paulo,
que dá a denominação de " Regente
Feijó" ao Colégio Estadual de Itu.

31 - E' publicado o Decreto número
14.898, de 30-7-SI45, do Estado de São
Paulo, que dá a denominação de "CeI.
Fernando Febeliano da Costa" à
Escola Industrial de Piracicaba.

31 - E' publicado o Decreto número
14.899, de 30-7-94~, do Estado de São
Paulo, que dá a denominação de
u Dr . Alarico Silveira" !i0 grupo es-

colar de Água Santa, em Piracicaba ,

lI! - ATOS DA ADMINISTRAÇÃO,

MUNICIPAL

9 ...: E' publicado. o Decreto-lei nú-
mero 8, de 0-5-945, da Prefeitura de
Marvão (Piauí) ,que abre o crédito
especial de Cr$ 80,00 para despesas
com o pessoal docente da escola U Ar"
lindo Nogueira".

9 - E' publicado o Decreto-lei nú-
n.o 18 de 16-4-945, da Prefeitura Mu-
-nicipal de Assaí (Paraná), que cria

,
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escola isolada "Frei Timóteo" na es-
tação de Frei Timóteo, distrito de Jatai-
zinho.

31- - A Prefeitura Municipal de
.Ceará-Mirim (Rio Grande do Norte)
Cria a biblioteca pública "José Pa-
checo Dantas".

IV - NOTICIÁRIO

1 - E' lançada a pedra fundamental
do prédio do grupo escolar de Pains,
(Minas Gerais).

1 - E' publicado o programa de cons-
truções, organizado pelo govêrno do
Território de Ponta Porã, nêle incluídos
vários prédios escolares.

2 - Encerra-se o I Congresso dos
Estudantes de 'Comércio realizado na
cidade do Rio de Janeiro.

2 - Parte de Pelotas (Rio Grande
do Sul) a Caravana Científica e Cul-
tural da Faculdade de Farmácia e
Odontologia de Pe1otas, que visitará o
Rio de Janeiro e São Paulo.

3 - E' fundado em Salvador (Bahia)
o Centro Pernambucano que se destina a
fomentar o intercâmbio cultural e artís-
tico entre Pernambuco e Bahia.

4 - Noticia-se que 850 jovens apre-
sentaram um memorial ao Interventor
Federal em Goiás, em que pleiteiam a
criação de um curso ginasial e colegial
noturno em Goiânia.•

5 - E' instalado o Curso de Alfa-
betização para Adultos em Nova Lima
(Minas Gerais).

7 - Despedem-se do govêrno bra-
sileiro os professôres franceses An-

•



10ine Ben, J acques Lambert e René
Poirier que, durante seis anos, lecio-
naram varias cadeiras da Faculdade
Nacional de ~ osoíia, da Universidade
do Brasil.

7 - Visita a cidade do Rio de Ja-
neiro a Missão Cultural Uruguaia.

7 - Parte para o sul do país uma
embaixada de estudantes paraíbanos .

7 ....:..E' inaugurado em São Carlos
(São Paulo) o Centro de Estudos Pe-
dagógicos, por iniciativa da Delegacia
Regional do' Ensino.

9 -' O Prof , Jorge Americano toma
posse no cargo de Secretário da Edu-
-cação e Saúde Pública do Estado de
São Paulo.

9 - Em Belo Horizonte (Minas
-Gerais), é comemorado o 16.0 am-
versário do Instituto São Rafael, para
educação de <, cegos.

9 - E' inaugurado o grupo escolar .
.••Governador Valadares" da cidade
de Pará de Minas (Minas Gerais).

11 - Noticia-se a criação de uma
biblioteca denominada "Legião Brasi-
leira de Assistência" para os presidi-
ários de Natal (Rio Grande do
Norte) .

13 - Noticia-se a instalação do
Centro de Escoteiros da Escola Raquel
Figner, em Natal (Rio Grande do
Norte) .

14 - Realiza-se no 'Colégio Pedro
II, na cidade do Rio de Janeiro, uma
cerimônia em homenagem aos ex-alu-
nos que, como membros da F.E.B.
< F ôrça Expedicionária Brasileira), tom-
baram em defesa da Pátria.
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14 - São inaugurados, na cidade do
Rio de Janeiro, os Jogos Metropoli-
tanos Ginásio-Colegiais, promovidos
pela Divisão de Educação Física do
Ministério da Edutação e Saúde.

14 - Noticia-se que o govêrno do
Ceará adquiriu uma área de terra para
amplia> o da sede da Escola de Agro-
nomia do Ceará.

•

14 - E' inaugurado e> Colégio Esta-
dual de, Santos (São Paulo).

14 - Os círculos culturais il:o Es-
tado de Minas Gerais comemoram 3

data da Queda da Bastilha.

15' - Encontra-se na. cidade do Rio
de Janeiro 'uma caravana de universi-
tários chilenos, integrada por alunos
d? Faculdade de Direito da Universidade
do Chile.

15 - O Ginásio "Leão XIII" de
Terezina (Piauí) comemora o sétimo
aniversário de fundação .
)

15 - Encontra-se em Montevidéu
(Uruguai) uma embaixada de alunos
da Escola de Agronomia e Veterinária
da Universidade de Pôrto Alegre
(Rio Grande do Sul).

16 - E' fundada em Campo Grande
(Distrito Federal) a Associação dos
Professôres do Triângulo Carioca.

17 - Encontra-se em São Paulo uma
delegação de estudantes da Universi-
dade Nacional de Córdoba (Argen-

" /tina) .

18 - Tem início, na' cidade do Rio
de Janeiro, o curso 'gratuíto de alfa-
betização mantido pelo C~ntro de Cul-
tura Integral, com a colaboração da
Associação Cristã de Moços.



, 18 - Segue 'para Buenos Aires e
Montevidéu uma turma de alunos
dos cursos da Escola de Engenharia
da Universidade de Pôrto Alegre em
missão de intercâmbio cultural e de
aITÚzade. •

19 - Instala-se o VIII
Naciona! de Estudantes, na
Rio de Janeiro.

Conselho
dade do

20 ~ Em viagem de estudos, encon-
tra-se em São Paulo o professor norte
americano T. Lynn Smith, diretor do
Departamento. da Sociologia Rural da
Universidade de Louisiana.

zi - Visita a cidade' do Rio de Ja-
neiro uma caravana de estudantes da
Faculdade de Medicina da Bahia.

22 - Encontra-se em São Paulo o
escritor português José Osório de
Oliveira que, a convite oficial do Reitor
da Universidade de .São Paulo, dará
um curso de literatura portuguêsa ,

23 - E' inaugurada a nova insta-
lação da Discoteca Pública do Dis-
trito Federal, anexa ao Serviço de
Divulgação da Prefeitura.

23 - Visita o Instituto Nacional de
Estudas Pedagógicos a doutora Mar-
garet Hall, psicóloga do "Bureau of
Child Study" do Departamento de
Educação de Chicago, U. S .A .

23 - O Colégio Anchieta de Belo
Horizonte (Minas Gerais) comemora
o 10.° aniversário de sua fundação.

24 - Noticia-se que o Diretor do
Departamento de Educação do Estado
de são Paulo autorizou a instalação de
doze classes especiais para alunos
primários de aprendizado deficiente.

----------
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25 - O Sr. Antônio J. Benitez,
Ministro da Justiça e Instrução Pública
da República Argentina, visita o Ins-
tituto Nacional de udos Pedagó-
gicos, do Ministério da Educação.

25 - Noticia-se que foi iniciada a.
construção da Escola de Pesca de
Santos (São Paulo).

\

26 - Noticia-se que o Ministério da
Educação e Saúde encaminhou ao-
D.A.S.P. o projeto de instalação de
um restaurante na Faculdade Nacional.
de Medicina.

26 - Os estudantes de economia e
finanças que tomam parte no VIII
Congresso Nacional de Estudantes

. entregam ao Ministro da Educação um·
memorial solicitando a criação da Fa-
culdade Nacional de Ecsnomia Política.

26 - Noticia-se que o Instituto Na-
cional do Livro, do M.E.S., de 1933,
até maio de 1945, distribuiu entre 23
países estrangeiros 20.521 volumes das-
melhores obras de autores e assuntos
brasileiros .

26 - E comemorado em Salvador
(Bahia) o "Dia do Professor".

27 - Noticia-se que se realizou, na
cidade'\to Rio de Janeiro, a 5.a Confe-
rência de Diretoras de Escolas de En-
fermagem.

27 - Realiza-se na cidade do Rio ~
de Janeiro a a-: sessão plenária da
Convenção Popular do Distrito Fede-
ral a fim de tratar de vários problemas
educacionais.

27 -. Realizam-se em Recife (Per-
nambuco ) várias solenidades em come--
moração ao "Dia do Professor".

27 - Parte da cidade de Salvador
(Bahia) uma caravana de estudantes-



de filosofia, em visita à cidade do Rio
de Janeiro e a Estados do sul do país.

28 - Realiza-se no Palácio Itama-
rati, na cidade do Rio de Janeiro, a
cerimônia de assinatura do Acôrdo de

-intercâmbio cultural entre o Brasil e a
República do Perú.

28 - Realiza-se a reunião de dire-
tores de colégios particulares do Dis-
trito Federal.

28. - Encerra-se o Curso de Exten-
são o\rniversitária de Neuro-Cirurgia,

'organizado pela 'Faculdade de Medi-
cina da Universidade de Pôrto' Alegre
(--Rio Grande do Sul).

30 - Instala-se em Ponta Porã a
Biblioteca Central do Território do
mesmo nome.
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31 - Encerra-se o VIII Congresso
Nacional de Estudantes, realizado na
cidade do Rio de Janeiro.

31 - Realiza-se a entrega de diplo-
mas da primeira turma de orientadores
profissionais da Prefeitura do Distrito
Federal.

31 - O Diretor da Divisão de Edu-
cação e Cultura do Território de Ponta
Porã realiza viagem pelo Território a
fim de estudar a possibilidade de insta-
lação .de novas escolas primárias.

Seção de Documentação e Intercâm-
bio .do Instituto' Nacional de Estudos
Pedagógicos, 25 de agôsto de 1945. -
Déa VelJiso Barros, Chefe da s.n.r.
- V:isto: Lourenço Filho, diretor do
I.N.E.P.
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9 - E' publicado o Decreto n.? 18.627,
de 15-5-945, que concede reconhecimentó,
sob regime de inspeção permanente, ao
curso ginasial do Ginásio Moderno, com
sede em Recife, no Estado de Pernam-
buco.

J - ATOS DA ADMINISTRAÇÃO. de 2-3-912, que aprova o regulamento
FEDERAL para os Centros de Preparação de Ofi-

ciais da Reserva.

1 - E' publicado.o Decreto-lei nú-
mero 7.795, de 30-7-945, que. altera o
Decreto-lei n,? 7.637, de 12-6-945, que
declara extintas as taxas de inspeção que
recáem sôbre os estabelecimentos par-
ticulares de ensino superior, secundário e
comercial.

2 - E' publicado o Decreto nú-
mero 19.298, de 31-7-945, que proíbe o
funcionamento da Faculdade de Ciências
Econômicas Rui. Barbosa, com sede na
capital do Estado de São Paulo.

2 - E' publicado' Despacho de 30-
7-945, do Ministro da Educação, que ho-
mologaa Resolução n.? 13, de 26-7-945,
da Junta 'Especial, que dá nova redação
ao item 11 da Resolução n.? 3.

7 - E' publicado o Decreto-lei nú-
mero 7.828, de 4-8-945, que cria cargos
de professor no Quadro Único do Fun-
cionalismo Civil do Território do Acre.

8 ~ E' publicado o Decreto-lei nú-
mero 7.836, de 6-8-945, que altera o De-
creto-lei n.? 4.130, de. 26-2-942, que re-
gula o ensino militar no Exército.

8 - E' publicado Decreto n.? 19.3.57,
<de6-8-945, que altera o Decreto n.? 8.887,

10 - E' publicada a Portaria nO 644,
sem data, do. Ministério da Agricultura,
que aprova as instruções para o fun-
cionamento do curso avulso de aperfei-
çoamento de práticos rurais, baixadas
pelo diretor dos Cursos de Aperfeiçoa.
mento, Especialização e Extensão.

11 - E' publicada a Portaria n.? 656,
de 10-8-945, do Ministro da' Agricultura,
que aprova as instruções para o funcio-
namento do Curso Avulso de Matemá-
tica, baixadas pelo diretor dos Cursos de

.Aperfeiçoamento, Especialização e Ex-
tensão.

13 - E' publicado o Decreto-lei nú-
mero 7.850, de 10-8-945, que dispõe sô-
bre o, funcionamento dos cursos extraor-
dinários, previstos na lei orgânica do en-
sino industrial.

16 - E' publicada a Portaria n.? 331,.-
de 30-6-945, do Ministro da Educação.



'Queconcede inspeção preliminar ao curso
comercial básico da Escola Comercial D.
Pedro lI, com sede em Americana, no
Estado de São Paulo.

17 - E' publicado Decreto-lei nú-
mero 7.864, de 14-8-945, que altera o ar-
tigo 2.° do Decreto-lei n.? 3.199; de
14-4-941, que 'estabelece as bases de or-
nização dos desportos em todo. o país
e cria a função gratificada de secretário
do Conselho Nacional de Desportos.

17 - E' publicado Decreto nú-.
mero 19.425, de 14-8-945, que aprova
o Regimento do Conselho Nacional de
Desportos do Ministério da Educação
e Saúde.

20 - E' publicado o Aviso n.? 2.211,
•de 17-8-945, do Ministro da Guerra, que
autoriza a Diretoria do Ensino do Exér-
cito a organizar um curso de preparação,
intensivo, na Escola Técnica do Exér-
cito, destinado aos oficiais da Aeronáu-
tica e do Exército bolivianos.

21 - E' publicada a Portaria núme-
ro 298, de 11-6-945, do Ministro da
Educação, que concede inspeção preli-
minar ao curso comercial básico da
Escola Técnica de Comércio de Santana,
com sede em Itaúna, no Estado de Mi-
nas Gerais.

21 - E' publicada a Portaria núme-
ro 353, d~ 2(í-7-945, do Ministro da
Educação, que concede inspeção preli-
minar ao curso comercial básico da Es-
cola Comercial MarciÚo Dias, com sede
no Distrito Federal.

21 - E' publicada a Portaria núme-
ro 354, de 46-7-945, do Ministro da
Educação, que concede inspeção preli-
minar aos cursos comercial básico e
técnico de contabilidade da Escola Téc-
nica de Comércio de Cruzeiro, com sede
em Cruzeiro, no Estado de S. Paulo.
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24 - E' publicado o Decreto-lei ntt-

mero 7.888, de 21-8-945, que cria o Cen__
tro de Aperfeiçoamento e Especiali-
zação do Realengo, diretamente subor-
dinado à Diretoria do Ensino do Exér--
cito.

24 - E' publicado o Decreto-lei nú-
mero 18.998, de 26-6-945, que concede
reconhecimento, sob regime de inspeção-
permanente, ao curso ginasial do Gi-
násio Sul Fluminense, com sede em Pa-
raíba do Sul, no Estado do Rio de Ja_
neiro.

27 - E' publicado o Decreto nú-
mero 19.299, de 31-7-945, que concede
autorização para o funcionamento, do
curso de farmácia da Faculdade de Far-
mácia do Pará, com sede em Belém,
no Estado do Pará.

27 - E' feita nova publicação da>Por--
taria n.? 323, de 22-6-945, do Ministro
da Educação, que concede inspeção pre-
liminar aos cursos comercial básico e
técnico de contablidade da Escola Téc-
nica de Comércio Ipiranga, com sede
na capital do Estado de São Paulo.

27 - E' publicad'a a Portaria n,? 365,
de 10-8-945, do Ministro da Educação,
que concede inspeção preliminar ao-
curso comercial básico da Escola Comer;
cial do "Instituto Brasileiro", com sede
em Cordovil, no Distrito Federal. .

28 - E' publicado o Decreto n.? 19.300,
de 31-7-945, que muda a denominação do-
Ginásio Meíer com sede no Distrito Fe-
deral, para Ginásio Central do Brasil

29 - E' publicado o Decreto n.? 19.481,.
de 23-8-945, que cria séries funcionais,
dispõe, sem aumento de despesa> sôbre
as tabelas numéricas de extranumerá-
rios mensalistas da Divisão do Ensino.
Superior, do. Ministério da Educação e
Saúde.



30 - E' publicado o Decreto núme-
ro 19.513, de 25-8-945, que trata das 2 _ E' publicado o Decreto n.? 400,
disposições regulamentares destinadas a - de 30-7-945,· do Estado do Pará, que
reger a concessão do auxílio federal para .cria uma escola auxiliar mista no
o ensino primário. lugar Canto Redondo do Rio Pra-

cuuba-mirí, Município de S. Sebastião
de Boa Vista.

29 - E' publicada a Ata de 24-8-945,
do Conselho Nacional de Educação, re-
lativa à 3:"· sessão da 2.a reunião ordi-
nária do ano.

II - Atos da _Administração dos
Estados, do Distrito Federwl e dos
Territórios.

1 - E' publicaria a Ordem de Serviço
n,? 30, de 31-7-945, do Departamento de
Educação Primária da Secretaria Geral
de Educação e Cultura do Distrito Fe-
deral, que determina providências para
o curso sôbre organização e funciona-
mento de bibliotecas escolares, instituido
pelo Departamento de Difusão Cultural.

1 - E' publicado o Decreto-lei nú-
mero 984, de 30-7-945, do 'Estado do
Piauí, que aumenta o número de cargos
da classe D, da carreira de professor
primário.

1 - E' publicado o Decreto-lei nú,
mero 985, de 30-7-945, do. Estado do
Piauí, que eleva à categoria de grupo
escolar, com a mesma denominação, a
Escola Agrupada "Ribeiro Gonçalves",
de Floriano, e dá outras providências.

1 - E' publicado o Decreto-lei nú-
mero 989, de 30-7-945, do Estado do
Piauí, que cria a função gratificada de
Secretário da Escola Normal Oficial e
dá outras providências.

i - E' publicado o Decreto nú-
mero 3.208, de 26-7-945, do Estado de
Santa Catarina, que cria escolas mistas
em Craveiro, município de Iraputã, e
em Contagem, distrito. e município de

.Itápolis.
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1 E'publicado 6 Decreto n.o 3.410,
de 30-7-945, do Estado de Santa Cata-
rina, que suprime, no Quadro Único do
Estado, 'cargo de professor complemen-
tarista, padrão C.

2 - E' publicado o Decreto n,? 401,
de 30-7-945, do Estado do Pará, que
desdobra a escola auxiliar mista do lu-
gar Santo Antônio, Municipio de São
Seba'stião de Bôa Vista, em duas escolas,
sendo uma masculina, e outra feminina.

2 .:..- E' publicado o Decreto-lei nú-
mero 992, de 1-8-945, do Estado doPiauí.,
que abre crédito especial. de Cr$ ..•.•
1.020,00, déstinado a pessoal docente da
Escola Normal Oficial.

2 - E' publicado o Decreto-lei nú-
mero 293, de 1-8-945, do Estado doPiaui,
que concede subvenção- anual de Cru-
zeiros '2.400,00 ao Educandário "Cris-
to Rei", de Regeneração.

2 rr- E' publicado o Decreto-lei nú-
mero 994, de 1-8-945, do Estado do
Piauí, que eleva de 240 para 245 o nú-
mero das escolas nucleares do Estado.

. ,
2 - E' publicado o Decreto n.? 14.909,

de 1-.8-945, do Estado de São Paulo, que
dá a denominação de' "Dr. Cardoso de
Almeida",à Escola Normal-de Eotucatú.

2 - E' publicado o Decreto n.? 14.910,
de 1-8-945, do Estado de São Paulo, que
dá a denominação de "Pedro Barros" ao
grupo escolar de Tupiniquins, em Mira-
catu.



2 ~ E' llubl1cado o Decreto de 1-8-45,
do 'Estado de São Paulo, que extingue o
grupo escolar de Canas, em Lorena.

3 - E' publicado o Decreto-lei nú-
mero 855, de 2-8-945, do Estado do Rio
Grande do Sul, que abre crédito especial
de oitenta mil cruzeiros para obras de
adaptação do edifício da Escola Normal
"Toãc Neves da Fontoura", de Cacho-
eira do Sul.

3 - E' publicado o Decreto-lei nú-
mero 1.412, de /3-8-945, do Estado do
Rio de Janeiro, que cria vinte unidade,
de ensino primário no interior do Estado.

4 - E' publicado o Decreto-lei nú-
mero 14.911, de 3-8-945, do Estado de
São Paulo, que dispõe sôbre criação de
uma Escola Normal em Lins.

5 - E' publicado o decreto-lei nú-
mero 1.183, de 4-8-945, do Estado de
Pernambuco, que abre crédito suplemen-
tar de Cr$ 107.367,10, destinado à Es-
cola Industrial de Pernambuco.

5 - E' publicado o Decreto-lei n.o 701,
de 2-8-945, do Estado de Sergipe, que
cnia no Colégio Estadual de Sergipe, as
cadeiras de latim, inglês e trabalhos ma-
nuaís, e dá outras providências.
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6 - E' publicado o Decreto n,? 3.213,
de 3-8-945; do Estado de Santa Catarina,
que cria éscolás mistas em Barracão e
Três Barras, distrito e município de Or-
leans,

8 - E' publicado o Decreto-lei nú-
mero, 409, de -7-8-945, do Estado do Rio
Grande do Norte, que abre crédito espe-
cial de Cr$ 60.000,00 para atender a
despesas do Departamento de Educação.

8 - E' publicada a Portaria n," 229,
de 27-7-945, do Departamento de Educa-
ção do Estado de Sergipe, que estabelece
um "Torneio Educativo" entre alunos
de 4.° ano primário.

8 - O govêrno do Estado do Rio de
Janeiro concede duas bolsas de estudo,
com a -mensalidade de 450 cruzeiros, a
professôres municipais para cursarem a
Escola de Enfermagem do Estado.

8 - E' publicado Decreto de 7-8-945,
do Estado de São Paulo, que cria 6 gru-
po escolar de Presidente Venceslau.

8 - Por ato de 7-8-945, do Estado de
São Paulo, foram anexadas duas esco-
las mistas ao grupo escolar "Eliazar
Braga", em Pederneiras, quatro escolas
mistas ao grupo escolar "Baltazar Fer-
nandes", em Sorocaba.

8 - Por ato de 7-8-945, do Estado de
São Paulo, foram criados o 6.° e o 7.°
cursos de alfabetização do 5.° B. C. em
Ifapetininga.

8 - São publicados Decretos de 7-8-
945, do Estado de São Paulo, que locali-
zam duas classes no grupo escolar de
Tremembé, duas no grupo escolar anexo
à Escola Normal de Franca, uma no
grupo escolar de Regente Feij ó; duas êê- _

colas mistas rurais, na Fazenda Santana,
em, Batatais, e 'na Fazenda Guatapará, em

_Ribeirão Preto; uma mista - urbana em
Barrinha, Sertãozinho.

9 - E' publicado o Decreto.Jei nú-
mero 1.000 de 7-8-845, do Estado do
Piauí, que abre crédito especial de Cru-
zeiros 5.940,00 para despesas com o pes-
soal docente da Estola de Adaptação.

9 - E' pubilcado o Decreto-lei nú-
mero 1.004, de 7_8-945, do Estado do

}



Piauí; que abre crédito suplementar de
Cr~ 29.905,50 à verba do Departamento
do Ensino.

9 - E'· publicado o Ato n." 1.737, de
8-9-945, do Estado de Pernambuco, que
dá a denominação de "Antônio Car-
doso" à escola rural da sede do muni-
cípio de Vitória de Santo Antão.

9 - E' publicado o Decreto de 25-6-45,
do Estado de Sergipe, que põe à disposi-
ção da Sociedade Sergipana de Assistên-
cia. aos Lázaros e Defesa contra a Lepra,
professor público primário.

9 - Pelo Decreto n.? 14.920, do Es-
tado de São Paulo, é concedida aos alu-
nos da Escola Politécnica de São Paulo
freqüência livre às aulas teóricas.

9 - E' publicado o Decreto n.? 1.656,
de 7_8-945, do Estado do Rio Grande do
Sul, que concede auxllio de Cr$ 4.800,00
à Cidade dos Meninos, de Santa Maria.

10 - E' publicado o Decreto-lei nú-
mero 706, de 8-8-945, do Estado de Ser-
gipe, que cria o corpo de professôres
substitutos.

10 - E' publicado o Decreto n.? 14.925,
de 9-8-945, do Estado de São Paulo,
que dispõe sôbre a lotação de cargos na
Escola Normal de Itapira,

10 - E' publicado o Decreto n.? 14.926,
de 9-8-945, do Estado de São Paulo, que
dispõe sobre a lotação de ca:rgos no Gi-
násio Estadual de Jaú.

11 - E' publicado o Decreto-lei nú-
mero 4.804, de 9-8-945, do Estado do
Pará, que concede à Fundação Getúlio
Vargas, com sede no Rio de Janeiro, au-
xílio no valor de Cr$ 300.000,00 e abre
o crédito especial para atender ao seu pa-
gamento e dá outras providências.

11 - E' publicado o Decreto n.o 14.927,
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de 10-8-945, do Estado de São Paulo, que
dispõe sôbre a lotação de cargos no Gi-
násio Estadual de. J acareí.

11 - E' publicado o Decreto n.? 1.658,
de 10-8-945, do Estado do Rio Grande
do Sul, que eleva a grupo escolar uma
escola rural.

11 - E' publicado o Decreto-lei nú-
mero 856, de 2-8-945, do Estado do Rio
Grande do Sul, que altera a redação do
Decreto-lei n." 804, de 26-5-945, que cria
cargos docentes nas Escolas de Formação
do Magistério Primário.

11 - E' publicado o Decreto n.? 1.659, .
de 10-8-945, 'do Estado do Rio Grande
do Sul, que distribui os cargos de do:"
centes criados pelo Decreto-lei n.? 804,
de 26-5-945, e dá outras providências.

12 - E' publicado o Decreto-lei n.? 707,
de }0-8-945, do Estado de Sergipe, que
eleva o padrão' de vencimentos dos pro-
fessôres do Colégio Estadual de Sergipe,
da Escola Técnica de Comércio de Ser-
gipe é do Ginásio do Instituto Pedagó-
gico "Rui Barbosa" e dá outras provi-
dências.

12 - E' publicado o Decreto n,? 14.929,
de 11-8-945, do Estado de São Paulo,
que dá o nome de "Proí. Joaquim Cam-
pos" ao grupo escolar de Roseira, em
Aparecida.

12 - E' publicado o Decreto n." 14.931,-
de 11-8-945, do Estado de São Paulo,
que dá o nome de "Prof. Luis José
Dias" ao grupo escolar de Ribeirão
Branco.

..
15 - E' publicado o Decreto n.? 404,

de 10-8-945, do Estado do' Pará, que ex-
tingue a escola auxiliar mista "Carlos
Nascimento", da sede dQ. município de
Capanema.



15 - E' publicado Decreto ae 14--8-45,
do "Estado de. São Paulo, que anexa ao
grupo escolar da Estação de Carapicuiba
a escola mista de Tamboré.

, 15 - E' publicado Decreto de 14-8-945,
do Estado de São Paulo, que localiza
escola mista no Bairro de Cachoeirinha.

15 - São publicados Decretos de
14-8-945, do Estado de São Paulo, que
criam os seguintes grupos escolares:
Vila Talarico, Vila Formosa e Água
Fria, na capital, e o da Estação de
Campo Limpo.

16 - E' publicado o Decreto n.? 224,
de 13-8-945, do Estado de Sergipe, que
regulamenta o' Ensino Primário Parti-
cular.

16 - E' publicado o Decreto-lei n.a 67,
de 30-7-945, do Estado de Goiás, que dis-
põe sôbre a ampliação "e aperfeiçoamento

'do sistema escolar primário.
/

16 - E' publicado decreto do Estado
de Goiás que cria 25 grupos escolares e
classifica os estabelecimentos de ensino
primário em três categorias.

16 - E' publicado decreto do Estado
de Goiás que cria 200 cargos .de proles-
sor primário e 30 escolas rurais.

17 -. E publicado o Decreto-lei nú-
mero 1.380, de 14-8-945, do Estado do
Rio Grande do Norte, que suprime o
cargo de vice-diretor do' Colégio Esta-
dual do Rio Grande do Norte.

•

18 ~ E' publicada a Circular n.? 18
de 13~8-945, do Departamento de Educa-
ção do Estado do Rio de Janeiro, sôbre
cursos noturnos para adolescentes e adul-
tos analfabetos.

18 - E' publicado o Decreto n. 1.661,
de 18-8_945, do Estado do Rio Grande
do Sul, que concede auxílio de Cruzei-
ros 4.500,00 à Associação Rio-Grandense
de Música.
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19 - O govêrno do Estado do Rio
de Janeiro, cria escolas em Agulha dos
Leais e Caeté, no município de Mada-
lena.

20 - E' publicado o Decreto n.? 3~15.
de 13-8-945, do Estado de Santa Cata-
rina, que suprime, no Quadro Único do
Estado, uma cargo de professor auxiliar,

. padrão A.

20 - E' publicada a Portaria n.? 43,
de 6-8-945, do Território do Guaporé, que
lança em todo o Território a "Campa-
nha Nacional de Educação de Adultos?'
e determina as medidas necessárias à sua
propagação.'

20 - E' publicada a Portaria n.? 44,
de 8-8-945, da Divisão de Educação do
Território do Guaporé, que cria um cur;
so de "Orientação Pedagógica".•.

21 - E' publicado o Decreto n.~ 8.180,
de 17-8-945, do Prefeito do Distrito Fe-
deral, que estabelece a lotação dos cargos
de provimento em comissão e' define a
estrutura geral da organização dos ser-
viços da Prefeitura.

21 - E' publicado o Decreto-lei nú-
mero 1.Ü'14, de 17-8-945, do Estado do
Piaui, que aprova instruções para o Cur-
so Especial de Educação Física.

21 - E' publicado o Decreto-Iei nú-
mero 1.016, de 20-8-945, do Estado do
Piaui, que concede subvenção anual de
Cr$ 2.400,00 à escola Miguel Couto, de
Paulistana .

21 - E' publicado o Decreto-lei nú-
mero 1.017, de 20-8-945, do Estado do
Piaui, que eleva para Cr$ 10.000,00 a
subvenção anual a ser paga ao Patronato
Agrícola de S. Raimundo Nonato, em
1946.



neiro, que desapropria terrenos em Nova
Fribugo, para ampliação do pátio do
grupo, escolar "Ribeiro de Almeida".

24 - O Diretor do Departamento de
Educação do Estado do Rio de Janeiro
renova a subvenção concedida à escola
diurna da "Fazenda de S. Sebastião",
em Itaguai.

, '24 - O Diretor do Departamento de
Educação do Estado do Rio de Janeiro
concede subvenção à escola de Estaleiro,
em Cabo Frio, e à de Lage, em Sta.
Madalena.

24 - E' publicado o Decreto n.? 1.668,
de 23-8-945, do Estado do Rio Grande
do Sul, que reolassifica escola isolada-
da Ilha Grande Leste, em Porto Alegre.

25 - O Diretor do Departamento de
Educação do Estado do Rio de Jeneiro
concede subvenção às escolas diurnas de
• Santana" e "Trindade", respectiva-
mente dos municípios de Sta. Madalena
e Cabo Frio.

27 - E' 'publicado o Decreto-lei nú-
mero 358, de 27-8-945, do Estado do Pa-
raná, que cria um gmasio na cidade de
Sto. Antônio da Platina e dá outras
providências,

28 - W publicado o Decreto-lei nú-
mero 878, de 27-8-945, do Estado do Rio
Grande do Sul, que cria na Universi,
dade de Pôrto Alegre os cursos de en-
genheiros arquitetos e de engenheiros
de minas.

28 - E' publicado o Decreto-lei nú-
mero 882, de 28-8-945, do Estado do
Rio Grande do Sul, que cria o curso
de formação de instrutores de educação
física da Brigada Militar.

29 - O Diretor do Departamento de
Educação do Estado do Rio de Janeiro

i

•
cassa a subvenção concedida às escolas-
particulares de "Palmeira", município
de Trajano dt;· Morais, de "Lage" e
"B9a Fé", município de Sta. Maria
Madalena.

29 - E' publicado Decreto de 28-8-945r
do Estado de São Paulo, que localiza
escola mista na Fazenda do Salto, em
São Cartas.

29 -'- E' publicado Decreto de 28-8-945,
do Estado de São Paulo, que cria o
grupo escolar de Lavrinhas.

29 - E' publicado o 'Decreto-lei nú-
mero 1670, de 29-8-945, do Estado do
Rio Grande do Sul, que dá a denomi-
nação de "Professor Machado Coelho"
ao grupo escolar da sede do município
de Bom Jesus.

30 - E' publicada a Ordem de Ser-
viço n.? 23, de 25-8-945, do -diretor do
Departamento de Educação Técnico-
Profissional da Prefeitura do Distrito.
Federal, sôbre o trabalho de orientação-
educacional nos estabelecimentos de en--
sino.

30 - E' publicado o Decreto-lei nú-
mero 1.023, de 28-8-945, do Estado do-
Piaui, que concede auxílio de Cr$ ....
5.000,00 para construção da sede do
centro operário" São José", de Barras ..

30 - O Diretor do Dep'artamento do
Educação do Estado do Rio de Janeiro,
concede subvenção ao curso anexo ao
grupo escolar "Visconde de Quissamã",_
município de Macaé, e às escolas par-
ticulares de Trajano de Morais, "Gor-
dura" e "Alrneida", município de Sta ..
Maria Madalena ,

30 - E' publicado o Decreto de·
24.8-945, do Estado do Piauí, que de-
signa professôra para fazer curso de-



aperfeiçoamento no Instituto Nacional de
Estudos P~dag6giço$; no ~io de Ja-
neiro.

30 - E' publicado o Decreto-lei nú-
mero 14.976, de 29-8-945, do Estado de
São Paulo, que cria o Ginásio Estadual
de Cajuru ,

30 - E' publicado o Decreto-lei nú-
mero 14.977, de 29-8-945, do Estado de
São Paulo, que cria cargo de diretor,
secretário, orientador educacional, prepa-
radar de ciências naturais, oito de pro-
fessôr catedrático e seis de professôr de
aula, no Quadro do Ensino.

30 - E' publicado o Decreto n? 3.220,
de 24-8_945, -do Estado de Santa Cata-
rina, que cria dois cursos noturnos na
vila de Imbituba, 'município de Laguna.

31 - O Diretor do Departamento de
Educação do Estado do Rio de Janeiro
concede subvenção às escolas particulares
de " Saquarerna", .em Campos, de Barra
Alegre, em S. Sebastião do Alto, e ao
curso noturno anexo ao grupo escolar
"Duque de Caxias", município de Tra-
jano de Morais.

31 E' publicado o Decreto-lei nú-
mero 14.981, de 30-8-945, do Estado de
São Paulo, que dispõe sôbre criação da
Escola Normal de Mirasso!.

31 - E' publicado o Decreto-lei nú-
mero 14.982, de 30-8-945, do Estado de
São Paulo, que dispõe. sôbre criação da
Escola Normal de Piraju,

31 - E' publicado o Decreto-lei nú-
mero 14.983, de 30_8-945, do Estado de
São Paulo, que cria os seguintes cargos
no Quadro de Ensi~o: de více-diretor,
de -orientador educacionaã, quatro de pro-
fessôr catedrático e quatro de assis-
tente.

3.1 -, 1!:' publicado ° Decreto. núme-
ro 14.984, de 30-8-945, do Estado de:-
São Paulo, que dispõe sôbre lotação de
cargos na ESCQla Normal de Piraju.

31 - E' publicado o Decreto-lei nú-
mero 883, de 29-8-945, do Estado do
Rio Grande do Sul, que cria cargos de-
estagiárias no Departamento de Educa-
ção Primária da Secretária de Edura-
ção e Cultura.

lU - Atos da Administração
Municipal

1 - A Prefeitura de Pôrto Alegre'
(RiQ Grande do Sul) concede auxílio-
ao Sindicato dos Músicos Profissionais..
a Associação. Riograndense de Música,.
e à Congregação de Proíessôres do Ins-·
tituto de Belas Artes do Rio Grande-
do Sul.

8 - E' publicado o Decreto-lei nú-
mero 6, de 5-4-945, da: Prefeitura Muni-
cipal de Burití dos Lopes (Piauí), que-
cria as escolas primárias "Pires Gai-"
oso" e "Coronel Gaioso e Almendra",
e abre crédito especial de Cr$ 2.160,00
para mantê-Ias no corrente exercício.

11 - E' publicado o Decreto-lei n.? 5,
de 20-6-945, da Prefeitura Municipal de
S. Pedra do Piauí (Piauí) , que abre
crédito especial de Cr$ 800,00 para des-
pesas com Q funcionamento da escola.
"Maria Tereza", d~ povoado Bacurí,

15 - E' publicado o Decreto-lei nú-
mero 59, de 11-8-945, da Prefeitura Mu-
nicipal de Angra dos Reis (Estado do--
Rio de Janeiro), que abre crédito es-
pecial de Cr$ 1.200,00 para pagamento-
de professor de educação física.

18 - A Prefeitura Municipal de Ben-
to Gonçalves (RioGTande do. Sul)
cria uma aula com a denominação de-



"Presidente Roosevelt" na linha Za-
·mith.

. ?1 - A Prefeitura Municipal de Uru-
guaiana (Rio Grande do Sul) cria seis
cargos de professôres rurais de 3.a en-
.trância.

22 - A Prefeitura Municipal de En-
-cantado (Rio Grande do Sul) abre cré-
dito de Cr$ 3.000,00 para atender a
despesas com o orientador do ensino

...municipal.

23 - E' publicado o Decreto-lei n.? 9,
de 4-6-945, da Prefeitura Municipal de
-Oeiras (Piauí), que abre crédito espe-
cíal de Cr$ 300.000.00 para construção
do prédio destinado ao futuro ginásio
local.

24 - A Prefeitura Municipal de Ca-
xias do Sul (Rio Grande do Sul) alte-
ra o padrão de vencimentos do profes-
sorado municipal.

30 - E' publicado o Decreto-lei nú-
mero 19, de 2-7-945, da. Prefeitura Mu-
-nicipal de Pirípirí (Piauí), que eleva
·de Cr$ 83,00 para Cr$ 200,00' mensais
os vencimentos das proíessôras do muni-
cípio.

IV - Noticiário

1 - Realiza-se, em Bogotá, a troca
-de ratificação do Convênio de Intercâm-
. bio Cultural Brasileiro-Colombiano; fir-
mado no Rio de Janeiro a 14 de outu-
oro de 1941.

1 - E' inaugurado, em Paris, o Ins-
-tituto Francês $le Altos Estudos Brasi-
leiros.

1 - E' inaugurada na capital da Re-
-pública de Salvador a "Escola Repú-
'blica do Brasil".
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1 - Noticia-se que o Sr. Evaristo1
Marques Pereira, de Silvianópolis (Mi-
nas Gerais) doou ao Estado quatro fa-
zendas para difusão do ensino agrícola •

2 - O Serviço de Recreação Ope-
rária do Ministério do Trabalho, In-
dústria e Comércio faz entrega, na ci-
dade do Rio de Janeiro, de bibliotecas
compostas de 100 volumes a 10 sindi-
catos de trabalhadores, de vários Estados,

2 - E' inaugurada em João Pessôa
(Paraíba) uma cantina escolar.

2.- Noticia-se qúe Dr. Miguel Couto
Filho fez a doação de 400 alqueires de
terra, em praias de Cabo Frio. (Estado
do Rio de Janeiro) para construção de
hospital infantil, sob os auspícios da
L.B.A.

2 - O Diretor da Divisão de Educa-
ção do Território de Ponta Porã -segue
em viagem de inspeção para Carnpaná-
no, Santa Luzia, Pôrto Felicidade e
Pedro II, a fim de estudar a possibilida-
de de instalação de novas escolas pri-
márias.

3 --; O Colégio Estadual de Pernam-
buco realiza sessão cívica em come-
moração 'ao tricentenário da' batalha do
Monte das Tabócas.

4 - Tem início o curso normal da
"Escola Prática de Agricultura Paulo
de Lima Correia", de Guaratinguetá
(São Pau!1o).

5 - Inaugura-se a Escola de Ensino
Industrial da capital do Estado de São
Paulo.

5 - Circula o primeiro -número do'
Boletim da' Divisão de Educação do Ter-
fitório de Ponta Porão



6 - São inaugurados cursos de alfabe-
tização para adultos a serem executados
simultâneamente em tôdas as localidades
do Estado do Espírito Santo, segundo o
plano organizade pelo' I. N .E. P.

7 - N oticía-se que foi submetido à
classe teatral e por ela aprovado o plano
elaborado pelo Serviço Nacional do Tea-
tro, para o desenvolvimento do teatro
brasileiro.

7 - Em Teresina (Piauí) alunos do
Colégio Estadual do Piauí, inauguraram
o grêmio cívico-literário "Da Costa e
Silva":

8 - O Sindicato dos' Estabelecimen-
tos de Ensino Secundário do Estado de
São Paulo pleiteia do govêrno paulista
a isenção de impostos estaduais e munici-
pais que recaem sôbre os estabelecimen-
tos de ensino.

9 - Noticia-se que o Conselho Ad-
ministrativo da Caixa Econômica Fede-
ral concedeu dez mil cruzeiros como au-
xílio às caixas escolares das escolas.
municipais do Distrito Federal.

9 - N oticia-se que, sob os auspícios
da Escola de Agronomia e da Secretaria
de Agricultura do Ceará, está se reali-
zando em, Fortaleza o Curso de Exten-
-são Agronômico ..

11 - E' assinado em Lisbôa (Por-
tugal) o acordo sôbre a grafia comum
da língua portuguesa, pelas duas Comis-
sões, brasileira ~ portuguesa.

11 - Realizam-se várias solenidades
na Faculdade Nacional de Direito em
comemoração ao 118.° aniversário da ins-
tituição dos cursos iurídicos no Brasil.

11. - 'E' comemorado na cidade do
Rio de Janeiro o 129.° aniversário de
ÍL:n·l?çã0 do ensino artístico no Brasil.
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11 - Instala-se em Teresina (Piauí)
a Sociedade de Amparo à Infância.

11 - E' fundado em Teresina (Piauí)
o clube "11 de Agosto" no Colégio Es-
tadual do Piauí.

11 - E' inaugurado o curso normal
da Escola Prática de Agricultura "Car-
los Botelho" da cidade de Itapetininga
(São Paulo).

12 - N oticía-se que a Associação
Brasileira de .Escritores recebeu do se-
nhor Valentim F. Bouças a oferta de
vinte e cinco ~iI cruzeiros para ser en-
tregue ao vencedor do concurso sôbre
estudos brasileiros. O prêmio receberá I

o nome de "Pandiá Calógeras".

12 - Seguem para Belo Horizonte
(Minas Gerais) alunas da Escola Cae-
tano de Campos, de São Paulo, que- se
especializam em ensino para cégos, a
fim de observar a organização do Insti-
tuto São Raíael e outras instituições do
mesmo gênero,

12 -. Noticia-se a instalação das se-
guintes escolas do Território de Ponta
Porã: Sucuri, União de Potreirito e
Santa Luzia, município, de Dourados;
Santa Cecília e Morro Grande, municí-
pio de Miranda; Jardim, município de
Bela Vista; Guia Lopes, município de
Nioaque; Pacuri, Patrimônio da União,
município de Ponta Porã.

12 - Foram distribuidos 1.165 pares
de calçados colegiais aos alunos: pobres
de diversos grupos escolares e escolas
isoladas do TerritÓrio de' Ponta Porão

13 - E' inaugurado novo edifício da
sede da Casa do Estudante do Brasil
(Distrito Federal) .

13 - Noticia-se o inicio da constru-
ção do prédio do grupo escolar de Passa
Três (Estado do Rio de Janeiro).



14 - "Colméia ", entidade que se
destina a prestar assistência ao estu-
dante do curso secundário em São Paulo,
comemora o seu 2.° aniversário.

14 - Noticia-se que foram instituidos
e serão instalados com a possível ur-
gência 24 grupos escolares, com quatro
classes cada um, em sedes de municípios
do Estado de Goiás.

14 - Noticia-se que o Estado de
Goiás criou novas classes em quase
todos os estabelecimentos' de ensino exis-
tentes no Estado.•...r,» '

15 - O Ministro Gustavo Capanema
. visita o Hospital Pedra Ernesto que
será incorporado à Faculdade Nacional
de Medicina para servir ao seu ensino
clínico.

15 - Em viagem de intercâmbio cul-
tural, chega à cidade do Rio de Janeiro
o professor Júlio Larrea, catedrático
da Universidade da capital do Equador.

15 .- O Colégio Cardeal Leme, da
cidade do Rio de Janeiro, comemora 6
15.0 aniversário de sua fundação.

15 - Noticia-se o encerramento do
curso de peste, organizado em Pernam-
buco pelo Departamento Nacional de·
Saúde do Ministério dai Educação e
Saúde.

15 - Iniciam-se as comemorações do
31.0 aniversário da Escola de Engenharia
de Juiz de Fora (Minas Gerais).

16 - Noticia-se que fo~ instalada em
Salvador (Bahia) a sociedade "União
Piauiense ", de caráter cultural.

16 - Tem inicio a "Semana do Fa-
zendeiro " na Escola Superior -de Agri-
cultura de Viçosa (Minas Gerais).
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li' ~ Noticia-se que o govêrno do,
Paraguai aprovou em decreto-lei a nova
organização do Ministério da Educação
daquêle país, para o preparo da qual
contribuiu o Instituto Nacional de ;Es-
tudos Pedagógicos, do M. E. S .

17 - O Departamento de Educação
do Estado do Rio de Janeiro, em cum-
primento ao seu programa de difusão
cultural; .proporciona aos professôres
chilenos e paraguaios, em estágio no-
Instituto Nacional. de Estudos Peda-
gógicos, uma visita aos municípios de
Pádua. Friburgo e Itaocara.·

17 - E' comemorado o cinqüente-
nário do grupo escolar "Prudente de-
Morais" da capital paulista.

18 - Noticia-se que o Grêmio da
Faculdade de Filosofia da Universidade
de São Paulo fundou uma escola de
educação popular, com classes que fun-
cionarão gratuitamente.

18 - Noticia-se que estão concluídos.
os planos e regulamento do Instituto
Rio Branco, organizados pelo Ministé-
rio das Relações Exteriores, tendo co-
laborado nos trabalhos o Instituto. Na-
cional de Estudos Pedagógicos do Mi-
nistério da Educação e Saúde.

19 - Noticia-se que está funcionando
todos os domingos na Escola -Wenceslau
Belo, Caminho Maria Angú (Distrito
Federal) o Curso Prático de Fruticul-
tura, organizado pela Sociedade N acio-
nal de Agricultura.

19 - Noticia-se que o Centro de Cul-
tura Integral da Associação Cristã de
Moços organizou novas turmas para o-
curso gratuito de alfabetização (Distrito-
Federal) .



19 E' instalada a Escola de Ja-
.guanum, no município de Mangaratiba
(Estado do Rio de Janeiro).

19 - Noticia-se que foram organi-
.zadas bibliotecas em Nioaque, Miranda,
Bela Vista- e Pôrto Murtinho, no Ter-
ritório de Ponta Porão

19 -- A Divisão de Educação do Ter-
ritório de Ponta Porã remeteu a tôdas
as escolas do Território, materíal escolar
necessário para o funcionamento dos es-
tabelecimentos de ensino no corrente
.ano letivo.

19 - Estão em funcionamento as bi-
bliotecas infantis dos grupos escolares
de Maracaju e Mendes Gonçalves, no
Território Federal de Ponta Porão

20 - Toma posse no cargo de Secre-
tário de Educação e Saúde do Estado da
Bahia, o Dr. Antônio de Assis Coelho
Borges,

20 - Iniciam-se cursos de alfabetiza-
ção e ampliação de conhecimentos; para
adultos e menores de 14 a 18 anos, no
grupo escolar Felipe Camarão, em Caí
(Rio Grande do Sul).

21 .- Foi fundado em Teresina
( Piauí), pela Legião Brasileira de As-
sistência, o Abrigo de Nossa Senhora do
Amparo.

. 21 - E' inaugurada uma classe es-
pecial para débeis! mentais, - organizada
pela Seção de Higiene Mental! do Ser-
viço de Saúde Escolar do Estado de São
Paulo.

22 - E' comemorado em São Luiz
(Maranhão) o "Dia do Professor".

,
22 - E' criado o Centro de Estudos

Pedagógicos em João Pessoa (Paraíba)
que reune os elementos do magistério pú-
blico do Estado.
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23 - O diretor do Instituto Nacional
de Estudos Pedagógicos fez entrega aQ
Ministro Gustavo Capanema de um es-
tudo que servirá de base para fixação do
critério de distribuição do Fundo Nacio-
.nal de Ensino Primário entre os Estados,
Territórios e Distrito Federal.

2>1- Instala-se o Curso de Belas Ar-
tes do Museu Parreiras, em Niterói (Es-
tado do Rio de Janeiro).

24 - O Instituto Nacional de Estudos
Pedagógicos inaugura no seu ••Museu
Pedagógico" uma exposição sôbre " Edu-
cação Superior nos Estados Unidos",

.apresentando obras editadas por várias
universidades americanas.

24 - E' inaugurado em Ubá (M~as
Gerais) o monumento em homenagem ao
educador mineiro, engenheiro José Ja-
nuário Carneiro (Dr. Féeas).

25 - Inicia-se, com a inauguração da
Exposição Anti-Tuberculosa, a Semana
Brasileira Anti- Tuberculosa.

25 - O S.E.N.A.I. inaugura em Vi-
tória (Espírito Santo) um curso rápido
de formação técnica para. trabalhadores
industriais e um curso de aperfeiçoa-
mento para operários de qualquer pro-
fissão.

25 - E' aberto um curso noturno de
alfabetização em Pontal (Estado dQ Rio
de Janeiro).

26 _. E' disputado, na cidade do Rio
de Janeiro, o Campeonato Universitário
de Atletismo.

26 - E' inaugurado grupo escolar em
Alagoa Nova (Paraíba).

27 - Falece o professor José Antônio
da Fonseca Rodrigues, lente da Escola,
Politécnica da Universidade de S. Paulo.



28 - Encontra-se em Belo Horizonte
(Minas Gerais), em viagem de estudos
e de intercâmbio cultural, uma delegação
de alunos -da Escola de Belas Artes da
cidade do Rio de Janeiro.

28 - Professôras da Escola Normal
de Barbacena fazem excursão a Belo
Horizonte (Minas Gerais),

29 - Noticia-se a criação de dez es-
colas primárias em municípios do Estado
do PiauÍt..

30 - Foi estabelecido o "copo de lei-
te" no grupo escolar Barão de Mauá,
de Volta Redonda (Estado do Rio de
Janeiro), por doação do Serviço de Sub-
sistência da Companhia Siderúrgica Na-
cional,
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31 - Segue para Vitória (Espírito-
Santo) uma delegação de alunos da úl-
tima série do Curso de Desenho Téc-
nico da Escola Técnica Nacional, para
visita às fábricas, usinas e minas exis-
tentes naquêle Estado.·

31 - São instaladas escolas isoladas
em Guassuzinho, Mabaubas e Jagua-
piru.vrnunicípio de Dourados, e em Que-
bracho, munidpio de Pôrto MI'rtinho·
(Território de Ponta Porã).

Seção de Documentação e Intercâmbio
do Instituo Nacional de Estudos Pedagó-
gicos, em 25 de Setembro de 1945 -
Déa Velloso Barros - Chefe da S. D. I.
- Visto: Lourenço Filho -:- Diretor do.
I.N.E.P.

Imprensa Nacional :- Rio de Janeiro - Brasil - 1945
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Vida educacional no país em setembro de 1945

1- Aros. DA ADMINISTRAÇÃO. FEDERAL

3 - E' publicado o Decreto-lei n."
7.918, de 31/8/945, que dispõe sôbre
a. organização da Faculdade Nacional

-de Arquitetura da Universidade do
Brasil.

4 - E' publicada a Ata de 27/8/945,
-do Conselho ~ acional de Educação, re-
lativa à 4.&sessão da 2.' reunião ordiná-
ria do ano.

4 - E' publicada a Ata de 29/8/945,
do Conselho Nacional de Educação, re-

:!ativa à 5.' sessão da 2.& reunião ordi-
nária do ano.

6 -'- E' publicada a Portaria n." 37<},
'-de 25/8/945, do Ministro da Educação,
'que altera. a distribuição de bôlsas de
estudos para os cursos do Departamento
Nacional de Saúde.

6' - E' publicada a Portaria n." 329,
-de 30/8/945, do diretor geral do Depar-
tamento Nacional de' Educação, que
baixa instruções para a validação de
certificados ou diplomas de técnicos, ex-
pedidos por estabelecimentos de ensino
industrial.

8 - E' publicada a Portaria. n.o 492,
:de 9/12/944, do" diretor geral do Depar-
tamento Nacional de Educação, que bai-
xa instruções para o processamento da

. inscrição em concursos de habilitação e
das respectivas provas, no ano de 1945.

11 - E' publicada a Ata de 31/8/945,
do Conselho Nacional de Educação, re-
lati~a à 6.' sessão da 2.' reunião ordiná-
ria do ano.

11 - E' publicada a Ata de 3/9/945,
do Conselho Nacional de Educação, re-
lativa à 7." sessão da 2.a reunião ordinâ-
nária do ano.

12 - E' publicada a Portaria n." 418,
de 6/9/945, do presidente do Departa-
mento Administrativo do Serviço PÚ-
blico, que cria nos Cursos de Adminis-
tração da Divisão de Aperfeiçoamento
um Curso Extraordinário de Língua
Português a, destinado a bolsistas es-
trangeiros em missão de estudos no

. Brasil e aprova as instruções para o
seu funcionamento.

13 - E' publicado o Despacho de
10/9/945, do Ministro da, Educação,
que homologa a Resolução n." 16, de
17/8/945, da Junta Especial, que dispõe'
sôbre as provas de validação do curso
superior.

14 - E' publicado o Decreto-lei n.·
7.921, de 3/9/945, que cria, altera e
suprime cargos isolados, cria e altera
carreiras, nos Quadros Permanente e
Suplementar do Ministério da Educação
e Saúde.

.14 - E' publicado o Decreto n.-
18.782, de 31/5/945, que concede equi-



·paração, sob regime de inspeção per-
manente, ao curso ginasial do Ginásio
do Estado, com sede em Penápolis, no
Estado de São Paulo.

14 - E' publicado o Decreto n."
19.126, de 10/6/945, que autoriza o Gi-
násio do Estado, com sede em Penápolis,
no Estado de São Paulo, a funcionar
corno colégio.

14 - E' publicado o Decreto n."

19.547, de 3/9/945, que altera a lota-
ção do Ministério da Educação e Saú-
de.

15 - E' publicada a Portaria n." 462,
de 19/9/945, do presidente do Departa-
mento Administrativo do Serviço PÚ-
blico, que cria um Curso Extraordiná-
rio de Fundamentos de Astronomia, a
ser ministrado no Observatório Nacio-
nal, para preparação do pessoal que
serve neste Observatório e aprova as
instruções para o seu funcionamento.

20 - E' publicado o Decreto-lei n."
7.958, de 17/9/945, que institui o Con-
servatório Na.cional do Teatro.

21 - E' publicado o Decreto-lei n."
7.970, de 19/9/945, que autoriza à União
'a incorporar ao seu patrimônio, median-
te acôrdo, todos os bens livres, inclu-
sive a Fazenda da Palma, que consti-
tuem a Escola de Agronomia Eliseu
Maciel, pertencente ao Município de
Pelotas, no Estado do Rio Grande do
Sul.

24 - E' publicado o Decreto-lei n.-
7.976, de 20/9/945, que concede isenção
de tributos incidentes sôbre estabeleci-
mentos de ensino.

25 - E' publicada a Ata de 12/9/945,
do C~nselho Nacional de Educação, re-
lativa à 8,", sessão da 2.' reunião ordi-
nária do ano.

25 - E' publicada a Portaria n." 385,
de 31/8/945, do :r..Ünistro da Educação,
que concede in~peçã0 preliminar ao ,
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curso técnico de contabilidade da Es--
cola Técnica de Comércio de Catan-
duva, com sede em Catanduva, no Es-
tado de São Paulo.

26 - E' publicado o Decreto-lei n°
7,988, de 22/9/945, que dispõe sôbre o
ensino superior de ciências econômicas.
e de ciências contábeis e atuariais.

2,7 - E' publicada a Ata de 14/9/945.,
do Conselho Nacional de Educação, re-
lativa à 9," sessão da 2." reunião ordi-
nária do ano,

28 - E' publicada a Portaria n." 715,
de ,27/9/945, do Ministro da A~ricul-,
tura, que aprova as instruções para o-
funcionamento do Curso Avulso Prá-

tico de Inseminação Artificial, em Cor-
deiro, no Estado do RiJOde Janeiro, su-
bordinado aos Cursos de Aperfeiçoa-
mento, Especialização e Extensão.

28 - E' publicada a Portaria n." 716,
de 27/9/945, do Ministro da Agricul-
tura, que aprova as instruções para o
funcionamento do Curso Avulso Prá-
tico de Inseminação Artificial, em Uru-
guaiana, no Estado do Rio Grande do
Sul, subordinado aos Cursos de Aper-
feiçoamento, Especialização e Extensão,

29 - E' publica.da a Portaria n."
8,661, de 27/9/945, do Ministro da
Guerra, que aprova as, instruções para
os concursos de admissão aos cursos
da Escola de Saúde do Exército.

II - ATOS DA ADMINISTRAÇÃO DOS ES-

TADOS, DO D~STRITO FEDERAL E DOS TER-

RITÓRIOS

1 - E' publicado o Decreto-lei n."
1.001, de 7-8-945, do Estado do Piauí,
que abre crédito suplementar de Crf'
269.000,00 à verba do Colégio Estadual
do Piauí.

1 - E' publicado o Decreto n,O 62,
de 28-8-945, do Estado do Piauí, que 10-



ealiza cinco escolas nucleares nos mu-
nicípio de Altos e Jeromenha. -

1 - E' publicado o Decreto n." 63,
de 28-8-945, '~o Estado do Piauí, que
localiza cadeiras na Escola, Modêlo " Ar-
tur Pedreira", de Teresina, e no grupo
escolar U Miranda Osório", de Parnaí-
ba.

í

1 - E' publicado o Decreto n," 64,
de' 28-8-945, do Estado do Piauí, que
localiza uma cadeira classe D, da car-
reira de professor primário, no grupo
escolar "João Francisco", de Luzilân-
dia.

1 - E' publicado o Decreto n." 14.987,
de 31-8-945, do Estado de São Paulo,
que modifica o Regulamento da Facul-
dade de Medicina da Universidade de
São Paulo.

1 - E' criado pelo govêrno do Es-
tado de Minas Gerais o 2.· grupo es-
colar da cidade de Pium-i.

2 - E' publicada a Portaria n." 241,
de 31-8-945, do Secretário do Interior
do Estado de Pernambuco, que deter-
mina a comemoração, em todos os gru-
pos .escola res, escolas especiais e es-
colas isoladas da Capital e do interior,
da Semana da Pátria, de 1 a 7 de se-
tembro.

2 - E' publicado o Decreto n." 890;
de 1-9-945, do Estado do Rio Grande
do Sul, que cria o Serviço' Social de
Menores do Estado.

3 - EI publicado' o Decreto-lei n.·
424, de 3-9-945, do Estado do Rio Gran-
de do Norte, que cria a função gratifi-
cada de sub-diretor do Colégio Estadual
do ,~io Grande do Norte.

3 - E' publicado o Decreto n."
1.392, de 3-9-945, do Estado do Rio
Grande do Norte, que transforma em
grupo escolar as escolas reunidas de
Arês.
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3 - 'E' publicado 6 Decreto n.· 3.222,
de 29-8-945, do Estado de' Santa Cata-
rina, que cria escola mista em Ponte
Alta, distrito de Tangará, município
de Videira.

4 - E' publicado o Decreto n,•....
14.989, de 3-9-945, do Estado de São
Paulo, que dá o nome de "Dr. Cândido
Lôbo" ao grupo escolar de Caconde.

4 - E' publicado o Decreto n." •••
14.990, de 3-9-945, do Estado de São
Paulo, que dispõe sôbre lotação de car-
gos na Escola Normal de Taquaratinga.

,4 - E' publicado o Decreto ri." •..•
14.992, .de ~-9,945, do Estado de São
Paulo, que dá a, denomin~ção de "Ge-
héral Mascárenhas de' Morais" ao gru-
po escolar de Elias Faustov-

4 - E' publicado o Decreto n." ••• '
14.993, de 3-9-945, do Estado de São

Paulo, que dá a denominação de "Pro-
fessor Adão Correia Melges" ao grupo
'escolar de Jaborandi, em Colina.

4- E' publicado o Decreto-lei n.-
1.442, de 1-9-945, do Estado de Santa
Catarina, que autoriza aquisição de ter-
reno, por .doação, para construção de
grupo escolar na vila de Sombrio, mu-
nicípio de Araranguâ.

5 - E' publicado o Decreto-lei n."
15.005, de 4-9-945, do Estado de São
Paulo, que dispõe sôbre reestruturação
do Quadro do Ensino e dá outras pro-
vidências.

5 - E' criado o 2.· grupo escolar de
Presidente Prudente, no Estado de São
Paulo.

5 - São localizadas três classes no.
primeiro grupo escolar de Vera Cruz,
uma classe mista em Ribeirão Bonito
e uma classe mista no Bairro de Eóa
Vista em Caconde, Estado de São Paulo.

5 - São convertidos em grupos eS-
colares rurais os seguintes esta)Jelecimen-



tos de ensino prrmarro do Estado de
São Paulo: G. E .•• João Pereira de
Sousa Leão", em Iacanga; G. E. de
Santo Antônio, em Presidente Bernar-
des; G. E. de Luiziânia, em Glicério;
G. E. da Estação de Rodovalho, em
S. Roque; G. E. de Itaju, em Bariri;
G. E. "Dr. Kok", em Piracicaba; G.E.
de Maristela, em Laran] aI Paulista ;
G. E. ••Comendador Pedro Morganti",
em Araraquara.

5 - E' suprimida uma classe no
grupo escolar" Barão de Monte Santo",
em Mococa, Estado de São Paulo.

5 - E' publicada a Portaria n.e
1.296, de 30-8-945, da Secretaria' Ge-
ral do Estado de Mato Grosso, que
localiza escola rural mista, no distrito
de Camapuã, município de Herculânea.

5 - E' publicada a Portaria n."
1.297, de 30-8-945, da Secretaria Geral
do Estado de Mato Grosso, que loca-
liza escola rural mista na fazenda Três
Barras, município de Campo Grande.

5 - E' publicada a Portaria n.· 1.298,
de 30-8-945, da Secretaria Geral do Es-
tado de Mato Grosso, que localiza es- 12 - E' publicado o Decreto-lei n."
cola rural mista em Rochedinho, muni- 894, de 12-9-945, do Estado do Rio
cípio de Campo Grande. • Grande do Sul, que abre crédito especial

6 _ E' publicado o Decreto n." destinado à amortização relativa -ao ano
15:008, de '5-9-945, do Estado de São em curso do empréstimo de .......•..
Paulo, que dispõe sôbre aquisição de Cr$ 3.340.000,00 contraído pela Escola

imóvel, por doação, em Pirapozinho, de Engenharia.
município de Presidente Prudente, para 12 - E' publicado o Decreto-lei n.e

construção de grupo escolar. 1.029, de 21-9-945, do Estado do' Piauí,
6 _ E' publicado o Decreto n," que abre crédito especial de Cr$ 1.150,00

15,009, de 5-9-945, do Estado de São para' custear a realização do concurso
Paulo, -que dispõe sôbre aquisição de de inspetor do ensino.
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imóvel, por doação, na Prefeitura Sa- 13 _ E' publicado o Decreto-lei n."
nitária de Águas da Prata, para cons- 1.030, de 12-9-945, do Estado do Piaui,
trução de grupo escolar. que abre crédito especial de Cr$ ....

12.000,00 para pagamento da cota de
fiscalização federal do Colégio Esta-
dual do Piauí.

6 - E' publicada a Portaria n.?
1.299, de 3-9-945, da Secretaria Geral
do Estado de Mato Grosso, que locali-

za escola rural mista em Tombador,
município de Rosário Oeste,

11 - E' publicado o Decreto •. e

3.228, de 1-9-945, do Estado de Santa
Catarina, que cria escolas mistas em
Rio Capivaras Alto, distrito de Orleães,
e em Santa Clara, distrito de Pindotiba,
município de Orleães.

12 - E' publicado 0 Decreto-lei n,"
15.024, de 11-9-945, do Estado de S.
Paulo, que dispõe sôbre criação de uma
escola normal em Jundiaí.

12 - E' publicado o Decreto-lei n."
15.025, de 11-9-945, do Estado de São
Paulo, que cria cargos no Quadro do
Ensino.

12 - E' publicado Decreto de H-9-945,
do Estado de São Paulo, que cria os
seguintes grupos escolares : da Fazen-
da de Barbacena, em Pontal ; da Fa-
zenda Guatapará, em Ribeirão Prêto ;
de Piracatu, em Bilac.

12 - E' extinto o grupo es.colar
,; Dr. Abilio Gomes", em São Manuel,
Estado de São Paulo.



13 - E' publicado o Decreto n.· ..
2.209, de 10-9-945,. do Estado do Pa-
raná, que dispõe sôbre o funcionarnen-
to do grupo escolar "Ministro Osvaldo
Aranha" como Escola de Aplicação
anexa à Escola de Professôres de Lon-
drina.

13. - E' publicado o Decreto n." .. ,
3.232, de 11-9-945, do Estado de Santa
Catarina, que suprime, no Quadro Úni-
nico do Estado, cargo de professor com-
plementarista, padrão C.

13 - E' publicado o Decreto-lei n."
893, de 12-9-945, do Estado do Rio
Grande do Sul, que abre crédito su-

plementar de Cr$ 170.000,00 no Depar-
tamento de Educação Primária e Nor-
mal, destinado à gratificação de pro- ,
fessôres em cursos de especialização-
fora do Estado.

13 - E' publicado o Decreto-lei n,"
896, de 13-9-945, do Estado do Rio
Grande do Sul, que abre crédito especial
de Cr$ 863.689;20 para aquisição do
imóvel "Escola Normal Católica de
Hamburgo Velho", na cidade de No-
TO Hamburgo.

13 - E' publicado o Decreto-lei n,"
897, de 13-9-945, do Estado do Rio
Grande do Sul, que abre crédito suple-
mentar de Cr$ 200.000,00' no Departa-
mento de Educação Primária e Normal
da Secretaria de Educação e Cultura:

13 - E' publicado o Decreto-lei n."
997, de 13-9-945, do Estado do Rio Grande
do Sul, que abre crédito suplementar
no Departamento de Educação Primá-
ria e Normal, destinado à ajuda de custo,
diárias, gratificações e substituições.

13 - E' publicado Decreto de 13-9-
-945" do Estado de Minas Gerais, que
cria o 2." grupo escolar "Abrahão Lin-
coln", da cidade de Passos, e os grupos
escolares da Vila de Vista Alegre, e

Yila de Itamarandiba, município de
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Cataguazes, e os das Vilas de Orat6-
rios, Piedade de Ponte Nova, e Uru-
cânia, 'município de Ponte Nova.

14 - E' publicado Decreto-lei n.·
1.319, de 12-9-945, do Estado do Ceará,
que abre crédito especial de Cr$ ......•
160.000,00 para compra de terreno a fim
de ser ampliada a Escola de Agronomia.

14 - E' publicado o Decreto n." 3.230,
de 10-9-945, do Estado de Santa Cata-
rina, que cria escola mista em Saí Mi-
rim, distrito de Saí, município de São
Francisco do Sul.

14 - E' publicado o Decreto n," 2.174,
de 14-9-945, do Estado de Minas Ge-,
rais, que determina a instalação de
uma escola primária ná vila de lnhaí,
município de Diamantina . .,

15 - E' publicado o Decreto-lei n.·
1.033, de 12-9-945, do Estado do Piauí,
que concede subvenção anual de Cr$
6.000,00 ao Instituto Monsenhor Hi-
pólito, de Picos.

15 - E' publicado o .Decreto-lei n." .
1.034, de 12-9-945, do Estado do Piauí,
que abre crédito especial de Cr$ 500,00,
destinado a despesas com o pessoal do,
ensino público.

15 - E' publicado o Decreto-lei n.O
1.035, de 12-9.945, do Estado do Piauí,
que dispõe sôbre isenção de impostos,
estaduais aos serviços de caráter educa-
tivo do SENAI.

15 - E' publicado o Ato n." 1.964,
do govêrno do Estado de Pernambuco,
que dá o nome de "Professor Joaquim
Olavo" ao grupo escolar a ser inau-
gurado na sede do município de Car-
pinha,

15 _ E' p~blicada, a Deliberação n,"
107, de 14-9-945, do Estado do Rio de
Janeiro, que dá a denominação de
"Sampaio Correiar' à escola isolada si-



tuada em" Mato Grosso", municipio
de Saquarema.

15 - E' publicado o Decreto n!
2.175, de 15-9-945, do Estado de Mi-
nas Gerais, que cria o 2.· grupo escolar
de Araguari.

15 ~ E', publicada a Portaria' n.-
1.310, de 13-9-945, do Secretário Geral
do Estado de Mato Grosso, que localiza
escola rural em "Gatinho", município
de Diamantíno ,

15 - E' assinada a Portaria n." 54,
da Divisão de. Educação do Território
do Guaporé, que institui prêmios para
os dois escolares mais assíduos em ca-
da classe.

16 - E" publicado o Decreto n.· 1.400, .
de 15-9-945, ~o Estado do Rio Gran-
de do Norte, que eleva para, i60 as
funções de professor primário, Ref.
lI, da T. N·. M., do Departamento
de Educação.

16 - E' publicado o Decreto n.·
'15.028, de 15~9-945, do Estado de São
Paulo, que dá a denominação de 1..
ao Grupo Escolar de Penápolis.

17 - O Diretor Geral da Educação
do Estado do Paraná concede licenç~
para o funcionamento da Escola Cons-
tantino, com curso de dactilografia, na
cidade de Ponta Grossa.

17 - E' assinada a Portaria n.· 56,
da Divisão de Educação do Território
do Guaporé, que muda a denominação
da~ escolas retinidas de Guajará- Mi~
rim para grupo escolar "Simão Bo-
livar".

18 - E' publicada a Portaria n.· 846,
de 14-9-945; da' Diretoria Geral da Edu-
cação do Estado do Paraná, que de-
termina a comemoração do dia da âr-
vore em todos os estabelecimentos> de
ensino do Estado,
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19 - E' publicado o Decreto-lei nú-
mero 1.450, de 18-9-945, do Estado do
Rio de Janeiro, que considera patri-
mônio histórico a cidade de Parati,

19 - E' publicada a Portaria nú-
mero 22, de 1-9-945, do Departamento
de Educação do Estado do Rio de Ja-
neiro, que determina, o- dia 10 de no-
vembro para encerramento das aulas do
presente ano letivo.

19 - São publicados decretos de
18-9-945, do Estado de São Paulo, que
criam grupos, escolares de 4." cate-
goria e de 2.Q estágio nos seguintes
lugares: Itaquaquecetuba, em Mogi das
Cruzes; 2.· de Araguaçu, 8.· de J3aunt,
Vila Santa Maria, na capital; grupo
escolar rural de Coruputuba, em Pia-
darnonhangaba ,

19 - São localizadas duas classes no
grupo escola, "Princesa Isabel", na
capital, uma no ,grupo escolar de Iepê,
em Altinópolis, Estado de São Paulo.

19 - São localizadas, no Estado de
São Paulo, as seguintes escolas mistas,
de tipo rural: de Altinópolis, do Bairro
do Sítio Novo, em São José do Rio
Pardo; a L" e a 2." da Fazenda de
Jaraguá, em Taipas e a do 'Bairro dos
Veados em Faruta.

19 - São convertidos em grupos es-
colares rurais os seguintes grupos es-
colares do Estado de São Paulo: da
Fazenda Barbacena, em Pontal : de Iti-
rapuã , em Patrocínio do Sapucaí; de
.leriquara, em Franca; de Jur\1~ê, e~

. Jardinópolis ; e o grupo escolar'" Pro-
fessor Corte Brilho", em Piracicãba,

20 -.: E' publicada a Ordem de Ser-
viço n." 14, de 19-9-945, do Diretor do
Departamento de Educação Nacionalista"
da Prefeitura do Distrito Federal, qUe
baixa as instruções reguladoras para O-

m Campeonato Intercolegial d~ Qe$-
portos.



20 - E' publicado o Decreto-lei nú-
mero 1.041, de 18-9-945, do Estado do
Piaui, que abre crédito especial de ....

~Cr$ 5. DOO,OO para compra de terreno
destinado à construção de prédio es.:
colar.

20 - E' publicado o Decreto-lei nú-
mero 1.043, de 18-9-945, do Estado do
Piauí, que abre crédito especial de Cr$
B.960,OO para pagamento de gratifica-
ção a professor comissionado no Rio
de Janeiro.

I

20 - E' publicado o Decreto-lei nú-
mero 1.045, de 18-9-945, do Estado do
Piauí, que abre crédito suplementar de

'Cr$ 51. 000,00 à verba do Departamento
"do Ensino.

20 - E' publicado o Decreto-lei nú-
. mero 754, de 18-9-945, do Estado de
'Sergipe, que aprova o contrato firmado
entre o' govêrno d~ Estado e o SENAI.

20 - E' publicado o Decreto n.' 757,
-de 18-9-945, do Estado de Sergipe, que
abre crédito especial de Cr$ 150.000,00
-pa,ra as obras do novo edifício do lnsti-
"tuto de Química.

20 - E' publicado o Decreto-lei nú-
mero 760, de 18-9-945, do Estado de
.Sergipe, que abre crédito suplementar
de cinco mil e oitocentos cruzeiros, em
refôrço à dotação "Gratificação 'de
exames aos professôres do Colégio
Estadual" .

20 - E' publicado o Decreto-lei nú-
mero 761, de 18-9-945, do Estado <te
Sergipe, que abre crédito especial de

-dois mil e quinhentos cruzeiros, para
pagamento de despesas com o concur-

; 50 para professôras públícas primárias.

20 - E' publicado o Deéreto-lei nú-
mero 1.452, de 19-9-945, do Estado do
Rio de Janeiro, que cria, na carreira de
Professor (ensina pré-primário e prí-

-mário ), do Q.P .• trinta e sete cargos
-;provisórios na classe li A" .
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20 - E' publicado o Decreto-lei nú-
mero 15.038, de 19-9-945, do Estado de
São Paulo, que dispõe sôbre criação
de cargos no Quadro do Ensino.

20 - E' publicado o Decreto-lei nú-
mero 15.039, de 19-9-945, do Estado

I de São Paulo, que dispõe sôbre conces-
são de auxílios, na Prefeitura Sanitá-
;ia de Socorro.

20 - E' publicado o Decreto-lei nú-
mero 15.040, de 19-9-945, do Estado
de São Pauio, que dispõe sôbre reorga-
nização do ensino profissional e transfe-
rência de cargos.

20 -:- E' publicado .o Decreto-lei nú-
mero 15.041, de 19-9-945, do Estado de
São Paulo, que dispõe sôbre integração
de cargos no quadro da Superintendên-
cia do Ensino Profissional .

20 - E' publicado o Decreto núme-
ro 15.045, de 19-9-945, do Estado de
São Paulo, que dá a denominação de
"Professor Jorge Americano" ao 2.·
grupo escolar de Uns.

20 - E' publicado Decreto de
19-9-945, do Estado de São Paulo, que
cria o primeiro grupo escolar de Santa
Maria, na capital de São Paulo.

20 - E' publicado o Decreto n.· 3.229
de 5-9-945, do Estado de Santa. Catarina,
que cria escola mista ""e!ll lnvernada,
Distrito de Grão Pará, no município de
Orleães,

, . ,
.20 - E' publicado o Decreto n.' 3.235,

de 17-9-945, do 'Estado de Santa Catári-
na, que cria escola mista em Rio do
Peixe, município de Araguari,

20 - E' publicado o Decreto n." 3.236,
de 17-9-945, do Estado de Santa Catari-
na, que cria escolas mistas em São João
e no km 20 do Braço do Trombudo, dis-
trito de Trornbudç Central, município
do Rio do Sul.

20 - E' publicado o Decreto n." 3,237,
de 17-9-945, do Estado de Santa Catari-



na, que cria escola mista em Barra Gran-
de, município de Nova Trento.

21 - E' publicado o Decreto-lei n,"
906, de 19-9-945, do Estado do Rio Gran-
de do Sul, que concede auxílio de Cr$
11.000,00 ao Teatro do Estudante.

22 - E' publicado o Decreto-lei n.o
1.044, de 18-9-945, do E~tado do Piauí,
que eleva, para Cr$ 100.000,00 a sub-
venção anual concedida à Escola Nor-
mal Municipal de Floriano, a contar
de janeiro de 1946.

22 - E' publicado o Decreto-lei n.·
15.050, de 21-9-945, do Estado de São
Paulo, que dispõe sôbre concessão de
auxílios e dá outras providêncías, na
Prefeitura Sanitária de São José dos
Campos.

22 - E' publicado o Decreto n.•••
15.052, de 21-9-945, do' Estado de São
Paulo, que uniformiza a denominação,
fixa o número de funções de extra-
numerário mensalista do Departamento
Estadual da Criança" da Secretaria de
Educação e Saúde Pública, e dá outras
providências.

22 - E' publicado o Decreto n.o •••

15.053, de 21-9-945, do Estado de São
Paulo, que uniformiza a denominação,
fixa o número de funções de extra-
numerário rnensalista do Ensino Secun-
dário e Normal do Departamento de
Educação, da Secretaria da Educação e
Saúde Pública, e dá outras providên-
cias.

22 -E' publicado o Decreto n.O
15.054, de 21-9-945, do Estado de São
Paulo, que uniformiza a denominação,
fixa o número de funções de extra-
numerário mensalísta da Diretoria do
Material da Secretaria da Educação e
Saúde Pública e dá outras providências.,. .

22--': E' publicado o Decreto-lei n.·
15.059 de 21-9-945, do Estado de São

Paulo, que dispõe sôbre exames de se-

-
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gunda época na Faculdade de Farmácia.
e Odontologia e na Escola Superior de
Agricultura Luís de Queirós.

22 - E' publicada a Circular n.· 86,
de 20-9-945, do Estado de São Paulo.,
que trata da realização de um curso de
extensão cultural promovido pelo Depar-
tamento de Educação em combinação
com o Escritório de Coordenação 1nter-·
americana, em São Paulo.

23 - E' publicada 'a Portaria n," 48".
de 4-9-945, do Território do Guaporé,
que cria a caixa escolar da Escola.
"Getúlio Vargas",

24 - E' assinada a Portaria n.· 60;
da Divisão de Educação do Território-
do Guaporé, que determina aos centros
de ensino a remessa de relatório mensal. .
de suas atividades.

25 - E' publicada a Portaria n," 252._
de 21-9-945 do Estado de Sergípe, que
determina a abertura da exposição.
anual de trabalhos manuais executados
nos cursos secundário, normal, ou pri-
mário na sede dos respectivos estabe-
lecimentos de ensino.

25 - E' publicado o Decreto-lei n,"
1.454, de 24-9-945, do Estado do RiO'
de Janeiro, que abre crédito especial
(:e dezoito" mil cruzeiros para ocorrer
às despesas com a transformação, em.
escola-granja, da escola isolada de'
Muri, em Nova Friburgo.

25 - E' publicado o Decreto-lei n."
15.061, de 24-9-945, do Estado de São
Paulo, que regulamenta a cooperação.
financeira do município com entidades.
assistenciais ou culturais, na Prefei-·
tura Sanitária de Lindóia.

25 - E' publicado o Decreto-lei n!'
15.062, de 24-9-945, do Estado de São"
Paulo, que dispõe sôbre aquisição de
imóvel, por doação, para a constru-·
ção de um prédio para grupo escolár c,



25 - E' publicado o Decreto n. o '"

15.063, de 24-9-945, do Estado de São
Paulo, que dá denominação a vários
grupos escolares.

25 - E' publicado o Decreto n."
15.064, de 24-9-945, do Estado de São
Paulo, que dá a denominação de "Dr.
Carolina da Mota e Silva" à Escola
Profissional Agrícola-Industrial Mista
do Pinhal.

25 - E' publicado o Decreto n.o

15.065, ••de 24-9-945, do Estado de São
Paulo, que dá a denominação de 1.° ao

,'lrupo escolar de Araçatuba.

Z5 - E' publicano o Decreto n.o 3.240,
de 19-9-945, do Estado de Santa Cata-
rina, que cria um curso noturno em Rio
Fiorita Médio, município de Uruçanga,

Z5 - E' publicado o Decreto n.o ",' ,

, 3.241, de 19-9-945, do Estado de Santa
Catarina, que cria, uma escola mista em
Sede Belêm, distrito e município de
joaçaba.

25 - E' publicado o Decreto-lei n."
99, de 17-9-945, do Estado de Goiás,
que abre crédito especial de Cr$ 2.400,00
ao Departamento de Educação.

26 - E' publicado Decreto de
25-9-945, do Estado de São Paulo, que
cria o 3.° grupo escolar de Lins, me-
diante anexação das L", 2.', 3." e 4."
escolas mistas de Vila Ribeiro.

26 - Por Decretos de 25-9-945, do
Estado de São Paulo, são localizadas
duas classes no grupo escolar "Silva
Jardim", da capital e duas do grupo
escolar de Martinópolis.

26 - E' publicado Decreto de 25-9-
-945, do Estado de São Paulo, que su-
prime duas classes de curso primário
anexas à Escola Normal ••Carlos G0-
mes", em Campinas.
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26 São publicados Decretos de
25-9-945, do Estado de São Paulo, que
localizam as seguintes escolas: mista,
urbana e de 2.0 estágio, em Viradouro j

e mista, rural e de 1.0 est~io, no mu-
nicípio de Juqueri.

26 - E' publicado o Decreto-lei n.o
1.452, de 17-9-945, do Estado de Santa
Catarina, que autoriza aquisição de ter-
renos na vila de Tangará, município
de Videira, para, construção de grupo .
escolar.

26 - E' publicado o Decreto-lei n,"
910, de 26-9-945, do Estado do Rio
Grande. do Sul, que c~ncede auxílio de
Cr$ 500.000,00 à Fundação "Getúlio
Vargas", com sede no Rio de Janeiro ..

27 - E' publicado o Decreto-lei n.e.

747, de 10-9-945, do Estado de Sergípe,
que reestrutura a carreira de inspetor
escolar do Quadro Único do Estado.

27 - E' publicado o Decreto-lei n.O'
15.070, de 25-9-945, do Estado de São'
Paulo, que dispõe sôbre criaçao do
Ginásio Estadual de São Joaquim da'
Barra.

27 - E' publicado o Decreto-lei n,"
15.071, de 25-9-945, do Estado de São
Paulo, que dispõe sôbre criação de-
cargos no Quadro do Ensino.

27 - E' assinada Portaria n," 62,
da Divisão de Educação do Terr itório
do' Guaporé, que determina a data de
encerramento do período letivo do cor-
rente ano.

28 - E'· publicado o Decreto-lei n.o-
1.220, de 27-9-945, do -,Estado de Per-
nambuco, qúe abre o crédito especial
de quarenta e cinco mil cruzeiros para.
ocorrer às despesas com a Embaixa-
da da Federação Pernambucana de Des-
portos Pre-Universitários que vai to-
mar parte na I Olimpíadas do Brasil..



28 - E' publicado o Decreto-lei- n.·
1.222,.de 27-9-945, do Estado de Per-
nambuco, que doa terreno à Sociedade
Propagadora da Instrução Pública em
Recife para construção do novo edi-
fício do Ginásio Pinto Júnior .

28 - E' publicado o Decreto-lei n.·
775, de 26-9-945, do Estado de Sergipe,
que cria no Quadro Único do Estado
um cargo de professor d~ canto orfeô-
nico, padrão I .

28 - O Diretor Geral da Educação
. do Estado do Paraná concede licença
para o funciónamento das Escolas Pri-

".márias Adventistas nas cidades de Cor-
nélio Procópio e Santanôpolis.

29 - E' publicado o Decreto-lei. n,"
912, de 28-9-945, do Estado do Rio

'''Grande do Sul, que abre crédito supíe-
mentar de oitenta mil cruzeiros, na Se-
cretaria de Educação e Cultura.

29 - lt' publicado o Decreto n.·
1.684, de ~-9-945, do Estado do Rid
'Grande do Sul, que dá nova classifica-
.ção ao grupo escolar "Mena Barrete",
de São Gabriel.

30 - E' publicado o Decreto-lei n,o
1.223, de 29-9-945, do Estado de Per-
nambuco, que abre crédito suplementar.
-de cento e doze mil cruzeiros destina-o
-dos à Escola' Superior de Agricultura
-de Pernambuco.

lI! - ATOS liA ADMINISTRAÇÃO MUNI-
(

CIl'AL

1 - O Prefeito Municipal de Pelo-
tas (Rio Grande-do Sul) extingue car-
gos na Diretoria. de Educação Primá-
ria',

5 - E' publicado o Decreto-lei n.·
198, de 1-9-945, da Prefeitura Muni.
cipal de Teresina (Piauí), que doa
à Faculdade de Direito do Piauí dois
lotes de terreno, para construção da se-
.de própria.

tO -

5 - E' publicado o Decreto-lei n.·
199, de 1-9-945, da Prefeitura. Munici-
pal de Teresina (Piaui), que doa ao
Centro Espírita Piauiense 2.100 metros
quadrados de terreno, para construção
de sede própria, onde será instalada
a escola" 13 de Maio".

8 - O Prefeito Municipal de Ca-
xias do Sul (Rio Grande do Sul) abre
crédito especial para atender às des-
pesas decorrentes da criação da função
de diretor de grupo escolar e substitui-
çãó de professôres municipais com li-
cença remunerada. .

18 - O Prefeito Municipal de p~
lótas\ (Rio Grande do Sul) cria car-
gos na Diretoria de Educação Primá-
ria.

Zl O Prefeito Municipal de Ge-
túlio Vargas (Rio Grande do Sul) 0011-

cede auxílio de Cr$ 1.200,00, no exer-
cício de 1946, à sopa escolar do grupo
escolar "Padre Manuel da N6brega".

28 - O Prefeito Municipal de Ere-
chim (Rio Grande do Sul) cria cargo
de professor de 3.a entrância, a partir
de 1.0 de janeiro de 1946.

29 - E' publicado o Decreto-lei n."
7 de 17-7-945, da Prefeitura Yunici-
pal de Buriti dos Lopes (Piauí), que
cria duas escolas primárias e abre cré-
dito especial de Cr$ 1. 200,00 para man-
tê-Ias no corrente exercício.

IV - NOTIctÁRIO

1 - Iniciam-se, em todo ti país, as
solenidades' da Semana da Pátria.

1- Instala-se a 3.' escola isolâda
de INunca-Tevi, município de Bela Vista
.(Território de Ponta Porã) ,

1 - Instalam-se as escolas isoladas
de Pôrto Vilma e Potreirito, município
de Dourados (Território de Ponta
Porá) •



2 - E' fundada em Curitiba a Asso-
, ciação Paranaense de Professôres Pri-

mários.
3 - Segue para Montevidéu (Uru-

guai) a Missão Cultural Brasileira.

3 - Encontra-se na cidade do Rio
de Janeiro uma caravana de 45 estudan-

·tes da 3.· série da Escola Superior de
Agricultura de Piracicaba (São Pau-
lo).

3 - Noticia-se que o govêrno do Es-
tado de Minas Gerais determinou a cons-
trução do novo prédio do grupo escolar
de Tupaciguara,

3 - Iniciam-se as comemorações do
55.~ aniversário da fundação do Institu-

-to O'Granbery, de Juiz de Fora (Mi-
nas, Gerais).

3 - Instala-se a escola isolada .de
Boqueirão, município de Bela .Vista,
(Território de Ponta Porã).

4 - Noticia-se a criação de escolas
lsoladas em diversàs localidades do inte-
rior do Estado do Rio Grande do Norte.

4 - Chega a São Paulo o professor
S.S. Steinberg, diretor da Escola de
Engenharia da Universidade de Mary-
land, dos Estados Unidos da América
do Norte, que vem estudar a organiza-
ção de ensino de engenharia no Brasil.

5 - Realiza-se a Parada da, Juven-. ,

tude no Rio de Janeiro e em várias
'outras cidades do país.

5 - O govêrno do Estado da Bahia
fornece à Liga' Baiana contra o Anal-
fabetismo grande quantidade de mate-

'Tia! escolar.
(\ _ Noticia-se a inauguração da

.11 sopa escolar" no grupo" Joaquim Lei- ,
tão" do distrito de Santo Aleixo, muni-
cípio de M~gé (Estado do Ria Ide Ja-
neiro).

(i - O grupo escolar "Visconde de
.Seperiba", na sede do município de Magé

/

-fi ..
(Estado do Rio de Janeiro) instituiu o
"copo de leite" aos escolares.

7 - E' comemorado em todo o país
o Dia da Independência.

7 - Noticia-se que o Ministro Gustavo
Capanerna foi homenageado pela Congre-
gação da Faculdade Nacional de Arqui- '
tetura, recentemente criada.

7 - Notícia-se que estão em viagem
para o Rio de Janeiro meninos cegos
cearenses para serem internados no Ins-
tituto Benjamim Constant.

7 - À Escola Dramática do Rio Gran-
de do Sul (Pôrto Alegre) comemora

seu 4.0 aniversário de fundação.

7 - O' Ginásio D. Bosco de Cacho-
eira do Campo (Minas Gerais), comple-
ta seu 50.0 aniversário de fundação.

7 - E' lançada a pedra fundamental
do grupo escolar de Três Pontas (Mi-
nas Gerais).

8 - Visita a cidade do Rio de Ja-
neiro uma caravana de estudantes pau-
listas de biblioteconornia.

8 - Por motivo de sua jubilação na
cátedra de anatomia cirúrgica da, Fa-
culdade Nacional de Medicina, apó'
45 anos de magistério, é homenageado
o Prof. Augusto Paul mo.

8 - E' fundada, em .Niterói a União
dos Professôres Estaduais (Estado do
Rio de Jf\neiro).

8 - Em viagem de estudos e de in-
tercâmbio cultural, segue para São
Paulo uma embaixada integrada por
50 estudantes da Faculdade de Medici-
na da Universidade de Minas Gerais.

9 -:-- Visita a cidade do Rio de janeiro
a Embaixada" José Carlos de Macedo
Soares", constituída, por bacharelandos
de Ciências Econômicas de Sergipe.

9 - E' feita distribuição de calçados
aos escolares dos municípios de Mi,.



, .

randa e Nioaque, oferecidos pelo go-
vêrno do Território de Ponta Porão

10 - Realiza-se na Associação Bra-
sileira de Educação, na cidade do Rio
de Janeiro, a cerimônia da entrega da
mensagem dos professôres de Quito aos
seus colegas brasileiros, por intermédio
do Prof. Júlio Larrea, da Universidade
de Quito (Equador).

10 - E' Iançada a pedra fundamental
do grupo escolar de Resplendor (Mi-
nas Gerais).

10 '- Instala-se a escola isolada de
Bocaina, município de Miranda (Ter-
ritório de Ponta Porã),

11 - Iniciou-se a construção do
prédio destinado à Escola Profissio-
nal "Dom Adauto", em João Pessoa
(Paraíba ), por iniciativa do clero.

11 - Uma delegação "de alunos do
Colégio Sevigné de Pôrto Alegre (Rio
Grande do Sul) visita a cidade do Rio
de Janeiro.

11 - E' lançada a pedra fundamen-
tal do prédio do 3.· grupo escolar de
Uberlândia (Minas Gerais).

12 - São inauguradas na cidade do
Rio de J;;tneiro as novas instalações
da Associação de Cultura, Franco-Bra-
sileira.

13 - Realiza-se no Rio de Janeiro
a lU Conferência Interamericana de
Radio-Comunicações.

14 - E' inaugurada" no Palácio da
Educação, a Exposição Francesa de
artes, plásticas, obras 'decorativas, tra-
balhos industriais e livros.,

14 - E' iniciada em São Paulo a
••Jornada de Educação" promovida

, pelo Instituto de Organização Racional
do Trabalho.

15 - Noticia-se que, por motivo da
execução da convenção ortográfica

i2

entre o Brasil e Portugal, o, govêmo-
português concedeu ao Ministro Gus-
tavo Capanema a insígnia da Grã Cruz:
Santiago da Espada.

15 - Instala-se no Rio de Janeiro o
II Congresso Metropolitano de Estu-
dantes.

15 - Noticia-se que em Teresina
(Piauí) foi inaugurada a Escola." João
Pessoa" .

15 - Noticia-se que a L. B. A.
doou um ambulatório ao grupo esco-
lar "Isabel Gondim", de Rocas (Rio
Grande do Norte).

15 - Na Divisão de Aperfeiçoa-
memo do DASP (Rio de Janeiro) foi
criado curso extraordinário de' língua-
portuguêsa destinado aos bolsistas ~s-
trangeiros em, missão de estudos no
Brasil.

15 - Sob a orientação do Departa-
mento de Educação, instala-se em Bclo
Horizonte (Minas Gerais) um curso
para professôras que deverão tomar
parte nos trabalhos de aplicação dos.
testes de promoção, no corrente ano-
letivo.

16 - A Diretoria da Estrada de Fer-
ro Central do Brasil inaugura em Val-
paraíba o Centro Educa.cional (Estado
do Rio).

16 - E' inaugurada a Escola "Mon-
senhor Armando Lacerda" na Estação
de Cachoeira (São Paulo), instalada.
pela Seção de Assistência e Coopera-
ção Educacional à Família Ferroviária
da Central do Brasil.

17 - Inicia-se, no Rio de Janeiro,
uma. campanha dos alun~s da Es.cola
Nacional de Farmácia, no sentido de
obterem a autonomia daquele estabele--
cimento de ensino universitário.

17 - E' aprovado pelo Chefe do Go-
vêrno Federal a proposta elaborada



pelo Ministério da ,Agricultura no sen-
'tido de ser iniciada a construção do
edificio destinado à Escola Nacional
de Veterinária, no km 47, da rodovia
Rio-São Paulo.

17 - Encontra-se em Pôrto Alegre
(Rio Grande do Sul), em viagem de
intercâmbio e estudos, uma caravana
de bacharelandos uruguaios.

18 - O Ministro da Agricultura
aprova as bases do concurso instituído
pela Superintendência do Ensino Agrí-
cola e Veterjnário, visando premiar'
uma obra sôbre educação rural que
venha definir os elementos mínimos de
que carece o homem do campo e sua

\ família.

18 - Noticia-se que foi fundada,
sob os auspícios da Sociedade dos Ami-
gos de' Ouro Prêto do Rio de J,aneiro,
a Casa do Estudante de Ouro Prêto.

18 - Noticia-se que o Rev. Frei
Erasmo Oeven fêz a doação àe um
terreno ao Govêrno do Estado do Rio
de Janeiro, para construção do grupo
escolar de Dôres de Macabu.

18 - A embaixada universitária de
estudantes da Faculdade de Ciências Eco-
nômicas e Administrativas de Monte-
vidéu visita a Faculdade de Ciências
Políticas e Econômicas da Universi-
dade de Pôrto Alegre (Rio Grande do
Sul) .

18 - Noticia-se que uma comissão
de professôras rio-grandenses do sul
entregou ao Secretário de Educação .e
Cultura do Rio Grande do Sul o ante-
projeto de Estatuto do Professor.

20 - Em Floriano (Piauí) foram
instaladas as Cooperativas Escolares
"Osvaldo da Costa e Silva." e "Prof. .
Lima Rebêlo", na Escola Normal Mu-
nicipal e no Ginásio Santa Teresinha.

20 - Realiza-se em Niterói (Esta-
do do Rio de Janeiro) grande assem-
bléia da União dos Professôres Esta-
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duais, órgão recentemente fundado pa-ra
a defesa dos interêsses do professora-
do.

20 - E' comemorado o 4.° aniversário
de fundação do Instituto dos Cegos
Santa Luzia, de Pôrto Alegre (Rio
Grande do Sul).

20 - Instala-se o 2.0 grupo escolar
de Pium-i ' (Minas Gerais).

20 - Noticia-se que foram iniciadas
as obras de construção. do grupo es-
colar de Cambuí (Minas Gerais):

20 - E' inaugurado o prédio das es-
colas reunidas de Bom Repouso, mu-
nicípio de Cambuí (Minas Gerais).

22 - Instala-se em São Paulo a Casa
do Trabalho e da Cultura, associação
civil que tem por finalidade a orga-
nização e construção de estabelecimentos
de ensino dos vários graus e ramos.

22- Noticia-se que seguiu para Uru-
guaiana (Rio Grande do Sul) uma-ca-
ravana de alunos do curso de arqui-
tetura. do Instituto de Belas Artes de
Pôrto Alegre.

22 - E' aprovada pelo Presidente
da República a proposta do Conselho
Federal de Comércio Exterior que man-
da transformar em Universidade Téc-
nica a Escola de Minas e Metalurgia
de Ouro Prêto.

23 - Noticia-se a instalação da cai-
xa escolar e da biblioteca infantil do
grupo escolar de Dourados lTerri.tório
de Ponta, Porã).

24 - E' lança da a pedra fundamen-
tal do grupo escolar Morais Sarrnento
em Paracambi, distrito de Itaguaí (Es-
tado do Rio de Janeiro).

25.- E' instalado o Instituto tic Pes-
quisas Econômicas de São Paulo.

25 ~ Em missão de intercâmbio cul-
tural, encontra-se em Pôrto Aleg:r~.
(Rio Grande do Sul) uma caravana
de estudantes de medicina e de direi-



to, da Universidade de MeIo e de inte-
lectuais daquela, cida uruguaia.

25 - Noticia-se a criação do grupo
de 'Oratório, em Ponte 'Nova (Minas
Gerais) .

26 - Comemora-se o 88.0 aniversa-
rio de fundação do atual Instituto Na-
cional de Surdos-Mudos. (D. F. ).

26 - Inaugura-se no' Rio de Janeiro,
no Instituto de' Puericultura, o curso
destinado a educadores de meio fami-
liar, escolar e de assitência social, or-
ganizado pelo Departamento Nacional
da Criança em' colaboração com a So-
ciedade Pestalozzi do Brasil.

26 - E' anexada ao grupo escolar
de Tanabi a escola mista da Fazenda
Perobas, no Estado de São Paulo.

26 - São suprimidas duas c1asse~
do grupo escolar "Romão Puiggari" e
a 2." escola mista da Vila Jaguará, na
capital do Estado de São Paulo,

26 - E' criado o 3.0 grupo escolar
de Luís; no Estado de São Paulo.

26 - E' criado o grupo escolar ru-
ral da Usina Belodi, em Jaboticabal, 110

Estado de São Paulo.
26 - E' inaugurada em Costeira,

município de S. José dos Pinhais (Pa-
raná), a Casa Escolar" Antônio Carlos
Cornelsen" .

27 - E' comemorado o jubileu pro-
fissional do Professor Brandão Filho,
da Faculdade Nacional de Medicina
(D. F~).

27 -ReaHza-se no Instituto de Edu-
cação do Distrito Federal a prova in-
ter-escolar I, Maratona Intelectual de
1945", nela tomando parte 'quase du-
zentos colégios.

28 - O govêrno do Estado do Rio
Grande do Norte, pelo Departamento
de Educação, determina. a distribuição.
entre os diversos estabelecimentos de
ensino do interior, da importância de
cento e quinze mil cruzeiros, para aqui-
sição das carteiras escolares.

28 - Inaugura-se na Biblioteca Em-·
baixador José Carlos Macedo Soares,
do Departamento de Educação do Es-
tado de São Paulo, o I Curso de Ex-
tensão Cultural.

28 - E' fundada em São Paulo a
Orquestra Uníversitária de Concertos"
a primeira no gênero, no país.

28 - Inauguram-se em São Paulo os
cursos gratuitos de Psicologia, Geogra--
fia Humana e História da Civilização
Brasileira da UniversjdadePopular
" Presidente Roosevelt".

28 - Realiza-se a prova final do,
Concurso de Oratória da Faculdade de
Direito de Belo Horizonte (Minas Ge-
rais) .

28 - Por ter completado 30 anos de
serviço, é homenageada a professôra.
primária judith Renault, de Belo Ho-
rizonte (Minas Gerais).

29 - Noticia-se que o góvêrno do"
Estado do Rio de Janeiro criou escola
pública em Jardim da Mata, municí-
pio de Rio Bonito.

30 - Realiza-se em Bento Ribeiro
(Distrito Federal) o "Desfile da Vitó-
ria", nela 'tomando parte sete mil co-

legiais.
30 ---:-Instala-se no Rio de Janeiro o

I Congresso dos Estudantes Secundários.

30 - Noticia-se que foi lançada a
pedra fundamental do Ginásio Normal
da cidade de Mossoró (Rio Grande do
Norte) .

$0 - Inaugura-se ,em Niterói (Esta-
do do Rio de Janeiro) a Escola Flu-

o minense de Música, filiada ao Conser-
vatório Brasileiro de Música.

Seção de Documentação e Intercâm-
bi~ do Instituto N acionaÍ de Estudos
Pedagógicos em 25 de outubro de 1945
- Déa Veloso Barros,. Chefe da Seção.
_ Visto : Lourenço Filho, diretor do
I. N. E. P.
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Vida educacional no país em Outubro

I - ATOS DA ADMINISTIMÇÃO FEDEHAI.

2 - E' publicado o Decreto-lei 11.°

8.019 de 29-9-945, que dispõe sôbre a
vida escolar do estudante expedicioná-
rIO.

3 - E' publicado o Decreto n.
19.695, de 1-10-945, que aprova e man-
da executar novo regulamento para a
Diretoria do Ensino Naval.

3 - E' publicado o 'Decreto n.?
19.696, de 1-10-945, que aprova e man-
da executar o regulamento para as Es-
colas de Aprendizes Marinheiros.

4 - E' publicado o Decreto-lei n."
8.027, de 2-10-945, que aumenta o nú-
mero de membros> da Junta Especial
instituída pelo Decreto-lei n.? 7.401, de
20-3-945.

4 - E' publicado o 'Decreto-lei n.?
8.029, de 2-10-945, que isenta do impos-
to do sêlo os estabelecimentos de ens i-
no, sob inspeção oficial.

5 - E' publicada a Ata de 21-9-94$,
do Conselho Nacional de Educação, re-
lativa à 10." sessão .da 2." reunião or-
dinária do ano.

5 -- E' publicada a Ata de 24-9-945,
do Conselho Nacional de Educação. re-
lativa à l l." sessão da 2.a reunião or-
dinária do ano.

6 - E' publicada a Portaria n.? 724,
de 4-10-945, do Ministro da Agricul-
tura, que altera o regimento interno da
Escola N aciona! de Agronomia.

6 - E' publicada a Portaria n.? 725,
d~ 4-10-945, do, Ministro da Agricul-
tura, que altera o regimento inte~o da
Escola Nacional de Veterinária.

6 - E' publicada a Ata de 1-10-945,
do Conselho Nacional de Educação, re-
lativa à 12.a sessão da 2.a reunião or-
dinária do ano.

9 - E' publicada a Portaria n.? 458,
de 6-9-945, do Ministro da Educação
que expede instruções pará organiza-
ção dos cursos de continuação de ensi-
no industrial.

9 - E' publicada a Portaria n.ti 377,
de 1-10-945, do diretor geral do Depar-
tameto Nacional de Educação, que bai-
xa instruções para regular a adapta-
ção dos alunos matriculados, no corren-
te ano escolar, em qualquer das séries
do curso de contabilidade.

10 - E' publicada a Portaria n.?
433, de 23-9-945, do Ministro da Edu-
cação, que concede inspeção preliminar
aos cursos técnicos de contabilidade e -,
de comércio e propaganda da Escola
Técnica de Comércio de Volta Redonda,
com sede em Volta Redonda, no Esta-
do do Rio de' Janeiro,
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10 - E' publicada a Portaria n."-
436, de 22-9-945, do Ministro da Edu-
cação, que concede inspeção prelimi-
nar ao curso comercial básico da Esco-
la Comercial Remington, com sede em
Santo André, no Estado de São Paulo.

10 -E' publicada a Portaria n.? 437,.
de 22-9-945, do Ministro da Educação,
que concede inspeção preliminar ao cur-
so técnico de contabilidade da Escola
Técnica de Comércio de Três Rios, com
sede em Três' Rios, no Estado do Rio
de Janeiro.

12 - E' publicado o Decreto-lei- n."
8.071, de 10-10-945, que dispõe sôbre
o registro de diplomas expedidos pela
extinta Escola Superior de Mecânica
e Eletricidade de São Paulo.

13 - E' publicado o Decreto-lei n."
8.075, de 11-10-945, que prorroga por
três meses o prazo de fun~ionamento da
J unta Especial instituída pelo Decreto-
lei n,? 7.40I; de 20-3-945.

16 - E' publicada a Portaria n". 409
de 22-9-945, do Ministro da Educação
que altera a distribuição de bolsas de
estudo para os Cursos elo Departamen-
to Nacional de Saúde.

17 rr- E' publicado o Decreto n.?
19.810, de 15-10-945, que modifica dis-
positivos do Regulamento da Escola de
Estado-Maior, aprovado pelo Decreto
n." 10.790, de 9-11-942.

22 - E' publicada a, Portaria n.? 377,
de 1-10-945, elo diretor da Divisão do
Ensino Comercial, que baixa i~s1:ru-

. ções para zegular a adaptação dos alu-
nos matriculados, no corrente ano es-
colar, C',mqualquer das séries do curso
de contabilidade à série correspondente
do curso de contador.

23 - E' publicada a Ata de 5-10-945,
do Conselho Nacional de Educação re-
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lativa à 13.a sessão da 2.a reunião or-
dinária do ano.

24 r-r E' publicado o Decreto-lei 11.°

8.121,. de 22-10-945, que fixa os cargos
do pessoal do magistério da Prefeitura
do Distrito Federal.

25 - E' publicada a Portaria n.?
749, de 23-10-945, do Ministro da

.:Agricultura, que aprova as instruções
para o funcionamento do Curso Avul-
so de Reflorestadores, baixadas pelo
diretor elos Cursos de Aperíeiçoarcen ..
to, Especialização e Extensão.

25 - E' publicada a Portaria n." 750,
de 23-10-945, do Ministro da Agricul-
tura, (\1~edispõe sôbre cálculos de mé-
dias nas Escolas Nacional de Agrono-
mia e Nácional de Veterinária, subordi-
nadas à U. R. dó C.N.E.P.A.

25 - E' publicada a Portaria n.? í51,
de 23-10-945, do Ministro da Agricultu-
ra, que estende à Escola Nacional de
Veterinária as determinações constantes
do artigo 35 do Regulamento Interno da
Escola Nacional de Agronomia, aprova-
do pela Portaria ministerial s/no de 14-
-11-936.

.'.

25 - E' publicada a Ata de 8-10-945,
do Conselho Nacional de Educação, re-
lativa à 1'4.a sessão da 2.a reunião ordi-
nária do ano.

I.

25 - E' publicada a Portaria n." 29,
ele 23-10"945, do diretor do Conservató-
rio Nacional de Canto Orfeônico, que
dispõe' sóbre obras didáticas que deverão
ser' usadas dos Cursos de Formação de
Proíessóres Especializados em Canto
Orfeônico.

26 - É publicada a Ata de 10-10-<)45,
do Conselho Nacional de Educação, re-
lativa. à 15.a sessão da 2.a reunião ordi-
nária do ano,



27 - E' publicado o Decreto-lei n.?
8. 130, de 25-10-945, que dispõe sôbre o
pagamento de taxas referentes ao 2.° pe-
ríodo do último ano dos cursos de ensi-
no superior.

27 - E' publicado o Decreto-lei n.?
8.1.32, de 25-10-945, que cede ao Go,
vêrno do Estado' de Mato Grosso o
imóvel que menciona, o qual será utili-
zado, exclusivamente, para instalação e
funcionamento de um grupo escolar.

27 - E' publicada a Ata de 12-10-
-945, do Conselho Nacional de Educa-
ção, relativa à 16.a sessão da 2.a reu-
nião ordinária. do ano.

30 -- E'. publicada a Portaria n.? 725,
de 4-10-945, do Ministro da Agricultu-
ra, que altera o Regimento Interno da
Escola Nacional' de Veterinária, na
parte referente a expedição de diplomas.

31 - E' publicada Portaria n.? 464,
de ló-1O-945, do Ministro da Educação
que concede inspeção preliminar ao cur-
so técnico de contabilidade da Escola
Técnica de Comércio N. S. Aparecida,
com sede em Bento Gonçalves, no Esta-
do do Rio Grande do Sul.

II - ATOS DA ADMINISTRAÇÃO DOS ESTA-

DOS, DO DISTRITO FEDERAL E DOS

TERRITÓRIOS\

1 - São publicados os Decretos nOs.
3.242, e 3.243, de 28-9-945, do Estado
de Santa Catarina, que criam escolas
primárias em :Rio do Tigre, município
de Nova Trenta e em Salto Rio Dol-
lmann, no município de Ibirarna.

2 - E' publicado o Decreto n.? 1.686,
de 1-10-945, do Estado do Rio Grande
do Sul, que concede auxílio de Cr$ ..
10.000,00 à Federação 'Espírita do Rio

. Grande do Sul.

2 - E' publicado o Decreto n.? 1.687,
de 1-10-945, do Estado do Rio Grande
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do Sul, que concede auxílio de Cr$ ...
350.000,00 ao Instituto de Belas Artes.

2 -- São publicados os Decretos n.05-
1.689 e 1690, de 2-10-945, do Estado do
Rio Grande do Sul, que concedem auxí-
lio de Cr$ 10.000,00 à Federação das
Associações de Ex-alunos dos Irmãos
La Salistas no Brasil e de Cr$ 50.000,00
à Federação Rio Grandense de Escotei-
ros, respectivamente.

2 - E' publicado o Decreto-lei n.?
690, de 28-9-945, do Estado de Mato
Grosso, que abre crédito especial de
Cr$ 9.075,00 ao Colégio Estadual,

2 - E' publicado o Decreto-lei n.?
694, de 28-9-945, do Estado de Mato
Grosso, que modifica a denominação do
Curso Comercial, anexo ao Colégio Es-
tadual de Mato Grosso, e· cria mais
cinco cadeiras no mesmo estabeleci-
mento.

3 - E' publicado o Decreto n.? 625,
dc' 1-10-945, do Estado da Paraíba, que
desapropria terreno para construção de
um grupo escolar em João Pessoa.

- 3 - E' publicado o Decreto 'n,? _••

3.245, .de 3-10-945, do Estado de San-
ta Catarina, que 'suprime um cargo de
professor cornplementarista, padrão. C.

5 - E' publicado o Decreto-lei n.?
1.049: de 3-10-945, do Estado do Piauí,
que abre crédito para despesas com os
serviços de educação.

5 - E' publicado o Decreto n.? .•.
3.244, de 3-10-945, do Estado. de Santa
Catarina, que dá normas para os exa-
mes parciais no curso fundamental dos
Institutos de Educação.

6 - E' publicado Ato, de 5-10-945,
do Estado do Pará, que cria cursos de
prcíessôres itinerantes para classes de
alfabetização no interior do Estado e
dá outras providências.
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6 - E' publicado o Decreto n.? 628,
de 5-10-945, do Estado da Paraíba, que
cria escolas primárias no município
de Santa Luzia de Sabugi.

6 - São publicados Decretos de 5-
-10-945, do Estado de São Paulo que
convertem em " rurais" os seguintes
grupos escolares: "Conde de Serra Ne-
gra", em Botucatú; o de Presidente
Epitácio ; o da Fazenda Guatapará, em
Ribeirão Preto; o de Ribeirão dos 111-.

dios, em Santo Anastácio; "Dr. Quiri-
no", em Taubaté, e o de Bento Quiri-
no, em São Simão.

6 São publicados Decretos de
5-10-~45, do Estado de São Paulo, que
criam' os seguintes grupos escolares:
"Camilo de Matos", em Ribeirão Pre-
to; rural. da Usina J unqueira, em Iga-
rapava.,

6 - São localizadas escolas mistas
no Núcleo São José, em Angatuba, e
no Bairro D. Luíza Benta, em Tieté
(São Paulo).

6 - E' publicado o Decreto n.?
1.695, de 3-10-945, do Estado do Rio
Grande do Sul, que concede auxílio de
Cr$ 10.000,00 à Prefeitura Municipal
de Vacaria.

6 - E' publicado o Decreto 11.°

1.698, de 3-10-945, do Estado do Rio
Grande do Sul, que coocede auxílio .1
Faculdade Católica de Filosofia de
Pôrto Alegre.

6 - E' publicado o Decreto n.? ..
1:699, de 3-10-945, do' Estado do Rio
Grande do Sul, que concede auxílio de
Cr$ 3.000,00 ao Ginásio S. José, de S.
Leopoldo.

6 - E' publicado o Decreto n." ..
1.702, de 6-10-945, do Estado do Rio
Grande do- Sul, que incorpora o grupo
escolar "J oão Pessoa" ao grupo escolar
"Couto de Magalhães", ambos da 3.a
região escolar.
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7 - E' publicada a Portaria n.? 36,

de 6-10-945, do Diretor Geral do De-
partamento de Educação do Estado de
São Paulo, que inclui várias escolas en-
tre as típicas rurais do Estado.

7 - E' publicado o Decreto n.? 4,
de 18-9-945, do Território de Ponta Po-
rã, que aprova o regulamento das Cai-
xas Escolares.

10 - E' publicado o Decreto-lei n.?
1.465, de 9-10-945, do Estado de São
Paulo, que cria, no Q. P. um cargo
isolado, de provimento efetivo, padrão F.
de professor da Escola Regional da
Fôrça Policial do Estado.

10 - E' publicado o Decreto de
9-10-945, do Estado de São Paulo, que
cria o grupo escolar rural de Vila Ne-
gri, em Taquaratinga.

11- E' publicado o Decreto-lei n.?
1. 474, de 9-10-945, do Estado de Santa
Catarina, que abre crédito especial de

" Cr$ 16.000,00 destinado,a melhoramentos
na Escola Prática de Agricultura •.Vi-
tal Ramos"! de Canoínhas.

11 - E' publicado o Decreto n.? ..
3.246, de 9-10-945, do Estado de Santa
Catarina, que cria escolas mistas em Rio
do Rufino e Bossoroca, município de
S. Joaquim. - (

11 - E' publicado Decreto do Govêr .
no do Estado de Goiás, que cria três
ginásios oficiais no Estado.

12 - E' publicado o Ato n." 2.135,
de 11-10-945, do Estado de Pernambuco,
que dá o' nome de "Ana Faustína" ao
grupo escolar de Surubim.

12 - E' publicada a Portaria n.? 279,
de 11-10-945, do Departamento de Edu-
cação do Estado de Sergipe, que aprova
as instruções do "Torneio Educativo".

12 - E' publicado o Decreto n.? ...
15.097, de 11-10-945, do Estado de São



Paulo, que dispõe sôbre lotação de car-
gos na Escola Normal de J undiaí.

12 - E' publicado o' Decreto-lei n.?
935, de 12-10-945, do Estado do Rio
Grande do Sul, que institui uma só ca-
tegoria de professôres primários de car-
reira, fixa-lhe os vencimentos dentro do
sistema de aumentos qüinqüenais e dá
outras providências. .

13 - E' publicado o Decreto-lei n."
lS.094, de 11-10-945, do Estado de São
Paulo, que reorganiza o Instituto Bu-
tantã.

13 - E' publicado o Decreto-lei n.?
15.104, de 12-10-945, do Estado de São
Paulo, . que dispõe sôbre extinção do
Serviço de Enfermagem e dá outras pro-
vidências.

13 - E' publicado o Decr-eto-lei n.·
936, de 12-10-945, do Estado do Rio
Grande do Sul, que abre crédito espe-
cial de Cr$ 24.825,00 à Escola Profis-
sional de Santa Maria.

13 - E' publicado o Decreto !Í.O •••

1. 704, de 1l-1O~945, do Estado do Rio
Grande do Sul, que concede auxílio de
Cr$ 30.000,00 ao Teatro Anchieta, da
Escola Dramática do Rio Grande do Sul.

1-4 - E' publicada a Portaria n.? 99,
de 5-10-945, do Território de Ponta
Porá, que cria, sob a Direção da Divisão
de Segurança, o "Núcleo de Ensino
Profissional CeL Ramiro Noronha"
(N. li. P.).

15 - E' publicado o Decreto-lei n.",
370, de 9-10-945, do Estado do Paraná,
que abre crédito suplementar de Cr$
8.000.000,00 para despesas com a edu-
caçiio.

17 - E' publicado o Decreto n,? ••

1.406, de 15-10-945, do Estado do Rio
Grande do Norte, que cria 50 .escolas
isoladas em vários minicipios do Estado.

--$:-
li -' E' publicado o Decreto-lei n.-

1.481, de 15-10-945, do Estado de Santa
Catarina, que abre crédito especial de
Cr$ 248.570,90 para despesas com cons-
trução. de aviário na Escola Prática de
Agricultura" Caetano Costa ", de Lajes.

I .

17 - E' publicado o Decreto n,? ••

1. 710 de 16-10-945, do Estado do Rio
Grande do Sul, que concede auxílio de
Cr$ 15.000,00 para a realização de C011-

ícrência de caráter educativo.

18 - E' publicado o Decreto-lei n.?
1.059, de 15-10-945, do Estado do Piauí,
que abre crédito especial de Cr$ ....
6.000,00 para aquisição de terrenos na
cidade de Picos e ainda para aulas de
agricultura 'e de educação física.

18 - E' publicado o Decreto-lei n.?
1.060, de 5-10-945; do Estado do Piauí,
que altera a carreira de inspetor de en-
sino.

18 - E' publicado o Decreto-lei n,"
1.061, de 15-10-945, do Estado do Piauí,
que concede subvenção .anual de Cr$
1.800,00 ao Centro Operário "José de
Freitas", a partir de janeiro de 1946.

18 - E' publicado o Decreto-lei n.o'
1. 062, de 15-10-945, do Estado do Piauí,
que abre crédito especial de Cr$ .....
40.000,00 para fazer face às despesas
com as comemorações de centenário do
Curso Secundário, noPiauí.

19 - São publica das as Instruções n.?
4,. de 17-10-945, do- Secretário Geral de
Educação e Cultura do Distrito Federal,
que regulam o funcionamento' dos esta-
belecimentos de ensino particular.

19 ~ E' publica da a Ordem de Ser-
viço' n,? 56, de 17-10-945, do diretor do
Departamento de Educação Primária do
Distrito Federal, que baixa instruções
gerais para os exames de promoção e
conclusão de curso primário.

,



19 - E' publicada a Portaria n,? 290,
de 17-10-945; do Estado de Sergipe, que
designa comissão de exames finais do
curso primário do interior do Estado.

19 -E' publicado o Decreto-lei n.?
3.029, de 2-10-945, do Estado do Rio
de Janeiro, que isenta de impôsto de ~ê-
lo. os estabelecimentos de ensino, sob ins-
peção oficial.

í9 - E' publicado o Decreto n.? .,
15.142, de 18-10-945, do Estado de São
Paulo, que aprova o Regimento dos
Cursos de Especialização Agricola na
Escola Profissional Agrícola Industri-
al Mista de Pinhal.

20 - E' publicado p Decreto-Iei n.?
942, de 19-10-945, do Estado do Rio
Grande do Sul, que cria o cargo de
diretor do Colégio Estadual ••Julio de
Castilhos" junto à Superintendência do
Ensino Secundário.

21 - E' instalado o 2.° grupo esco-
lar' de Formiga (Minas Gerais), re-
cebendo a denominação de ',' Prof. Joa-
quim Rodarte" ..

22 r: E' publicado o Decreto n,"
3.250, de 18-10-945, do Estado de San-
ta Catarina, que cria escola primária
mista em Figueira Alta, município de
Araraguá,

22 - E' publicado o Decreto n.? ..
3.251, de 18-10-945, do Estado de Santa
Catarina, que equipara aos congêneres
oficiais o Curso Complementar anexo
ao grupo escolar ",S. José" de Serra

. Alta.

22 - E' publicado o Decreto n.? ..
3.252, de 18-10-945, do Estado de San-
ta Catarina, que cria escola primária
mista em Rio Canudos do Capivari,
município de Palhoça.

23 - E' publicado o Decreto-lei n."
15.152 de 20-10-945, do Estado de

São Paulo, que dispõe sôbre transfor-
mação de ginásios em colégios,

23 - E' publicado o Decreto-lei n."
15.155, de 20:10-945, do Estado de São
Paulo, que dispõe sôbre concessão de
um auxílio extraordinário de quinze
mil cruzeiros ao Externato Salesiano S.
João. de Campinas.

23, - O govêrno do Estado de Mi-
nas Gerais abre crédito de Cr$ ...
2.799.200,00 para as obras iniciais da
Cidade Univé;sitária de Belo Hori.
zonte.

23 - E' criado um grupo escolar na
vila de Araperá, município =de Rio Pa-
ranaíba (Minàs Gerais).

24 - E' publicado o Decreto-lei n."
741, de 23-10-945, do Estado da Paraí-
ba, que abre crédito especial de Cr$
30.000,00, para despesas com a cons-
trução do grupo escolar de Ibiapinó-
polis.

24 - E' publicado o Decreto 11.° ••

644, de 23-10-945, do Estado da Paraí-
ba, que cria escola primária mista na
fábrica Arenópolis, município de Areia.

24 - E' publicado o Decreto 11.° ••

15.157, de 23-10-945, do Estado de 'São
Paulo, que dá denominação a grupos
escolares.

24 - E' publicado o Decreto 11.° "

15.158, de 23-10-945, do Estado de São
Paulo, que dá a denominação de

. "Anhaia Meio" à Escola Normal de
Assis .

24 - E' publicado o Decreto-lei n.?
15.161, de 23-10-945, do Estado de São
Paulo, que dispõe sôbre aquisição de
imóveis, por' doação, onde funciona o
grupo escolar de Vila Varpa, muni-
cípio de Tupã.

24 - E' publicado o Decreto-lei 11.°

1,5.162, de 23-10-945, do Estado de São



Paulo, que dispõe sôbre aquisiçao de
imóvel, por doação para construção
do prédio do grupo escolar de Nova
Odessa, município de Americana.

24 - E' publicado o Decreto-lei n.?
15.164, de 23-10-945, do Estado de São
Paulo, que dispõe sôbre concessão de
auxílio extraordinário à Sociedade Fe-
rriinina de Instrução e Caridade, de
Campinas.

24 E' publicado Decreto de
23-10-945, do Estado de São Paulo, que
cria grupo escolar de Vila Campante,
em Quitauna.

24 E' publicado decreto de
24-10-945, do Estado de Minas Gerais,
que cria grupo escolar na sede da vila
de Cercado, município de Pitangui.

25 - E' publicado o Decreto-lei n.?
15.170, de 24-10-945, do Estado de São
Paulo que dispõe sôbre a criação de
um Ginásio Estadual em Pindarr.o-
nhangaba.

2S - E' publicado o Decreto-lei n.?
15.171, de 24-10-945, do Estado de São
Paulo, que. dispõe sôbre criação de car-
gos no Quadro do Ensino.

25 - E' .publicado o Decreto-lei n.?
15.172, de 24-10-945, do Estado de São
Paulo, que desdobra o Quadro de En-
sino e dá outras providências. '

25 - E' publicado o Decreto-lei n.?
15.174, de 24-10-945, do Estado de São
Paulo, que dispõe sôbrecriação de um
ginásio estadual em Mogi Mirim.

25 - E' publicado o Decreto-lei n.?
15.175, de 24-10-945, do Estado de São
Paulo, que dispõe sôbre criação de car-
gos 110 Quadro do Ensino.

25 - E' publicado o Decreto 11.° ••

1.718, de 25-10-945, do Estado do Rio
Grande do Sul, que concede auxílio de

•.

Cr$ 40.000,00 ao Conselho Regional de '
Desportos.

26 - E' publicado o Decreto n.? ..
646, de 25-10-945, do Estado da Paraí-
ba, que cria escola rudimentar mista na
Fazenda Lapa, município de S. Luzia
do Sabugi.

26 - E' publicado o Decreto n,? ••

15.182, de 25-10-945, do Estado de São
Paulo, que dá a denominação de "C~-
nadá" ao Colégio Estadual de Santos.

26 - E' publicado o Decreto n.? •.
15.184, de 25-10-945, elo Estado ele São
Paulo, que dá a denominação de "Dom
Henrique Mourão" ao 1.0 grupo escolar
de Lins.

26 - E' publicado o Decreto n.? ..
15.185, ele 25-10-945, do Estado de São
Paulo, que dispõe sôbre criação de uma
Escola Normal em Taubaté.

26 - E' publicado o Decreto n.?
15~186, de 25-10-945, do Estado de São
Paulo, que. dispõe sôbre criação de car-
gos no Quadro elo Ensino.

26 - E' publicado o Decreto-lei n.?
15.188, de 25-10-945, elo Estado de São
Paulo, que dispõe sôbre permuta de imó-
veis para construção ele grupo escolar
rural em Batatais.

26 - E' publicado o Decreto-lei n.?
378, de 20-10-945, elo Estado do Para-
ná, que concede subvenção ao Círculo
de Estudos Bandeirantes.

27 - E' publicado o Decreto 11.° .•

2.449, de 26-10-945, do Estado do Rio
ele Janeiro, que cria escola isolada em
Fazenda da Pedra no município "e S:
Fidélis.

27 - E' publicado o Decreto 11.° ••

2.451, de 26-10-945, do Estado do -Rio
de Janeiro, que cria escolas isoladas em



Sesmaria e Serra do Tardin, município
de Bom j esús de Itabapoana.

27 - E' publicado o Decreto n.? .,
15.192, 'de 25-10-945, do Estado de São
Paulo, que dá a denominação de "Cel.
Quito J unqueira" ao grupo escolar ru-
ral de Usina j unqueira, em Igarapava.

27 - E' publicado o Decreto-lei n.?
18.193, de 26-10-945, do Estado de São
Paulo, que dispõe sôbre aquisição de
imóvel, por doação, para construção do
grupo 'escolar de Quintana.

28 - E' publicado' o Decreto n.? ..
'650, de 27-10-945, do Estado da Par aí-
ba, que cria escola primária mista em
Prensa, município de Cajazeiras.

28 - E' publicado o Decreto ° .. f

651, de 27-10-945, do Estado da Paraí-
ba, que cria escolas rudimentares nus-
tas nas localidades de Jardim, Riacho
do Carneiro e Aragão, município de Ba-
talhão.

28 - E' publicado o Decreto n,?
653, de 27-10-945, do Estado da Parai-
ba, que cria escola primária mista em
Gitó, município de Umbuzeiro.

29 - E' publicado o Decreto n.? ..
3.255, 'de 25-10-945, do Estado de San-
ta Catarina, que cria escolas mistas em
Lageadinho e em Fazenda Campinas,
município de Caçador.

29 - E' publicado o Decreto n.? ..
3.256, de 25-10-945, do Estado de San-
ta Catarina, que cria escolas mistas em
Alto Bela Vista, Colônia Almeida e
São José, município de Campos Novos.

29 - E' publicado o Decreto n.? ..
3,257, de 25-10-945, do Estado de San-
ta Catarina, que cria escolas mistas em
Ponte do Rio Corrente, município de
Curitibanos.
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29 - E' publicada a Portaria n.? 59,
de 21-9-945, do Território do Guaporé,
que designa inspetor de cursos noturnos
de alfabetização e determina suas atri-
buições.

29 - E' publicada a Portaria n." 60,
de.24-9-945, do Território do Guaporé,
que determina aos centros de ensino a
apresentação mensal de um relatório.

30 - E' publicado o Decreto n.? ..
3.260, de 26-10-945, do Estado de San-
ta Catarina, que cria escola primária
mista em Alta Vargínha, município de
São José,

'30 - E' publicado o Decreto n.? ..
3.261, de 26-10-945, do Estado de San-
ta Catarina, que cria escolas primárias
mistas em Laranjeiras e Nilo Peçanha,
município de 'Campos Novos.

~30 - E' publicado o Decreto 11.° ••

3,262, de 27-10-945, do Estado de Sano
ta Catarina que cria escoias primária!
mistas em Mar Grosso e em Capivara,
município de Orleães.

30 - E' publicado o Decreto-lei n."
955, de 29-10-945, do Estado do Ria
Grande do Sul, que altera a redação do
artigo 11 do Decreto-lei n.? 776. de
3-5-945, sôbre a Superintendência do
Ensino Profissional.

31 - E' publicada a Ordem de Servi-
ço n.? 12, de 30-10-945, do diretor do
Departamento de Difusão Cultural do
Distrito Federal que baixa instruções
para os exames de promoção e conclu-
são de cursos dos alunos dos Cursos
Técnicos para Adultos.

31 - E' publicada a Ordem de Ser-
viço 11.° 13, de .30-10-945, do diretor do
Departamento de Difusão Cultural, do
Distrito Federal, que expede instruções
para os exames de promoção e conclu-
são de cursos dos alunos dos Cursos
Elementares para Adultos.



31 - E' publicado o Decreto n.? ••
3.263, de 30-10-945, do Estado de San-
ta Cata rina, que cria escola primária
mista em Rio da Vaca, distrito de
Lauro Miiller; município de Orleães.

31 - E' publicado o Decreto n.?
3.264, de 30-10-945, do Estado de San-
ta Cata rina, que equipara aos congêne-
res oficiais o Curso Complementar ane-
xo ao grupo escolar "Trnaculada Con-
ceição" de Videira.

31 - E' publicado o Decreto n.? ..
3.265, de 31-10-945, do Estado de San-
ta Cata rina, que equipara aos congêne-
res oficiais o Curso Complementar ane-
xo ao grupo escolar "Cristo Rei", de
joaçaba.

31 - E' publicado o Decreto-lei n."
958, de 29-10-945, do Estado do Rio
Grande do Sul, que cria cargos no qua-
dro do pessoal da Universidade de Por-
to Alegre.

31 -E' publicado o. Decreto n.? ..
1.734, de 29-10-945, do Estado do Rio
Grande do Sul, que concede auxílio de
Cr$ 100.000,00 à Casa do Pequeno
Operário de Pôrto Alegre.

(

31 - E' publicado o Decreto' n.?
1 . 742, de 29-10-945, do Estado do Rio
Grande do Sul, que concede auxílio de
Cr$ 80.000,00 à Faculdade Católica de
Filosofia de Pôrto Alegre, para manu-
tenção da Escola do Serviço Social.

31 - E' publicado o Decreto n.? .,
1.746, de 29-10-945, do Estado do Rio
Grande' do Sul, que concede auxílio de
Cr$ 300.000,00 à Créche São Francis-
co de Paula, de Pelotas,

31 - E' publicado o· Decreto n.? "
1.753, de 29-10-945, do Estado do Rio
Grande do Sul, que concede auxílio de
Cr$ 100.000,00 ao Abrigo de Menores
de Livramento.
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31. - E' publicado o Decreto n.? ..

1. 756, de 29-10-945, do Estado do Rio
Grande do Sul, que declara de utilidade
pública imóvel situado em Pôrto Ale-
gre, para construção do parque univer-
sitário e de novas instalações da Uni-
versidade.

31 - E' publicado o Decreto .n.? ..
1. 757, de 29-10-945, do Estado do Rio
Grande do Sul, que altera o Decreto
n.? 7.277, de 18-5-935, que dispõe só-
bre provimento de cargo de professor
catedrático.

31 - E' publicado o Decreto n.? ..
1.759, de 29-10-945, do Estado do Rio
Grande dó Sul, que concede auxílio de
Cr$ 30.000,00 ao Curso Goschi.

31 - São publicados os Decretos n.Ps
1. 765; 1. 767 e 1. 768, de 29-10-945, do
Estado do Rio Grande do Sul, que con-
cedem pensão anual de Cr$ 5.000,00 a
professôres particulares.

31 - E' publicado o Decreto n.? ..
1.773, de -29-10-945, do .Estado do Rio
Grande do Sul, que cria o Instituto de
Pesquisas Veterinárias da Secretaria de
Agricultura, Indústria e Comércio dá
outras providências.

III ATOS DA ADMINISTRAÇÃO

MUNICIPAL

11 - E' publicado o Decreto-lei n.?
4, de 25-7-945, da Prfeitura de Bom
] esús (Piauí), que eleva de Cr$ 100,00
para 150,00 os vencimentos mensais da
proiessôra da escola "Getúlio Vargas",

11 - E' publicado o Decreto-lei n.?
2, de 30-6-945, da Prefeitura de S. Mi-
guel do Tapuio (Piauí), que 'fixa os
vencimentos dos professôres de Genipa-
peiro, Brejo da Onça e Brejo Grande em
C;-~ 150,00 mensais, e abre o crédito es-
pecial de Cr$ 2.700,00 para as respecti-
vas despesas, no corrente exercício.



11 - E' publicado o Decreto-lei n.?
3, de 20-7-945, da Prefeitura de S. Mi-
guel do Tapuio (Piauí), que fixa os
vencimentos dos professóres de Palmei-
rais e Mendes em Cr$ 1.800,00 anuais,
a partir de 1-1-946.

12 - O Prefeito Municipal de Natal
baixa a Portaria n.? 98, que concede
auxílio para a merenda escolar do grupo
., Raquel Figner ' (Rio Grande do Nor-
te) .

23 E' publicado o Decreto-lei n.?
22, da Prefeitura de Esperantina
(Piaui), que cria uma' escola e um car-
go de professor primário.

IV - NOTICIÁfUO

1 - Instala-se, na cidade do Rio de
] aneiro, o I Congresso de Engenharia
e Arquitetura.

1 - Noticia-se a cnaçao de uma es-
cola profissional em Valparaíba (São
Paulo), por iniciativa da Seção de As-
sistência e Cooperação Educacional à
Família do Ferroviário da E. F. C. B.

1 - Instala-se em Pórto Alegre (Rio
Grade do Sul) o III Congresso Bra-
sileiro de Veterinária.

2 - Noticia-se que foi fundado o
Centro de Estudos Filosófic~s na Fa-
culdade Nacional de Filosofia (D. Fe-
deral).

3 - E' inaugurado oficialmente o
edifício do Ministério da Educação e
Saúde,'

3 - Segue para os Estados Unidos
o dr. Abgar Renault, diretor geral do
Departamento Nacional de Educação,
que visitará aquele país a convite do
Govêrno Americano.

3 - Realizam-se várias solenidades,
na cidade do Rio de Janeiro, em come-
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.moração ao 113.° aniversano da Facul-
dade Nacional de Medicina.

4 -- Instala-se o Curso de Psicolo-
'gia Aplicada, na Academia Fluminense
de Letras, em Niterói, destinado às pro-
Iessóras do Estado do Rio de Janeiro.

4 Comemora-se em Teresina
(Piaui) a passagem do primeiro cente-
nário de fundação do Curso Secundário
no Estado.

5-No gabinete do Ministro da Edu-
cação, realiza-se a cerimônia de entrega,

• pelo Embaixador do Paraguai, ao Mi-
nistro Gustavo Capanema, das insíg-
nias de Grande Oficial da Legião do
Mérito do Paraguai, com que o govêr-
no dêsse país agraciou o ministro bra-
sileiro.

I
5 - E' lançada a pedra fundamental

da Escola Prática .de Agricultura de
S. José do Rio Preto (São Paulo).

6 - Encerra-se, na cidade 90 Rio de
Janeiro, o I Congresso de Estudantes
Secundários,

6 -- Noticia-se a instalação de um
curso de alfabetização para adultos em
Cunhambebe: município de Angra' dos
Reis (Estado do Rio dê Janeiro).

6 - Noticia-se que estão em constru-
ção no Estado de São Paulo setenta
postos de puericultura.

8 - Uma embaixada de estudantes de
medicina de Curitiba (Paraná) segue
para a capital paulista.

9 - Noticia-se que a Escola Superior
de Agricultura do Estado de Minas Ge-
rais, com sede em Viçosa, completou
vinte e cinco anos de existência e que
durante êsse tempo deu ao Brasil 1.097
técnico para as atividades rurais.

10 - Inicia-se, em todo o país as co-
memorações da Semana da Criança.



10 - Inicia-se as comemorações do
25.0 aniversário da fundação do Colé-
gio Bennett, da cidade do Rio de Janeiro

10 - Realiza-se em São Paulo a ce-
. rimônia de 'assinatura da escritura de
fundação da Universidade Católica do
Brasil.

10 - Visita Belo Horizonte, (Minas
Gerais) uma caravana de universitários
cariocas, integrada por estudantes da Fa-
culdade Nacional de Odontologia da
Universidade do Brasil.

11 - Visita Belo Horizonte uma de-
legação da Escola Normal de Juiz de
Fora (Minas Gerais).

12 - Inaugura-se o novo prédio do
Ginásio "7 de Setembro" de Natal
(Rio Grande do Norte.)

12 - E' -inaugurado o Centro de Pue-
ricultura de Natal (Rio Grande do Nor-
te) .

12 - E' comemorado o 26.0 aniver-
sário da Liga Baiana contra o Analfa-
betismo.-

12 - O Colégio Brasil, de Niterói
(Estado do Rio), comemora o 43.0 ani-
versário de sua fundação.

12 Iniciam-se as comemorações do
35.0 aniversário do Ginásio Batista Flu-
minense de Campos (Estado do Rio de
Janeiro) .

12 ;- Encerra-se em São Paulo o
Curso de Extensão Cultural promovido
pelo Departamento de Educação do Es-
tado em colaboração com o Escritório
de Assuntos Interamericanos.

13 - Chega ao Rio de Janeiro o Pro-
fessor, Mira y Lopes, contratado pelo
DASP para dar curso, durante um ano,
sôbr orientação, seleção, e de adapta-
ção profissional.
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13 - Noticia-se que foi instalada em
Manaus a "Cruzada Amazonense de
Educação".

13 - Inaugura-se a Escola Prática de
Agricultura" Fernando Costa", em Pi-
rassununga (São Paulo).

14 - Visita João Pessoa (Paraíba)
uma embaixada de professorandas da
Escola Normal de Bananeiras.

14 - Segue de Pôrto Alegre (Rio
Grande do Sul) para o Rio de Janeiro
uma embaixada de alunos do último ano
do Instituto de Educação.

14 -,Noticia-se que foi inaugurado o
curso noturno de alfabetização no gru-
po escolar Silveira Martins, de Bagé
(Rio Grande do .Sul}.

15 - E' comemorado o "Dia' do Pro-
fessor" nos Estados do Rio Grande do
Sul c de Pernambuco, "

17 - E' fundado o clube agrícola jun-
to ao Educandário "Oswaldo -Cruz" de
Natal (Rio Grande do Norte).

18 - Visita o Instituta' Nacional de
Estudos Pedagógicos o professor Pierre
Clarac, inspetor geral de instrução PÚ-
blica em França.

18 São publicadas instruções do
Departamento de Educação do Estado de
São Paulo sôbre exames finais no ensino
primário particular.

J 9 - O Estado do Ceará comemora
o 1.0 centenário do Colégio Estadual.

19 - Embarca para a cidade do Rio
de Janeiro uma embaixada de estudantes
scrgipanos.

20 -- Noticia-se o falecimento em Pa-
ranayba (Piauí) do. professor Monse-
nhor Constantino Boson.

20 - E' inaugurado oficialmente o
grupo escolar "Dom Vital", ele Recife
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(Pernarnbuco) , com capacidade para
800 alunos.

20 - Noticia-se que foi inaugurada a
c, sopa escolar" no grupo escolar Getú-

lia Vargas, de Niterói (Estado do Rio).
20 - Noticia-se que foi inaugurado em

Rio das Flores (Estado do Rio de Ja-
neiro) o Patronato Agr.icola Getúlio
Vargas.

21 - E' inaugurado oficialmente o
grupo escolar "Vicente da Silva Mon-
teiro", em Caruau (Pernambuco), com
capacidade para 600 alunos.

21 - E' inaugurado o grupo escolar
"Camilo de Matos" em Ribeirão Preto
(São Paulo}.

21 - Noticia-se que' o Dr. Antônio
Brochado da Rocha reassumiu o cargo
de Secretário de Educação e Cultura do
Estado do Rio Grande do Sul.

22 - Inicia-se, na cidade do Rio de
Janeiro, o curso do Professor Mira y
Lopes, organizado pelo DASP.

22 - Instala-se o Conselho dos Estu-
dantes da Bahia, na cidade de Salvador.

22 - Noticia-se a criação - de duas
escolas primárias da Fundação Brasil
Central, em Vale dos Sonhos (Mato
Grosso) e em Caiapônia, (Goiás).

24 - Noticia-se a. assinatura no Mi-
nistério ela Agricultura, de um acórde
entre o Brasil e os Estados Unidos da
América do Norte relativo ao ensino
agrícola.

24 - E' instalada uma escola em Ti-
rol, Natal (Rio Grande do Norte).
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25 - Inaugura-se na cidade do Rio
de ] aneiro a "Semana da Econômia de
19-1.5", campanha educativa de realização
anual.

25 - Em Teresina (Piauí) são inau-
gurados dois cursos de ensino supletivo,
sendo um na escola "Dom Severino" e
outro na escola " Engenheiro Aréa
Leão".

25 - Instala-se o IV Conselho Es.a-
dual de Estudantes de Minas Gerais.

25 ~ Noticia-se que entraram em fun-
cionamento no .Território do Guaporé as
seguintes escolas de Boa Hora, em Rio
Madeira ; de Ariquens, em Rio Jamari,
e ele Cachoeira do Samuel, em Rio ja-
mario

'26 - Instala-se no Palácio Itamarati
(Distrito Federal) o Instituto B sil-
Holanda.

27 - Realiza-se em Campinas (São
Paulo) a solenidade de encerramento do
I Congresso N ormalista de Ensino Ru-
ral, levado a efeito naquela cidade entre
22 e 27 do corrente.

30' - Inaugura-se na cidade de São
Paulo a Escola de Artes Gráficas do
SENAL

30 - E' comemorado no EstadO de
Minas Gerais o "Dia do Professor".

, Seção de Documentação e Intercâmbio
elo Instituto Nacional de Estudos Pe-
dagógicos, em 26 de novembro de 19,15.
Déa Velloso Barros, Chefe de Seção-
Visto. Lourenço Filho - Diretor do
L N., E. P.
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Vida educacional no país em Novembro

- ATOS DA ADMINISTRAÇÃO FEDEíL".L

1 - E'· publicado o Decreto n.? ..
19.759, de 9-10-945, que concede reco-
nhecimento •aos cursos mantidos pela
Escola de Música da Bahia.

1 - E' publicada a Ata de 15-10-945,
do Conselho Nacional de Educação, re-
lativa à 17.a sessão da segunda reunião
ordinária do ano.

3 - E' publicada a Ata de 17-10-945,
do Conselho Nacional de Educação re-
lativa à sessão de instalação da 3.a reu-
nião extraordinária do lmo.

5 - E' publicada a Ata de 19-1O-945,
do Conselho Nacional de Educação re-
lativa à 2a sessão da 3.a reunião ex-
traordinária do ano.

6 - E' publicado o Decreto-lei n.?
8.153, de 29-10-945, que estabelece as
bases de organização do Salão Nacional
de Belas Artes, e dispõe sóbre outras
medidas de proteção às artes plásticas

, em todo o país. .

G - E' publicada a Portaria n.? ..
736-A de 20-10-945, do presidente do
Departamento Administrativo do Ser-
viço Público, que cria, nos Cursos de
Administração da Divisão de Apertei-
çoamento do mencionado departamento,
um Curso Extraordinário de Orienta-
ção, Seleção e Readaptação Profissio-
nal.

6 - E' publicada a Ata de 22-10-945,
do Conselho Nacional de Educação re- .
lativa à 3.a sessão da 3.a reunião ex-
.traordinária do ano.

6 - E' publicada a Ata de 24-10-945,
do Conselho Nacional de Educação re-
lativa à 4.a sessão da 3.a reunião ex-
traordinária do ano.

6 - E' publicacla a Ata de 26-10-945,
do Conselho Nacional de Educação re-
lativa à 5.a sessão da 3.a reunião ex-
traordinária do ano.

8 - E' publicada a Portaria n,? ••

8.779, de 6-11-945, do Ministro da Guer-
ra, que aprova as instruções para o
Iuncionamento dos diferentes cursos do
Centro de Instrução de Defesa Anti-
Aérea, para o ano de 1946.

9 _. E' publicado o Decreto n.? "
19.898, de 7-11-945, que promulga o
Convênio para permuta de livros e pu-
blicações, entre o Brasil e a República
Dominicana, firmado no Rio de Janei- .
1'0, a 9-4-945.

16 - E' publica da a Portaria n.? ..
554, de 14-11-94$, do Ministro da Edu-
cação, que dispõe sôbre os exames de
licença ginasial para os candidatos de'
que trata o art. 91, da lei orgânica do
ensino secundário, na próxima época.

17 - E' p-ublicacla a Ata de 29-10-945,
dó .Conselhd Nacional dé Edutaçaore-



lativa à 6.a sessão da 3.a reunião ex-
traordinária do ano.

17 - E' publicada a Ata de 9-11-945,
do Conselho Nacional de Educação, re-
lativa à 7." sessão d~ 3,"' reunião ex-
traordinária do ano.

20 - E' publicado o Decreto n."
19.897, de 6-11-945, que concede reco-
nhecimento, sob regime de inspeção per-
manente, ao Ginásio Dois de Dezembro,
com sede no Distrito Federal.

21 - E' publicado o Decreto 11.° ..
19.902, de 13-11-945, que promulga o
Convênio de Intercâmbio Cultural; en-
tre o Brasil e a Colômbia, firmado no
Rio de Janeiro, a 14-10-941.

21 - E' publicada a Portaria n.? ..
531, de 5-11-945, do Ministro da Edu-
cação, que concede inspeção preliminar
ao curso técnico de contabilidade da
Escola Técnica de Comércio de Para-
nhos, com sede em Paranhos, no Es-

, tado de Minas Gerais.

21 - E' publicado o Aviso n.? ...
3 -,006, de 17-11-945, do Mini'stro da
Guerra, que dispõe sôbre matrícula no
2.° ano nos Núcleos e Centros de Pre-
paração de Oficiais da Reserva.

22 - E'. publicado Decreto-lei n.?
8.192, de 20-11-945, que dispõe sôbre
a concessão anual de bôlsas de estudo
na Escola Nacional de Educação Fí-
sica' e Desportos.

22 - E' publicado o Decreto-lei 11.0
8.193, de 20-11-945, que dispõe sôbre
promoção no corrente ano letivo.

22 - E' publicado o Decreto-lei n.?
8.194, de 20-11-945, que revoga os De-
cr~t~-1~1~n.os 2.07Z,de 8-3-940, ...
z.áio, de i4:Ó-940, 4.101, de 9ii942,
e 5.045, ci(; 'S~i2-942, referentes ã Ju-
v~~ti:rde Brasii~ira.

z2 =. E' ínibÍicaC!ó o becret'~-lei n.O
,.; " .••• J' .,. . .~ , •. ,.

8.19;" de 20-11-945;·que altera disposí-
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ções do Decreto-lei n.? 1.190, de 4 de
abril -de 939, que dá organização à Fa-
culdade Nacional de Filosofia.

22 - E' publicado o Decreto-lei 11.°
8.196, de 20-11-945, que altera disposi-
tivos do Decreto-lei n.? 6.141, de 28 de
dezembro de 1943, referente à lei or-
gânica do Ensino Comercial.

22 - E' publicado o Decreto n.?
19.903, de 14-11-945, que concede reco-
nhecimento a cursos da Escola de Be-
las Artes de Pernarnbuco, com sede em
Recife, no EstaK!o de Pernarnbuco...

22 - E' publicado o Decreto n.? ..
19.975, de 20-11-94~, que revoga os De-
cretos 11.0S7.807, de 5-9-941 e' 12.100,
ele 25-3-943, referentes à ]uventude
Brasileira.

22 -, E' publicado o Decreto 11.° ..
19.976, de 20-11-945, que altera dispo-
sitivos elo Decreto n.? 14.373, de 28 de
dezembro de 943, relativos ao regula-
mento da estrutura do curso comercial
básico.

22 - E' publicada a Portaria n.? ..
555, de 14-11-945, do Ministro da. Edu-
cação, que expede programas de dése-
nho e respectivas instruções metodo-
lógicas, determina sua execução no
curso ginasial do ensino secundário.

22 - E' publicada a' Portaria 11.0
556, de 13-11-945, do Ministro da Edu-
cação, que expede instruções método-
lógicas para' execução dó programa de
espanhol.

22 - E' publicada a Portaria n.? ..

557, de 16-11-945, do Ministro da Edu-
cação, que expede programas de traba-
lhos manuais e respectivas instruções
rnetodológicas, e determina sua exe-
cução 110 curso ginasial do ensino se-
cundário. I

13 t: E' pubtfcado 6 Deéreto-Ieín,"
8,199, .~é• .zg~V:?4§,.•q~ .re~~belete



cargos de professor catedrático da Es-
cola Politécnica da Bahia, do' Quadro
Suplementar do Ministério da Educa-
ção e Saúde.

23 - E' publicado o Despacho de
21-11-945, do Ministro da Educação,
que homologa a Resolução n.? 17, de
13-11-945, da Junta Especial, que re-
tifica a Resolução n.? 13.

23 - E' publicada a Portaria n." 1,
de 19-11-945, do Coordenador dos Cnr-
sos do Departamento Nacional da Crian-
ça, que baixa instruções para o estágio
dos alunos do C. P. A. nas diversas se-
ções do D,_N. C.

27 - E' publicado o Decreto-lei n.?
8.19"1, de 20-11-945, que traz disposi-
ções relativas ao curso comercial bá-
sico e aos seus atuais alurios das ter-
ceiras e quartas séries.

27 - E' publica da a Portaria n:o
564. de 21-1l-945, do Ministro da Edu-
cação, que expede programas de geo-
grafia e respectivas instruções metodo-
lógicas, e determina sua execução no
curso colegial do ensino secundário.

27 - E' publicada a Portaria n.?
567, de 22-11-945, do Ministro da, Edu-
cação, que revoga as portarias n.Ps 89,
de 16-5-9.40, 108, de 25-6-940, 223, de
27-3-943, 228, de 7-4-943, e na parte
que se referem à J.uventude Brasileira,
1lS portarias 225 e 227, de 1 e, de 7 de
abril de 943, respectivamente.

27 - E' publicada a Portaria 11.° ..
568, 'de 22-11-945, do Ministro da Edu-
cação, que transfere bolsa de estudo nos
Cursos do Departamento Nacional de
Saúde.

28 - E' publicado o Decreto-lei n.?
8.221, de 26-11-945, que dispõe sôbre
prestação de exame especial' de educa-
ção íísica.

28 - E' publicado o Decreto-lei n.?
8.222, de 26-11-945, que dá nova reda-
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ção aos arts. 2.° e 3.° do Decreto-lei n.?
1.417, de' 13-7-939, que dispõe sôbre o
regime do livro didático,

'28 - E' publicado o Decreto n.? ..
15,634, de 23-5-944, que autoriza o íun-
cionarnento do Curso de Engenheiros de
Minas e Metalurgistas da Escola Po-
litécnica da Universidade de São Paulo.

28 - E' publicada a Portaria n,? ,.
576, de 27-1l-945, do Ministro da Edu-
cação, que designa comissão especial
para examinar os livros didáticos des-
tinados ~o ensino do desenho.

28 - E' publicada a Portaria' n.? .
577, de 27-11-945, do Ministro da Edu-
cação, que designa comissão esp;cíal

, . ,
para examinar os livros didáticos des-
tinados ao ensino da música.

29 - E' publicada a Portaria n.? ..
559, de 16-11-945, do Ministro da Edu-
cação, que ex-pede instruções para, exe-
cução elo que dispõe o Decreto-lei n.?
7,637, de 12-6-945, com a 110va redação
que lhe deu o Decreto-lei 'n." 7.795, de
30-7-945, sôbre gratuidade d~ ensino.

29 - E' publicada a Portaria n.? ..
578, de 27-11-945, do Ministro da Edu-
cação, que dispõe sôbre o livro didático.

29 - E' publica da a Portaria n.? ..
580, de 27-11-945, do Ministro da Edu-
cação, que dá nova redação aos arts.
5.°, 7,° e 9.° da Portaria n.? 332, de
30-12-942, que dispõe sôbre admissão
aos cursos de formação profissional das
Escolas Industriais e elas Escolas Téc-
nicas federais, equiparadas e reconhe-
cidas.

,\

29 - E' publicada a Ata de 16-1l-945,
do Conselho Nacional de Educação, re-
lativa à 8.a sessão da 3,a reunião ex-
traordinária do ano.

29 - E' publica da a Circular DEC
n.? 2, de 25-10-945, do diretor da Divi-
são do Ensino Comercial, que expede



instruções baseadas nos Decretos-leis
n.Ps .7.938 e 8.019, de 6 e de 29-9-945,
respectivamente, que dispõem sôbre a lei
orgânica do ensino comercial e sôbre a
vida escolar do estudante expedicioná-
rio.

30 ~ E' publicada a Ata de 21-11-945,
do. Conselho Nacional de Educação re-
lativa à 9.a sessão da 3.a reunião ordi-
nária do ano.

30 - E' publicada a Portaria 11.° 477,
de 28-11-945, do diretor geral do De-
partamento Nacional de Educação, que
'dispõe sôbre os pedidos de verificação
prévia para efeito de concessão do reco-
nhecimento a estabelecimento de ensino
comercial.

II -' ATOS DA ADMINITRAÇÃO DOS Es-
TADOS, DO DISTRITO FEDERAL E DOS

TERRITÓRIOS

1 - E' publicado o Decreto 11.° ••

658, de 31-10-945, do Estado da Paraí-
ba, que cria escolas rudimentares nos
municípios de Pombal e de Antenor
Navarro.

1 - E' publicado o Decreto-lei n.?
812, de 29-10-945, do Estado de Ser-
g~pe, que restaura o cargo de professor
catedrático 'do Instituto Pedagógico
"Rui Barbosa".

1 - E' publicado o Decreto-lei n.?
816, de 29-10-945, do Estado de Sergi-
pe, que cria um cargo de professor de

. Música e Canto Orfeônico padrão I, no
Quadro Único do Estado.

1 - E' publicado o Decreto n.? ..
15.196, de 26-10-945, do Estado de São
Paulo, que dispõe sóbre a lotação dos
cargos que especifica, no Ginásio Esta-
dual de Caiuru,

1 - E' publicado o Decreto n. 0 ••

3.266, de 31-10-945, do Estado de San-
ta Cata ri na, que cria cursos noturnos
na cidade de Itaj aí.
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1 - E' publicado o Decreto n.? ..

3.267, de 31-10-945, do Estado de San-
ta Catarina, que cria escola mista em
Vila Velha, distrito de Passo do Ser-
tão, município de Araranguá.

2 E' publicado o Decreto-lei n.?
818, de 31-10-945, do Estado de Sergí-
pe, que cria o cargo de Inspetor Geral
do Ensino Pedagógico.

2 - E' publicado o Decreto n.? ..
262, de 31-10-945, do Estado de Sergi-
pe, que regulamenta as atividades docen-
tes e administrativas nos grupos esco-
lares.

.3 - E' publicado o Decreto-lei n.?
1.500, de 30-10-945, do Estado de San-
ta Catarina, que autoriza aquisição de
terras, por doação, para construção de
grupos escolares em Vila de Maratá,
município de Pôrto União.

3- E' publicado o Decreto n.? ..
3.269, de 3-11-945, do Estado de San-
ta Catarina, que dispõe sôbre pagamento
de verba para inspeção escolar.

4 - E' baixada a Portaria n.? 71,
da Divisão de Educação do Território
do Guaporé, que regulamenta a aplica-
ção de testes para os exames finais do.
curso primário e dá outras providên-
cias.

4 - E' baixada a Portaria 11.° 72,
da Divisão de Educação do Território
do Guaporé, que regulamenta a aplica-
ção de testes de aproveitamento nas es-
colas particulares do Território, para
expedição de certificados de promoção
e de diplomas oficiais.

6 - São publicadas as, instruções n.?
5, de 1-11-945, do Secretário Geral de
Educação e Cultura do Distrito Federal,
que determina .as condições exigidas
para o exame de admissão e matrícula
no Instituto de Educação.

6- E' publicado o Decreto-lei n.?
1. 084, de 5-11c945, do Estado do Piaui,



que cria o cargo de auxiliar de Inqué-
ritos e Pesquisas Pedagógicas, no De-
partamento do Ensino.

7 - E' publicado o Decreto n.? ..
2.239, de 29-10-945, do Estado do Pa-
raná, que aprova o Estatuto do 11 Salão
Paranaense de Belas Artes.

7 - E' publicado o Decreto n.? ..
2.233, de 29-10-945, do Estado do Pa-
raná, que cria um grupo escolar na ci-
dade de Londrina.

8 - E' publicado o Decreto 11.0 ••

1 .779, de 30-10-945, do Estado do Rio
Grande do Sul, que cria grupo escolar,
dando-lhe a denominação de "Almirante
Barroso'le

8 - E' publicado Decreto de 7-11-945,
do Estado de Goiás, que cria três gi-
násios oficiais 110 Estado,

8 - E' publicado o Decreto n." 36,
de-18-10-945, do Estado de Goiás, que
cria escola noturna na sede do município
de I taguatins.

8 - E' publicado o Decreto n." 37,
de 18-10-945, do Estado de Goiás, que
funda escola isolada no povoado de Sí-
tio Novo, município de Taguatinga.

9 - E' publicado o Decreto n." ...
436, de 8-11-945, do Estado do Pará,
que revigora, no corrente ano letivo, vá-
rios artigos do Regulamento da Escola
Normal do Pará, aprovado pelo Decre-
to-lei n.". 1. 862, de 12-1-936.

10' -- E' publicado o Decreto-lei n.?
1.245, de 9-11-945, do Estado de Per-
nambuco, que abre o 'crédito suplementar
de vinte e cinco mil cruzeiros, à verba
Melhoramentos de Educação.

10 - E' publicado o Ato n.? 2.324,
de 29-11-945, do Estado de Pernam-
buco, que dá o nome de "Euclides da
Cunha" às escolas reunidas da sede do
município de Parnamirim.
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10 E' publicado o Decreto n.° ..

219, de 7-11-945, do Estado de Mato
Grosso, que cria escolas reunidas em
"Coronel Galvão", m uni c í p i o de
Herculânea.

13 - E' publicado o Decreto-lei n.?
1. 087, de 6-11-945, do Estado do PíauÍ,
que cria o cargo de censor geral no Co-
légio Estadual do Piaui.

15 - E' publicado. o Decreto n,? ••

437, de 10-11-945, do Estado do Pará,
que dispõe sôbre a promoção dos estu-
dantes do curso primário, 110 ano leti-
vo de 1945.

IS - E' publicada a Portaria 11.° 313,
de 5-11-945, do Diretor Geral do De-'
partamento de Educação do Estado de
Sergipe, que baixa instruções regula-
mentando as atividades docentes e' ad-
ministrativas nas escolas primárias es-
taduais, a partir de 1.0 de janeiro de
1946.

16 - E' publicado o Decreto n.?
2.236, de 9-11-945, do Estado do Para-
ná, que eleva à categoria de grupo es-
colar as escolas reunidas de J aboti.

20 - E' publicada a Ordem de Servi-
ço n.? 30 de 19-11-945, do Diretor do
Departamento de Educação Técnico-
Profíssional do Distrito Federal, que
dispõe sôbre exames para promoção e
exames finais.

20 - E' publicado o Decreto n.? ...
15.219, de 19-11~945, do Estado de São
Paulo, que dispõe sôbre a lotação dos
cargos que especifica, no Ginásio Esta-
dual de Pindamonhangaba ..

20 E' publicado o Decreto n.? ..
15.220, de 19-11-945, do Estado de São
Paulo, que dispõe sôbre a lotação dos
cargos que especifica, no Ginásio Es-
tadual de São Joaquim da Barra.

2G -- E' publicado o Decreto n.?
15.221, de 19-11-945, do Estado de São
Paulo, que dispõe sôbre a lotação dos



cargos que especifica, na Escola Normal
de Taubaté.

20 - E' publicado o Decreto n.? ..
15.222, de 19-11-945, do Estado de São
Paulo, que dispõe sôbre a lotação dos
cargos que especifica, no Ginásio Es-
tadual ele Mogi Mirim.

22 - E' publicada a Ordem de Servi-
ço n.? 31, de .21-11-945, do Diretor do
Departamento de Educação Técnico-
Profissional, do .Distrito Federal, que
dispõe sôbre exames vestibulares nas
Escolas Técnicas.

22 _. E' publicado o Decreto 11.° ••

3.278, de ~0-11-945, do Estado de San-
ta Catarina, que permite à Escola Pro-
fissional Feminina de Florianopolis a
expedição de diplomas em algumas sec-
ções.

22 -E' publicada a Portaria n.? 359,
de 21-11-945, do Secretário dos Negó-
cios da Justiça, Educação e Saúde do

. Estado de Santa Catarina, que aprova
as Instruções para o Curso de Habili-
tação de Professor de Educação -Física.

23 - E' publicada a Ordem de Servi-
ço n.? 65, de 22-11-945, do Diretor do
Departamento de Educação Primária,
do Distrito Federal, que dispõe sôbre
a distribuição de pessoal docente em
exercício.

23 - E' publicado o Decreto-lei n."
1.095, de 22-11-945, do Estado do Piauí,
que abre crédito suplementar de Cr$
l.150,00 à verba do Departamento do
Ensino.

25 - E' publicado o Regulamento da
Caixa Escolar, organizado pela Divisão
de Educação, do Território de Ponta
Porão

26 - E'. publicado o Decreto-lei n.?
388, de 21-11-945, do Estado de Para-
ná, que autoriza doação de terreno ~
Associação de Assistência à Criança
Desamparada.
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28 - E' publicada a Ordem de Servi-
ço n.? 32, sem data, do Diretor da Es-
cola Amara Cavalcanti, da Prefeitura
do Distrito Federal, que dispõe sôbre
exames de admissão aos cursos de for-
mação da referida escola.

28 - E' publicado o Decreto-lei n.?
754, de 27-11-945, do Estado .da Pa-
raiba, que reorganiza o Serviço de As-
sistência Social e dá outras providências.

28 - E' publicado o Decreto n.? ..
295, de 23-11-945, do Estado de San- "
ta Catarina, que aprova projeto e or-
çamento para ampliação do campo de
educação física do grupo escolar "Ores-
tes Guimarães", de Serra Alta.

29 - E' publicada ' a Resolução 11.°

26, de 28-11-945, do Secretário Geral
de Educação e Cultura do Distrito Fe-
deral, que modifica, em parte, as ins-
truções n.o 5, de 1-11-945, reguladoras
das condições exigiclas para o exame de
admissão e matrícula no Instituto .de
Educação.

29 - E' publicado o Decreto-lei n.?
840, de 28-11-945, do Estado de Sergi-
pe, que cria o Instituto de Música e
Canto Orfeônico do Estado.

29 - E' publicado o Decreto-lei n.?
15.235, de 28-11-945, do Estado de São
Paulo, que dispõe sôbre organização do
ensino secundário.' ,

29 - E' publicado o Decreto-lei n.?
15.236, de 28-11-945, do Estado de São
Paulo, que altera os padrões de venci-
mentos, dos cargos docentes do magis-
tério secundário e· normal.

30 - E' publicado o Decreto-lei n.?
758, de 29-11-945, do Estado da Par ai-
ba, que cria cargos no Quadro Único,
'com lotação no Escola de Agronomia
do Nordeste.

30 - E' publicado o Decreto 11.° .•

3.282, de 28-11-945, do Estado de San-



ta Catarina, que cria escolas mistas em
Cupim, João Paulo e Soledade, distri-
to e município de Bom Retiro.

30 - E' publica.do o Decreto n.? ..
3.283, de 29-11-945, do Estado de San-
ta Catarina, que suprime cargo de pro-
fessor auxiliar, padrão A, no Quadro
Único do Estado.

lU - NOTICIÁRIO

1 - Toma posse no cargo de Ministro,
da Educação e Saúde ai Professor Raul
Leitão da Cunha.

4 - Inaugura-se em. São Paulo a
I Exposição do Livro Infantil e Didá-
tico.

4 - Instala-se em São Paulo o I
Congresso de Escritores J uvenís.

5 - Toma posse no cargo de. Secre-
tário da Educação e Saúde Pública do
Estado de Minas Gerais o Dr. lago Pi-
mentel,

6 - O Prof. Raja Gabaglia assume
o cargo de Secretário da Educação da
Prefeitura do Distrito Federal.

7 - O Prof. Azevedo Amaral toma
posse no cargo de Reitor da Universi-
dade do Brasil.

7 - Toma posse o novo diretor do
Departamento de Educação da Parai-
ba. Dr. Oliveira Castro.

7 - E' nomeado para Chefe do De-
partamento de Educação da Secretária
de Educação e Saúde Pública de Mi-
nas Gerais o Dr. Mário Mendes Carn-
poso

8 -- Noticia-se que foi nomeado o Dr.
Pio Benedito Ottoni para o' cargo de
diretor do Departamento de Educação
do Estado do Rio de Janeiro.

S - Visita a cidade do Rio de Janeiro
a Embaixada" Crlstiãi1ú Mathado" da

---<7

Escola de Farmácia de Ouro Preto
(Minas Gerais).

9 - Cento e cinqüenta estudantes do
Distrito Federal visitam a Escola Mili-
tar de Resende, no Estado do Rio de
Janeiro.

9 - Chega ao Rio de Janeiro uma
missão médica mexicana, em visita de
aproximação cultural entre o México e
os vários países centro e sul-arnerica-
nos.

9 - E' inaugurada uma escola no-
turna gratuita em Posse,' município de
Iguaçu (Estado do Rio).

10 - E' inaugurado o curso de alfa-
betização de adultos organizado pelo
Sindicato dos Trabalhadores em Curti-
mento de Cour~s do Rio de J anciro,

11 - Encerra-se em São Paulo o I
, Congresso Infantil de Escritores, insta-

lado em 4-11-945.

13 - Noticia-se que foi fundado em
João Pessoa (Paraíba) o Centro de Es-
tudos Cientificos.

16 -- Inaugura-se na capital paulista
a primeira Escola Têxtil do SENAI.

19 - Instala-se em São Paulo a Cor-
por ação Ginasiana de Amparo e Assis-
tência ao Estudante Brasileiro.

21 - Noticia-se que se encontra em
São Paulo o Prof. Eduardo M. L. Guil-
lon, inspetor do Conselho Nacional de
Educação da Argentina, que foi con-
templado com uma bolsa de estudo pelo
M. E. S., para observar a organização e
prática do ensino da educação física em
nosso país.

22 -- Realiza-se a assembléia geral
do Congresso dos Estudantes do 3° e
4°. anos básicos das escolas de comér-
cio da cidade de São Paulo.

23 - O Prof. A. de Almeída Junior,
. Secretário de Educação do .Estado 'de
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São Paulo, visita o Instituto Nacional
de Estudos Pedagógicos.

23 - Realiza-se em São Paulo uma
reunião de 30 delegados de ensino pri-
mário da capital e do interior do Estado,

24 - E' comemorado o 40.0 aniversá-
rio de fundação da Escola T'iradantes,
da Prefeitura do Distrito Federal.

27 - Falece o Prof. Leôncio Pinto,
catedrático de Anatomia Patológica da
Faculdade de Medicina da Bahia.

29 -. Chega à cidade do Rio de Ja-
neiro o cientista americano Dr. WiIliam
David Coolidge.

29 - E' instalada a Faculdade de Hi-
giene e Saúde Pública de São Paulo.

30 - No Ministério da Educação e
Saúde é realizada a distribuição de
prêmios aos participantes do concurso
de desenho infantíl "Como vê você Pa-
ris Libertada ?", organizado sob os aus-
picios da Embaixada Francesa.

Seção de Documentação e Inter-
câmbio do Instituto Nacional de Estu-
dos Pedagógicos, em 26 de dezembro de
1495 - Déa Velloso Barros, Chefe da
Seção - Visto: Lourenço Filho, dire-
tor do L N. E. P.
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