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MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO E CULTURA

INSTITUTO NACIONAL DE ESTUDOS PEDAGÓGICOS
CAIXA POSTAL 1669- ENDER~ÇO TELEGRÁFICO EDINEP

RIO DE JANEIRO - GB.

RELATdRI~ D S TIVID ES _ ' LIZAD'S P LA DIVISXO DE APERFEIÇOAMEN-
TO DO MAGIS~I() DOGENTRO DR SItEIRO DE PESQUISAS El>UaClOMAIS NO
11 SEMESTRE DE 1963.

De Saneiro a Junho de 1963, de envolveu a DAM ativA
dadas que podem ser, resumidas nos seguint s itens:

, . ' I
X) Centro ExPerimental de Educaçlo Primaria no Rio

11) Estudos e Pesquisas
111) Preparo de publicações
rv) Colab()ração em atividades de aperfeiçoamento do tnaglst4rio

em geral.
V) Auxílio na Administração dos Centros Regional dO INEP

I ..' ESCOLA. EXPERnmNT 'L DO RIO

Prêssegulu o trabalho de supervisão do Centro Ix -
pel!imental de 'Eduea,to pr1mk1a., situado ne Eatado,lda QuanabaJIQ. O
qual conta. no anocorrent , com lWO alunos e tunciona emreg1me
de tempo integral, O hor~r10 vigente t01 o de 7h 30m às llh ú5 •
1311 30m ~$ 16h 'Om, pa,ra 03° t O 4. • 50 ano e uma hora meno. pa-
ra o 2. ano~ As turmas do 10 ano continuaram a t r 4.h 30m de tra-
balho d1bl0. po:r falta de instalaç3e que permitam o pro;J.ongamen-
to do dia ~colar.

l..r..rlnelPi~§ at~vidades desenvolvidas

O Ourrteulo abrangeu. lJ.nguagem, Mat matlea, Estu -
dos Sociais, C13ncias.< Arte Infantil, Artes I,~u.stl'lai$, RecÍ'eação
e JogoS (inclusive Glnast1ea Fem1n1na, Iniciação Esportiva e Olube
de Dança) t Música, Economia Domlst1ca, as quatro primeiras na par••
te da manhã, .mque as cÍ'ianças desenvolvem atividades intencionais
ou projetos ,oreIas escolhidos. e as diitmalsll tarde. Bspee1a13.u
fa.se toi dada, no 21 per!odo do dIa, á atividade de Estudo dirigido", ..em que se procurou levar a criança a aqulsiçao d habilidades de e,i
tudo. a saber planejar seus estudos e a dominar t4cnlcas e recursos
auxiliares de estudo. Asse trabalho vem dando resultados de grande
significação, e ser~ objeto de uma publicação. cujo preparo já toi
iniciado. Tiveramtambém grande desenvolvimento, no perlodo as atl
vldades de teatro, que atralram grande lnterêsse das crianças.
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Desenvolvel'am...s tantb"m. com a participação d ti
da a escola. atividades escolhidas e d1rlg1das pelas orianças, m
que se empenharam diversas turmaSt entre as quaã.s salientamos, p_
las oportunidades educatlvas oferecidas - o Corre10 Escolar. o
Banco do Estudante, a P.apelar1a e a Lojinha de Doce·s.

Nas atividades de, Artes Industrlà1s foram realizA
dos p.t!nclpalmente trabalhos dê cartonagem (oOnfeoç,IOde cadernêS,
càrt~lras de ldent1\adet caixas para t1na v&1os) e encadernaç;o
(dos lIvros da Biblioteca da Esêola). madeira (estantes, tlehárlos
ete.), cerâmica e esmalte (objetos decorativos e adornos).

Notou-se. no pe~lOdo, apreciavel avanço no sentIdo
da 1ndiVlduallzaç~o do ensino, da ma10r p tJ1elpação da C1'1anç·ano
trabalho em grupo. graça ã!nc nt1vaç;O do preparo de material PA
ta trabalho independente atendendo aos dlver Os níveis de adianta-
mento e dificuldades especial das oriança e de test s d diag~
t1eo da situação de cada aluno. 1..$. trabalho se têa . spec1almen-
te no setor do ensino da Matem:tiost em que e 1n1e!o'll um estudo
sôbre os, fatôres que podem condu2:11' ~ melhor"a do rend1Jnento asCo •..
1a1".

. 'lemos de d:e'$tàCal'.. no trabalh() desenvolV'1dot • Pal
~ . -. #.. ... .te relativa a .formaçao de habitos '6 atitudes de trabal.hb. estU.dO e

oonvlv10 social. Nota•.se na.escola bêm rendimento do trabalho, 111
ter3ss.t esf'ôrço. colabol"açã~ iniciativa, hábito de·planejar. 1n ..•
formar-se, pesquisar, controlar os resultados. A atmosfera das

.turmas é de calma, segurança emocional, esp!:rito de grupo
2. O Protesaora4o e a,u apelfi12o~e~tQ
O prof ssorado sofreu algumas alteraç3es com a s~

da de duas protessSras, conVidadas para orientadol"as densino e
~.algumas licenças por motivo de saude.

Foram incorporadas ~ escola tr:s nOVa. professôras
deola$se, que reVelaram 1ntérãsSé é boa capacidade para part,1c1 ..•
par dos trabalhos da escola. sob a or1entaçto da diretora.

Houveg:rande dif1culdade para substitUir a profes-
sôra de Recreação, que nt.o satlsfaz:la aos objet.1Vos visados, por
não oontar Q Estado atualmente comp:ro!'essSres espec1alizados,po!s
os existentes passaram A função de or1entadores dos pro1"essar.s.E.a
t: em fase de estágio, além da prOfessara d Reoreação A1Dlanova pr,i.
ressôra de Economia Dom~st1ea.
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Prosse.gu1uno período e esfôrço do apertelçoaanen ..•

to 40s p;tofessôres. 'oram realizadas, semanalmente, reuniõestcg.
ordenadaS pela D1retora da PAM;:m que se rocurout o mais possível,

, . _ A1 var a part1c1paçao 40 p:rotessor•• aS qual8 ver ~~am obre lte -
CUPS08 paJ:-ao e1l$lno da Linguagem. a 1ndividuallzação no ensino
da .atem~tl'~. trabalho em gtupo. Estu€h)dirigido $ teatro seo-
lar-. A tnalo,' parte dessas reuniões tol dlrlglda pelo. próprios
professSrea.,

Foram encarregados das primeiras reuniões os pro-
fessSres da EsCola q,u realizaram, no início .do ano, seminários

palestras, ilustradas por material, no 12 nistrito Bducao10 -
• J "

nal d ~uanabara, a convlt da chete do mésmo, Os trabalhos ap~
#ir .sentados .obre recursos para (» ensino da L1nguagem e Estudo 411"1-

g1do, qua causaram exoelente lJnpr8ssACl) entre o professorado daqu!,. .
l)istrito Bducaelonal, chegaram a surpreender-nos pela segurança
dos professSres péla variedade, riqUeza e faci11dade de prepa ~
1'aç10 dos recursos citados. Fol igualmente grata a verificação
de atitude dês es e dos ma! protesaôres que dirigiram as reu-
n1õeSt conselentes das oportun1dades qUê a J!:scolavem oferecendo
para que se desenvolvamproflss10nalmente.

. ,

,

Qoordenação das reuniões pelos professôres enc~ .
regados 4as 41vers8s atlvldad s em discue ão vem dando um result,â
do ext~aordin~10, no sentido de desenvolver a responsabilidade e
o lnterêss dQ prol-sssôre. 'leremos sobretudo referir-nos à
atitude de a~tenticldad revelada por ête , no seu lnterêsse por
aperfeiçoar-$e, • como participantes de umempreendlmento comum.

Essa atitude se to~nou especialmente evidente na(~2
• .' . # ..' • , •••labo~açao volun~a.rla que vem os professores dando a pesquisa sobre

. _ . # N1ndlvld.uallz.açao 40 ensino em Matematloa, na reaçao ao relato do
professor encarrega40 de Estudo Dirigido, que motivou Um pedido

~ Áb -d08 deJOals de outras reun1oeso re o a~sunto e na elos professores
de classe que vem'desenvolvendo mais intensamente o trabalho de glll,$ em suas t~mas.

Al4m das r uniGes semanais a.que nos referimos, fo-
ram realizadas outra~ reuniões de d1seussão,sob a direção do Gabi-
nete de Orientação PSlco-Pedagógica, partindo do estudo de livros,
realizados pelos professgr s. livros ésses por êles pr&prios escolhidos.
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o 1nter~S3é e a part1ei ação dos protess"r s foi. muito sensível.
. ~ . -O referido Gabinete, ém pI'O seguimento n or"entaçao que vem to -

mando, atendeu individualmente as p~ore s~ra , e~ seus problemas, .
prot1ss1onc.1s e hum.anos. Como ja notD.InOSt m l'elator1os antel"i2,.
res, easa orientagiot trazendo segl.'l.rallg8t às professôras, tornou
qUase 1ne:!!dster4te (# e:nvlo de alUDb$ para estu.do pel. referido G,i·

. . . ,
b1nete4! O S~rv1~o dEI Ps1oo-Pedagog1eo estllda todos os alunos do
1Q ano e .os do 50 , vise.nelo a darorlel1ta.ç~o sS'bre o prossegui -
mento dos estudos dêstes

'7 Belagõg§ gom.oS.WA

As relaçaes com os pai for ..bastante desenvol-
'.

vidas, espec1a.loente sob a forma de reuniões cem Os professo s de
turma e de entrevistas.. O Serviço Ps1eo-peda .'~1co procurou n.•
trar em contaeto com os pais pa conheeer mais profundament a
situação dos alunos que apresentam probl mas, dos de 11 dos 511

anos.
Tamb4m a diretora da Escola reeebê eonstantemente

os paj.s. conhecendo a s1tuaç O de eada família de alunos da Esco-
la.

~. Rl\~g~e, dOA ltabalheg g~ 16Qoli
QUatro professSres. convidados p~a chefe do 121

Distrito iducaeional. realizarem palestras. 11ustradas.por mate-
rial didÁtico. a respeito do ensino da leitura na Escola da
orientação das atividades de Estudodirig1do. na Escola.

. A Escola 1'01 visitada por 115 profissionais d e-
ducação.entre os quais destacamos professAre da Stanford Univer-
sitr. Professôres de Educação Comparada de Utah, Ill1nois, OMo t

California, Kansas, Hawai e Alaska, encaminhados p la F01"'4Foun -
dat10n professôres do Instituto Experimental do Fero, a Diretora
da DA:Mdo Centro Regional de Pesqu1sas·Eduéac1ona1s do Recife e â

tutura diretora da Escola Experf.mental do mesmo Centro i o dire-
tor do Jepa.rtanlf~nto de EdlleaCl~o Primbia do Estudo da hanabara, a
Chete do Distrito e os diretores de Eseol~s Pr1mlr1as do 12Q Dis-
trito EdueaC1onal, aOoordenadora de Educaglo de AdJrân1stração Ri.
glonal da Penhae Cbefe do 129 Distrito Eduoacional. as coordena-
doras de Educaç~o Prlm~1a do 100 e do 131 DIstritos Edueaclonal~
diretores de Escolas Pr1m# ias, ecordenadores e professôres do lOQ
Distrito Eduoacional, diretores eprofessôres das Esoolas 9 - 10
e 12 - 12.
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Prosseguiu, no semestre, o estudo sôbre:
1.. ,>t1J.~çio dO;JrofG§gOPã o pl"11ll~o do Estado

h..§J!E1l!.ª~1t: (lnterasse p La p~oi'1 s~o. método . eeLd'$OS .4e en-
sino utilizados, at1tude e~ relaç:o a progrt:.t.mlls de apert 1çownen..•
todo m:'!.stérl0 e'tf;)f

Fol terminada ao parta do relatér10 ~elatlvo ao 8,a.
tudo de uma amostra de 50 protas ares primarios do Estado. no que
diz respeito aos quostionários qUe lhes foram aplicados .st~ SEi!l
do ultimado o relativos ~$ observaç8es (2 dia oompletos de aula
de cada professo%'), emmulIto pontos contrastando os reaultados
obtidos pelas duas "lentelàS, é que p~eee p%lovar •. da pa1'te elo prO-
tessor. conhecimento t 6~lQOdo qUê séria. aeonse1b:Vel. sem a cor-

'. . . ".-respondent capacidade ou o tnter3sse de reallza-lo.

Teve tantb:m pross gulm.nto a.pesquisa ôbre:
2•• ~ro~rMa U Pa3.pol,og.a.Wª .pro~,§sore§ primÁ...-

Ess~ ,$)eS.i\1isa te,ve origem nas J'9;r1t1cações feitas
r ~. ~

por esta l>lvisão de que os programas de Psicologia das Esaclas tioZ
mais e Institutos de Educàçãô dos vbtos Estados não lévam em eeo-,ta os problema que se apresntam ao professor pr1marl0. Foi ini-
ciada em 1962, com,úm levantamento de material que pa~ c de utl11
dade para o protef;'SO~na base de observa9õest3e,dad~ fornecidos po~
professôr s e de.anállse dos, 11vros 4e Psicologia mais aignltlcat1
vos nos v:""ioss~~t)res. N'o ano C01"renta, estão sendo or'gahlzados
os questlon:rio8 que serão aplicados aos protess3res,Pata qu lndS.
quem os problemps com que se detrontarem eos assuntos CUjo dom! -
nio ,lhas, parece útil para enfrentar situações reals de sua experi-
ência.

:.'A t1nal1dade emvista é levar a uma reforma do.. , \

programas de. 11·1eologia, das Esc'olas Normais 6' dos CUrsos de Forma-
ção de hof'esiôre dà'sieolo&1a\ p,ç,~aessas Escolas

Com a .finalidade de fixar qual a sItuação do pro -
fessorado ",imarl0 da 'Estado da GUallabara ao iniciar seu trabalho,
estão sen~,i;:l>reparadosau1as de ob~er"açto de, aulas eques1l1on:r1<B
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a serem apllead.os a 3sSGS pro1' ss$res, A pesquisa d' rte faZ91'-S
numa amostra de 50 prol ssôres, scolh1dos entre os melhores, os m'
dios e os mais traoos dentre os alunos que s d1plomaram em 1962.

A 1·p'esqu1sa tem por t1.:naUdade uma. or1entac;ão mais
eficiente do Curso Normal e dos oursos de apertelooamento de pro .•

• '1' -fessores prmár10St
4. !1A"'~U §.flbQllI Rrof@sI2r"eIRrimklos i dqEsSq49~.Jm&-

Com o objetivo <ie d1spo~ de l11toJtmação a.re peito
de professares especialmente capazes,pal'a atuare eomo prof ssô -

. "res-supervisores no futuro Centro de Tre1namento do Magist rio do
Estado da Guanabara. pura oferecer-lhes oportl.UÜ.dades d aperf i -
çoamento e recrutar elemento que possam auxl11 alf nos trabalho
que vimos realizandot foi organizada uma ficha d obsG~vação do
professor primário. O trabalho de ap11caçto de fichas Si S pl"o.fe -
• •sores indicados como sendo os melho~e das v ias escolas, eue

tiverem pelo menos; anos d eXére:!cl0,ser~iniciado no 2. 5MB-
tre de corrente ano •

.~.

5•. t IQui§@ a5.l>Ji ta~StftS 191\8," eXileM J.nfluinCitã AA,ânt.!~d!~
liggem 4a Ma~emãtlcHà "nA E,có;I..a'11mHli

O pr&sente estudo, iniciado no seméstre, visa e. l'A. - ' .xar a influencia, sobre o rendimento eseola1", no setor qa Matomat!
ca, exercido pela 1ndiv1dua11zaçto do en lno. Tomando.... protesas
res à Escola Experimental do Rio. devidamente aperfeiçoado quan-, , . " , ~to a M todologla da Matematlca, pl"ecurou-se qu desenvolvess m tel.
Dicas destinadas a atender à diferenças individual (d1agn~ t1co
preciso das d1ficuldad s das crianças, preparo de material especí-
fico para atend3-las, atença3 especial aO aluno ou ao grupo de alB
nos no aspecto em que se 've-r1f1ea sua deficiência). Os ~esultado8
obtidos pela. crianças do ano corrente, medido por pl!OVas que jà
vinham sendo aplioadas em anos anteriores, serão oo~parados aos de
turmas semelhantes •.de anos anteriores.

III - EMPAna !mo ~t~ktCA<mFlI
ProsseguiU, no semestre, a preparação dos seguintes

Guias para professôrest
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1. Gu1i d~Ens1no di M~~miticijna Esçcla ~~§
Está s ndo tel: inando o volume relativo no 20 •.no

e prossegue o preparo do referente aO :3 , na p~rta relatlva a M -
todologla

2.. ,guiA de,. E;n§1l}Q .s9s ,isludg:} .flS!st&iis .l/-i} Esgol,ã !:l:1.1!lil1i
Est~ sendo desenvol'v1do o trabalhorelat1vo a~61

ano. P01 tei ta uma revisão da parte l'"eferente aos quatro prlm,e1 -
. ••• + ,ros anos, para uma ediçao uestina,da as Escolas Normais.

3. GUi, de En§ino dgs ci3nciãU DãEsc9l-LP1:1m&w
Prosseguiu o rabalho com a inclusão de um no o

membrona Comis ão, mIja produção vinha sendo reduzid~J por se
trtar de pessoas grandemelte ooupadas

•!h §ui5l de En~.1l.q" da ·Ic~nguaqem na Eleola p'r:f.miotlê
Fol 1nleiac.a a prpara~ã.o do Guia, de que está en-

carregadà a professara Juraey S11ve1ra.
~ -5. Plloo1og1a R&tã ~~ottsao~eiaflmar!9Jl

A traduçã(') deftPs7eh€>lc:gy torTeae..:"11ng and ~lJarn1ng1f
de Wi-lliam Olal'k T1"ow,foi revista no scm0stre e a.tualmGnte·"jGst~ sen
do datilografada.

>
r." ..

IV.. f:tOLQ,gBAÇIQ. AT~!I.DADE§ DE ,APEmtJrço !1E~l'O W2
MA(lIS~RIO •. ElO{ GER L':' 'n .

A DAM colaborou na seleção dos bolsistas de 10 Es •
tados para o CUrso de Prote sôres-supervisores",'l1oarr. gou-so,aln-
da, da seleção de bol.sista pa.ra o estrar;glro (Curso nos Est dos
Unidos sob o patrôe1n1o da Aliança para o Progresso n9 Chl1 t no
setor de Planej mente, organizados pelo Instituto Latino .~eri(!ano
de Planejamento e patroeinadospelQ FISr).

Participou, aS_neta, de reuniões de diseussão aôore
os Centros de 1Te1namento do Magistério e preparou alguns e~tudos
s~b1"e aspectos VM-10S do pro.J9to~

V.... AYmt2. Ã.t~D~111nS,TIYiQlO"DO§ _!~E~T..Egs REG:rO~lÃU
RE PEsgYl§A§ EDUCAClONAh§

Colaborou, finalmente, a DA( no atendimento das I\!
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cessidades dos Centros Reg10na :'t na
I." . .,~;cessaria sobre os referidos Centros

prestações de contas de custeio dos mesmos.

obtenção de documentação n8-
-e se enCar egou da ~l ~lse das

Estas, Sr. Di:--etor" as prlnólp ia atividadeC': da
Divisão de Aperfeiçoamento do MagistEfrlQ do Centro Brasileiro de
Pesquisas Educacionais, no pr1mel:uo semestre de 1963_

Oordialmente. li
Lucia 11'1arquea Pinheiro

Diretora da il~I

DAJ.VI,P/ts.

/, .
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À Divisão de Aperfeiçoamento do Magistério prosseguiu no tra-
balho de supervisão das atividades do IQ Gentro Experimental de Educa -
ção Primária do Estado da Guanabara, encarregando-se da orientação ge-

1\ral dos trabalhos do Centro e do aperfeiçoamento dos professores do me~

o Centro foi, no ano corrente, visitado por 306 profissionais
de Educação, entre os quais destacamos profess~res de Universidades ~m~

'"ricanas e da Universidade de Toldo, da Ford Foundat Ion , professores se-
cund~rios e primários, especialistas em educação, aQ~inistradores esco-
lares, supervisares e orientadores de ensino, diretores de Escolas Exp~
rimentais do Peru e da Espanha, o chefe do Departamento de Saúde da Or-
ganização ~,Iundialde Saúde,) autoridades escolares do Estado da Guanaba-,
z-a , os diretores da Divisão de J!perfeiçoamento do VJ.agist~rioe da Esco-
la Experimental do Centro Regional de Pesquisas Educacionais do Recife,
aLunos das Faculdades de Filosofia do Estado, de Cursos de ,il.perfeiçoa-

Amento para Chefes de Distritos, Diretores de Escola e professores da
Guanabara, do Curso de Administração Escolar de são José dos Campos, do
Curso de Técnicos de Ensino do E.:.·:ército,do Curso Ps í.co-ipedag ógí.co do
Instituto de Pesquisas Educacionais da Guanabara) das Escolas Normais
f-úblicas do Estado da Guanabara e do Instituto de Educação de1anta Ca-
tarina.

Desenvolveu Cursos de Formação de Profess~res Supervisares e
Ade Pesquisa em Psicologia, este destinado a profissionais ~ue se dedi -

, .cam a pesqulsa no CBPE e no Instituto de Pes~uisas Educacionais da Gua-
nabara.

'"Realizou, ainda, a D .1'1, estudos sobre:

a) P:cogramas de ensino primário;
b) O professorado primário do Estado da Guanabara;
c) A Psicologia necessária ao professor primário;
d) Dificuldades do professor ~ue se inicia na profissão;
e) Fatôres que influem na aprendizagem da Matemática na Escola

- .•.

•e preparou a ficha básica de observação para o Cadastro do I~ofessor.
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Todos ~sses estudos destinam-se a influir na melhoria do ensino primá _
N Ario e dos cursos de formaçao e aperfeiçoamento de professores elementa-

res.

Prosseguiu a Divisão, em 1963, no preparo dos Guias de Ensi _
no da Matemática na Escola Primária (2Q e 3º anos), Estudos Sociais
(6Q anoQ), Linguagem e Ci~ncias Naturais e de uma publicação sÔbre Ensi-

. Ano Dirigido na Escola Elementar, a qual consubstancia a experiencia rea
lizada nesse setor no 1º Centro Experimental de Educação Primária do
INEP.
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