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ESTUDO SÔBRE O QUE CRIANÇAS DRASILEIRA~ APRENDEM SÔBRE O BRASIL

Os Diretores do Centro Brasileiro de Pesquisas Educacio-
nais - Professôres Anisio S. Teixeira e Péricles Madureira de Pi-
nho, de acôrdo com a proposta da Divisão de Estudos e Pesquisas E-
ducacionais do C.B.P.E., que subscreve. o presente, resolveram apro

. ._ N" 1'. _ ••var a proposta de atribuiçao a Tecn1ca de Educaçao, Norma Nicolu~i
Carneiro Monteira da incumbênéia de reali§ar um estudo em unidades
escolares de grau elementar de Nova Friburgo, Estado do Rio de Ja-
neiro.

O B J E ~ I V O O trabalho buscará apurar o que ~n -A ,dem as crianças sobre o Brasil, sua historia, SUa geografia, sua
cultura, SUa economia, SUas instituições políticas, administrati -
vas e culturais, s~bre a família brasileira; sôbre o Estado, o Mu••

t 'nic1pio e a vida da comunidade em que esta situada a escola.
Para êsse estudo tomar-se-ia como campo, alunos da últi-

ma série primária. Analisar-se-iam seus livros didáticos e de lei-tura, revistas, jornais, seus cursos de estudos, seus cadernos de
Aaulas, suas experiencias familiares, sociais e escolares.

~sses alunos seriam entrevistados sem aspecto formal, mas
com prévio planejamento da entrevista e solicitados a fa@erem pe -
quenos trabalhos pessoais, autênticos, sôbre o Brasil, seu Estado,
seu Município, sua comunidade, seus grandes homens, seus produtos,

- I .SUa tradiçao e vida presente, como instrumentos para sondagem e
verificação da aprendizagem feita.

P R A Z O
,O trabalhO devera estar concluido dentro do

prazo de quatro meses.

CONTRÔLE E ORIENTAÇÃO A responsável pelo projeto en.
viará, mensalmente, relatório das suas atividades à DEPE do CBPE ,
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não só para efeito de sua orientação no trabalho, como para ~trl-
buição de sua freqdência.

o R ç A M E N T O - Não haver~ despesas de remunera -..•çao pessoal, no projeto.
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