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MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO E SAÚDE 

BOLETIM MENSAL 

DO INSTITUTO NACIONAL DE ESTUDOS PEDAGÓGICOS 33 
MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO E SAÚDE 

LNO XIV FEVEREIRO DE 1 953 Nº 157 

Vida Educacional no País em janeiro de 1 953 

I — Atos da Administração Federal 

É publicada a Portaria n. h85, de 31—;2—952, do Ministro da Ggerra,que cria, na Escola de Transmissoes do Exercito, os cursos de Mecanica de 
Radar e Foto—cinegrafía. 

É publicªdo º Aviso n. 931D/I—B, de 30—12-952, do Ministro da Guerra, 
que dispoe sobre nomeaçoes para Instrutorçs Chefes, Instrutores,Auxí liares de Instrutor ou Instrutores Estagiaríos de Estabelecimentos 56 
Ensino. v 

É publicada a Lei n. 1.785—A; de 29612-952, Quª autofíza_a abrir o crê dito eSpegíal de m$2.ooo.ooo,oo, gomo auxílio & Associaçao Museu de“ 
Arte de Sao Paulp, no Estado de Sao Paulo, 

É publicado o Decreto n. 52.057, de 30—12—952, que concede autorização 
paga funcionamento do curso de bacharelado da Faculdade Brasileira de 
Ciencias Jurídicas, com sede no Distrito Federal. 
É publicada a Portaria n. 75, de—30-12-952, do Diretor do Colégio Pedro 
II—Igteçnato, que egpede instruçoes & serem observadas nos exames de aº missao & primeira serie do curso ginasial. 
É publicada a Portaria n. 1, de 5—1—953, do Ministro da Guerra, gue cria, 
na Academiª Militar de Agulhas Negras, o Curso Inicial de Formaçao de Oficiais Tecnicos. 

É publicada a Portaria n. 6, de 3—1-952, do Mínísçro da Agricultura,que 
torna extensivo aos cursos de agronomia e veterinaria das escolas'mencío 
nadas na Lei n. 1.055, de 16:1—950, providas de recursos orçamentarios _ 
federais para a sua manutençao, o mesmo regime de taxas escolares espa— 
belecido para as Escolas Nacional de Agronomia e Nacional de veterinaria, pelo Decreto n. 23.979, de 8-3-93u. 
É publicado O'DOOPOtO n. 52.0u6, de 5-17953, que altera a Tabela Única 
de Extranumeraríow Mbnsalista do Ministerio da Agricultura, na parte 
referente aos Assistentes de Ensino. 

É publicado o Decreço n. 52.039, de 30—12—952, que concede reconhecímen to ao curso de historia natural da Faculdade de Filosofia do Instituto— 
LaâFayette, com sede no Distrito Federal. 
É publicada a Portaria n. 272, dª 30-12—952, do Diretor do Colégio Pedro 
II—Externato, que expede inatruçoes & serem observadas nos exames de aº :. & missao & primeira série do curso ginasial.
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“16 - É publicado o Decreto n. 32.051, de 6—1-953, qua autoriza o funciona- 
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' mento do curso de Odontologia da Faculdade de ºdontologia da Paraíba, 
com sede na capital do Estado da Paraíba. 

É publicada a Portªria n. 9, de 8-1-953, do Ministro da Aggicultura 
que expede ;nstruçoes para º funcionamento do çurso de Mecanica Agrª cola, nos termos da Lei ºrganica do Ensino Agricola. 
É publicada a Portaria n._11, de 971-953, do Diretor do Ensino Secundâ rio, que—muda & denominaçao go Ginasio Pçesidegte Roosevelt, com sede 
em Catalao, no Estado de Goias, para Ginasio Sao Bernardino de Siena. 
É publicado o Decreto n; 51.761, de_12—âl—952,'que agtoriza o funciona. mento'dos cursos súperíor de educaçao f síca, educaçao física ínfant, tecnióa desportiga, gedícína especializada e massagem especializada, de Escola de Educaçao Física do Estado de Minas Gerais, com sede em Belo Horizonte, no Estado.de Minas Gerais. 

É_publicado o ªviso n. 18, de 12-1-955, do_Mínístro da Guerra, que diª poe sobre mªtrículas nos Centros de Formaçao de ºficiais da Reserva. 
É_publicado o Aviso n. 27, de 12-1—953, do Ministro da Guerra, que dia 
poe sôbre o Curso de Desenhista. ' 
É publicada a Portagia n. 23, de“12-l—955, do Ministro da Agricultgra, 
que regula & admisgao de Prpfessores ças Escolas Agrícolas e Agrotecní 
cas da Superintendencia do'Ensíno Agrícola e Veterinaria, sob regime as 
pagamento por hora de trabalho. 
É publicada & fbrtaria n. 12, de 10—1—953, do Ministro da Educação,que faculta & matrícula de alunos cegos nos estaba ecímentos de ensino se- 
cundarío, reconhecidos ou equiparados pelo G0 grno Federal. 
É publicada a Portaria n._5, de 15-1-955, do Diregor geral do Departa, 
mento Adminisgratívo do Serviço Publico, Que dispoe sobre os Cursos Ba sicos das Seçoes Permanentes e Cursos de Livre Escolha, em 1 955.

_ 

É puplicado o Despacho, do Ministro da Agricultura; que aprova as Insá' 
truçoes para o funcionamento dos Centros Qe Treinamento de Tratoristas. 
É publicada a_Portgria n. 17, de 15-1-953, do_min;stro da Educação,que baíxa'inátruçoes sobre o pagamento de sgbvençoçs as autarquias educaciº nais vinculadas ao Ministeríç da Educaçao e Saude. 

19534jªââblicªda'ª Portaria n. 28, de 15-1-953, do Ministro da Aeronáutica, 'ªfque dispoe sobre a verífícaçao do aprofeítamento escolar'do_aluno, por mªtéria, em cada período, nos cursos do Instituto Tecnologico de Aero- nautica. ' 

É publicado o Decreto n. 32.096, de 26—12-952, quº concede autorização * 

ara“ cio & nto do curso medàb da Faculdade de Medicina de Juiz de or , no sta o de Minas Gerais. 
26—— É publicadó o Decreto n. 32.087, de 13—1—955, que concede reconhecímen to aos cursºs de enfermagem e auxiliar de enfermagem da Escoªa de Enfãb 

magem Coraçao de Maria, com sede em Sorocaba, no Estado de Sao Paulo. “ 
26 — É publicada a Portaria n. 2, de ª9—1-955, do Diretor do Serviço Nacio- nal de Teatro, que cria & Comissao de Teªtro de Amadores. 

26 - É publicada a Portaria n. 5,_do 19-1-953, do Diretor do Segviço Nacional de Teatro, que baixa ínstruçoes regulamentadoras da Comissao de Teatro de Amadores.
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28 — É publicado o Decreto n. 32.089, de 15—1—955, que concede reconhecimen, 
to ao curso de pedagogia da Faculdade de Filosofia da Universidade Bafº 
lica de Pernambuco, com sede em Recife, no Estado de Pernambuco. 

29 - É publicado O'Decreto n. 52.16h, de 29—;-953, que altgra & Tªbela Unica 
de Extranumerario—Mensalista, do Ministerio da Educaçao e Saude, para 
suprimir gma função de referência 27 da serie fugcional de Assistente 
de Educaçao e criar uma função de Tecnico Radiofoníco. 

30 — É publicªda a Portaria n. hz, de 27-1-953, do Ministro da Educação,que 
fixa o numero de balsªs de estudos a serem concedidas nos Cursos de Pueri 
cultura e Administraçao do Departamento Nacional da Criança, em 1 953. 

31 - É publicada a Portaria n. 2, de 22—1-953, do Direto; do instituto Nacig 
nal de Surdos-Mudos, que cria o Setor de Ensino Agricola. 

II — Atos da Administraçãqkdo Distrito Fedgyal, dos 
Estados e Territõrios 

É publªcada & Resolução n. 30, de 30-12-95g, do Storetírio éõrâiu de' 
Educaçao e'Cuªturaj'da Prefeitura do Distgito Federal; que subordina, diretamsgte, & Secretaria Geral de Eduéaçag e Cultura, o Serviço de Dívulgaçao e o Serviço de Teatros e Diversoes.

N I 

5 — É publicada a Lei n. 767, de 31-12—952, da Câçara dos Vereadora; do Diª trito Federal, que amplia o Quadro de Professores do Curso Prímarío Su pletivo da Prefeitura. “ 
;? c É publicada a Lei n. 7u0-A, de 27-12-952, do'ªstado doWRio Grande do Norte, que altera o Estatuto do Magisterio Publico do hostada. 
ON ! É publicada a Lei n. 856, de,3o-12-952, do Estado do Rio Grande do Norte, 

que reconhece de utilidade publica as escolas "Galdino Lima" e "Jºaquim Soares", sediadas na capital do Estado, 
ON ! É publicada a Lei n. 861, de 30-12-952, do Estado do Rio Gra de do Norte,' 

Que reconhece de utilidade publica o Centro Social "Padre Leoncio", da cidade de Pedro Velho. 

j6- É publicada a Lei n. 691, de 5-1-953, do Estaço do Espírito Sagto,'que 
considera de utilidade publica o Círculo Operario de Santo Antonio, sg digdo na capital do Estado. 

“publicado o Decreto n.;l .llo, de 5-1—955,_do Governador do Estado do Espígíto Santç, que'díspóe sobre & realizaçao do Curso Intensivo das 
Missçes Pedagogíças, no ªno de 1 953. 

7 — É_publicada & Resolução n. 1, de 6-1-953, do Secretãríg Geral de Edgca 
980 e Culturaida Prqfeitura dg Distrito Eederal, que da & denominaçao" 
de Monteiro Lobato & Escola Publica Prímaría lã-lh, situada na Estrada 
da Ilha, em Guaratiba, no Distrito Federal. 

7 - É_publicada & Resolução n. 2, de 6—1—953, do Secretário,Gera1 de Eduga 
çao e Cultura] da Erefeítura do,Dístrito Federal, que da & denominaçaã 
de Narcisa Amalia a Escola Prímaría 16-1h, situªda no Caminho do Abreu, 
em Guaratiba,,no Distrito Federal. 

7 - É publicªdo o Decreto n. 8.092, de 2h—12—952, do Governagor do Estadº 
do Parana, que aprova o Regglamento dos Cursos de Formaçao de Escrivaes 
de Polícia e Agentes de Polícia, em Curitiba.
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'“23_ 8 - É publicado o Decreto n. 3.956, de 7-1-953, do Governador do Estado de 

& Minas Gerais, que cria um 29 grupo escolar, na cidade de Raul Soares. 

3 8 — São publªcadas as Leis ns 1,089, 1.090 e 1.092, de 5—1—955,.do Estado 
“ª do Paranª, que concedem ªuxílios, respectivamente, ao “Grªciosa Country 
%*. Club" e & "Reyista Parana'Judíciarío"; ao "Instituto Historiqo e Geogrg 

fico do Parana", e ao Colegio "Jésus Crucificado“, na cidade de Colombo. 

“ 9 — É publicada a Lei n. 871, de 30—12-952, dç Estado do Rio Grande do Noa 
te, que modifica o quadro do magisterío publico do Estado. 

çª 10 - É_pub11cada a Resolução n. 3, de 9-1-953 do Secretário Geral de Educª“ 
çao e Cultura; da Prefeitura do Distrito7Federa1, que cria e instale, 
no Conjunto Residencial Prefeito Mendes—de Morais, um Parque de Recrea 

—————"___'EÉÉN(€-Úbgos, do Bepartamento de Educaçao Complementar. _ 

10 - são publicadas as Leis ns. 1.597, 1.600, 1.601 e 1.6ou, de 9-1-953,,do 
Estado de Pernampuco, que respectivamente, reconhece de utilidade publª 
ea o Círculo Catolica, & Associaçao Comercial e outras instituiçoes da 
cidade de Caruaru; concede auxílio aos bacharelandos em "Letras Neo-yati 
nas" da Faculdade de Filosofia de Pernambuco; concede,auxilio ao Gínasiã 
Dgocesano ge Garanhuns, e autoriza 

% 
concegsao de auxilgo para a constnª 

çao do Ginasio Gratuito ”Padre Cromacío Leao, em Jaboatao. 

11 - É publicáda a Lei n. 307, de 10-1_953, do Estado'do Espírito Santo,que 
cria & Esc01a de Auxiliares de Enfermagem do Espirito Santo, sediada na 
capital do Estado. 

15 — É publicado o Ato de 31—12—952, do Governaçor do Estado ço Ceará, que 
transfere a Escola de Eindaguaba, no municipio de Tiangua, para Vila 
Aguiar, no mesmo munícipio.v 

lu - É publicada a Lei n. 752, de 5-12-952, da câmara dos Vereadores do Dis 
trito Federal, que orça & Receita e fixa a Despesa do Distrito Federer 
para o exercício de 1 953. 

lb - É publicada ª Lei n. 860, de 31—12—952, do Estado do Maranhão, que coª 
cedecede auxilio permanente a estudantes maranhenses, reºonhecídamente 
pobres, para cursaram escolas superiores, fºra do Estado. 

- ' pub'ica a L n. .597 e 9-1 53 Egta de rnam 391/3 &?â Jd! 
%%%zõãí; de 111 de Q ice o irc , 

Cato co, Asse aç o Cdgãâ, 
al outr in itui es, na cidade de Ca ru 

15 — São publicados os Deçretos ns. 1.117 & 1.1hl, de lh-1-953, do Governa 
dçr do Estadç do Espírito Santo, que transferem esColas singulares ei 
varios municípios do interior do Estado, transformam escolas singulares 
em escolas reunidas, elevam escolas reunidas & grupos escolares e retí 
ficam nomes de escolas. “ 

15 - São publicados os Decretos ns. h.3h7 e h.3h8, de 1h-1—953, do GOVBrna 
dor do Estado do Rio de Janeiro, que cria, respectivamenté, o Grupo Eb 
colar de Tocos, no municipio de Campos, e,da o nome de "Gultayo àabaúít 
ao grupo escolar a ser construído.em Paraiba do Sul. ' Avmbnwf 

16 - É publicada a Pºrtaria n. 2, de lu-1-953, do Diretor Geral do Departg 
mento de Educaçao dg Estado do Rio Grande do Norte, que divide o Esta 
do em sete (7) regioes escolares. _
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Sao publicados os Decretos ns. 8.333 e 8.33h, do 15-1- 953, do Governa 
dor do Estado do Parana, que incorporam ao Estado o GinaSio "Nicolau 
Copernice" , de Malet, e o Ginasio'"Sao Vicente de Paula" , de Irati, com 
os nomes, respectivamente, de Ginasio Estadual Nicolau Copernico, de 
Malet e Ginasio Estadual Sao Vicente de Paula, de Irati. 
É publicada a Lei n. 716, de 13-1- 953, do Estado do Espírito santo,que 
concede aux lio aos eatabelecimentos de ensino, "Instituto Salesiano 
Anchieta" de Jacigua, no município de Cachoeiro de Itapemirim, e Giná 
sio Mimosense, do limoso do Sul. 

Sao publicados os Degretos ns. 1.1h3 a 1.155, do 16-1-953, do Governa 
dor do Estado do Esp rito Santo, que transformam e transferem escolas 

_ 
em varios municípios no interior do Estado. SK 

E publicada a Resoluçao n. h, do 17-1- -953, do Secretario Geral de Edu 
caçao e Cultura da Prefeitura do Distrito Federal, que da a denomina— 
çao de Maria Quitéria â Escola l7—lhu, situada na Estrada da Barra, 

, em Santo Antonio da Bica, em Guaratiba, no Distrito Federal. 
Sao publicados os Decretos na. 3962 e 3. 963, de 19-1- 

-9Éªã do Govegga) 
dor do Estado de Minas Gerais, que respectivamente, m gru 
poiescolanaas Escolas Reunidas de Entre Falhas, municipio de Caratinga, 

, e as Escolas Reunidas da Vila Munhoz, município de Camanducaia. 

Sao publicadºs os Decretos ns. 3. 961 e 3. 965, de 19-1- -953, do Governa 
dor do Estado de Minas Gerais, que criam, respectivamente, os Grupºs

* 

Escolares de Acesita, municipio do Gel. Fabriciano, e de Bom Despacho, 
no municipio do mesmo nome. 

são publicados os Decretos ns. 1.1h8, seita-1-953, e 1.159g,1.160,do 
19— 1- -953, do Governador do Estado do- Espirito Santo, que transferem 

_ 

escolas no interior do Estado. 

-Sao publicados os Decretos ns. 1.158 e 1.162, de 19—1—953, do Gover— 
nador do Estado do Espirito Santo que, respectivamente, da denominaçao 
de ”Bernardo Horta" as Escolas Reunidas de Erupi, n9 município de 
Iuna,e transforma a Escola Singular da Penha, municipio de Mimoso do 
Sul, om Escola Primaria Auxiliar do Ginasio Mimosense. 

Sao publicadas as Leis ns. 1. 099, 1.100, 1.101 e 1.102, de 17- 1— —953, 
do Estado do Parana, que,respectivamente, autoriza a abertura de era dito especial para auxiliar e Orquestra Estudantil de Concertos, con 
cede _auxílio a Associaçao dos Professores de Londrina; auxilia a cons 
truçao do orfanato e Biblioteca da Paroquia de Sao Francisco de Paula, 
e concede subvençao ao Curso de Musica do Professor Bento Mussurunga. 

Sao publicadas as Leis ns. 1.107 e 1.109, de 20—1——953, do Estado do 
Parana, que concedem, respectivamente, subvençao a Escola Tecnica de 
Comercio anexa a Faculdade de Direito da Universidade do Parana, e 
auxilio ao Educandario Curitiba, sediado na capital do Estado. 

~~~ 

~~ 

~ ~ 

Sao publicadas as.Instruçoes n. 1, de 21-1—953, do Secretario Geral 
de Educaçao e Cultura da Prefeitura do Distrito Federal, que regulam 
a matrícula dos menores internados pela Pref tura em as abelecimentos 
pro-primaries: primarios comuns e primarios rtezanato, e as con çoes 
de sua educaçao e da assistencia que lhes sera prestada. 

É publicada a Portaria n. 3, de 19-1- -953, do Diretor Geral do Departa— 
mento de Educaçao do Estado do Rio Grande do norte, que cria cursos 
primaries noturnos que funcionarao nos predios dos grupos escolares, 
escolas reunidas e escolas isoladas.
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É publicado o Decreto n. 3. 966, de 22—1— —953, do Governador do Estado 
de Mines Gerais, que cria um grupo escolar na cidade de Passos, com 
o nome de "Jaime Gomesª' 

É publicado o Decreto n. h.350, de 22-1- -953, do Governador do Éstado 
dg Rio de Janeiro, que cria um grupo escolar em Colonia, município de 
Sao Fidelis. 
É publicada a Portaria n. 6, de 22- 1 953, do Diretor do Instituto de 
Educaçao/da Prefeitura do Distritº Federal, que baixa instruçoes para 
a realizaçao dos exames de admissao a primeira serie do curso ginasial 
no ano letivo de 1 953. 

É publicado o Ato n. 169, de 23-1— 953, do Governador do Estado de Par 
nambuoo, gue regulamenta a matrícula, por transferencia, no Instituto 
de Educaçao de Pernambuco. 

Sao publicadas as Instruçoes n. 2, de 2h—1——953, do secretario Geral de 
Educaçao e Cultura/da Prefeitura do Distrito Federal, que dispoem sobre 
as normas para a inspeçao de Saude das candidatas ao concurso de admis 
sao a primeira serie dos curSos ginasiais do Instituto de Educaçao e

_ 
da Escola normal Carmela Dutra. 

Sao publicadas as Instruçoes n. 3, de 2h—1-—953, do Secretario Geral 
de Educaçao e Cultura/da Prefeitura do Distrito Federal, que dispoem 
sobre as inspeçoes de saude dos candidatos a matrícula nas Escolas Publi 
cas Municipais. 

Sao publicadas as InStruçoes n. A, de 27-1- —953, do Secretario Geral de 
Educaçao e Culturalda Prefeitura do Distrito Federal, que dispoem sobre 
a prova de sanidade fisica e mental dos candidatos a matricula nos cur 

. 
sos dos estabelecimentos de ensino normal. 

É publicada a Ordem de Serviço n. 1, de 27-1- —953, do Disretor do Depar 
tamento de Educaçao Tecnico Profissional, da Prefeitura do Distrito Fe 
deral, que baixa instruçoes para Os exames de admissao, em segunda epo 
ca, ao curso ginasial da Escola de Educaçao Secundaria Geral e Técnica 
"Visconde de Maua. 

É publicada a Portaria n. 2, do Diretor do Instituto de Educação da 
Prefeitura do Distrito Federal, que expede Instruçoes para o concurso 
de admissao a Primeira Serie do Curso Normal. 

É publicado o Decreto n. 1.636, de 30-9— —952, do Governador do Estado 
do Ceara, que abre credito especial para auxiliar a Escola Normal Ru 
ral de Sao Benedito. 

É publicado o Decreto de 27—1——952, do Governador do Estado de Sergipe, 
que designa representante do Colegio Estadual de Sergipe, junto ao Con 
gresso de Professores Secundarios, a realizar—se em Campina Grande, no 
Estado da Paraíba. 

Sao publicados os Decretos ns. 1.179 e 1.180, de 29-1- -952, do Governa 
dor do Estado do Espírito Santo, que transferem, respectivamente, as ª 

escolas Singulares de Barra Belo Horizonte para GovernadOr Lindenberg, 
e de Barra Seca para & Povoaçao de Rio Doce, no municipio de Colatina. 

É publicado o Decreto n, h.362, de 2991—953, do Governador_do Estado 
do Rio de Janeiro, que cria, no Bairro da Engenhooa, municipio de 
Niteroi, o Grupo Escolar “Salgado Filho". 
É publicado o Decreto n. h. 365, do 30-1-9 3, do Governador do Es ado 
do R19 de Janeiro, que cria m mgrupo esco ar em Bonsucesso,munic pio de 
Teresopolis.
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III - Atos da Administração Municipal 

É'publioada a Qeliberação n. 1.876,Ade 27—12-95g, da Prefeiturª aun; cipal de Niteroi, que isenta do Imgosto de Laudemio a Associaçao Batig 
ta de Educaçao, mantenedora do Ginasio Batista de Niteroi. 
É publicada a Lei n. luz, da Prefeitura Municipal de Londrina, Estado 
do Parana, que cria duas escolas primarias municipais. 
É publicada a Resolução n. 265, de 29-11-952, da Prefeitura Municipal 
de Nilopolis, Estado do Rio de Janeiro, que cria o_Ginasio Municipal 
de Olinda, 29 Distrito de Nilopolis. 

IV - Noticiário 

Foi conferido, pela Universidade de Stanford, sacados finidon, ao Dr. 
IseubAIfonso da Costa, membro da Faculdade de Medicina da Universidade 
de Sao Paulo, a primeira beca "Heller" de cirurgia cardio-vascular. 
Grande'repercussao vem alcançando_nosqueios culturais paraibanos a reª ligaçao do I Congresso de Professores Secundarios do Nordeste, a ter início em Campina Grande, a partir do dia 27 do corrente. - 

Por nomeação do Sr. Prefeito do Distrito Federaljtomou posse o dr.Gentil 
de Castro, como Diretor do Instituto Oscar Clark. “_

. 

Realiza-se, no Gabinete do Sr. Ministro da Educação, a solenidade de 
posse do professor Paulo Accioli de Sa no cargo de diretor da Direto— ria do Ensino Secundario. » 

Patroginado pelas Náçães Unidas e pelo Governo BraSileiro, com a cela“ 
boraçao de entidades oficiais e particulares, instala—ae na Universiªh 
de Rural o "Seminario Latino—Americano de Bem Estar Rural“. _ 

Pelas atividades que o Serviço Nacional de Comércio vem desenvolvendo 
no setor educativª, em todo o territorio nacional envia o Sr, Ministro 
da Educaçao um of cio de agradecimento ao SrêBêúeilie Machado, presi— 
dente da Confederaçao Nacional de Comercio. &ªªwàúªº 

A critério da çomissão de Bolsas do Instituto Brasil—Estados Unidos, 
serao diátribuidas bolsas escolares concedidas pelo industrial Valter 
P. Flynn, destinadas a estudantes universitarios do Rio de Janeiro e «r 

",de Sao Eaulo. 

27 - Sob a presidência de honra do Sr. Getúlio Vargas, Presidente da Repâ= 
blica, sera'instalada-goje, solenementeg'no'Copacabana'Palace Hotel", 
a campanha pela Formaçao'de uma Elite Nasional,'movimento cívico ancª 

, tado por um grupo de brasileiros de boa vontad .

' 

Inaugura-se, no Edifício do Ministério da Educação e Saúde, a exposi 
çao dos projetos premiados do monumento a Ruy Barbosa, a ser erigidB 
na entrada da Cidade Universitaria. 
Noticia-se & abertura de matrículas para o Curso Têdnico Têxtil, man ' ' O I ' tidos pela Escola Tecnica de Industria Quimica e Textil, do s.E.N.ATI. 

Seção de Documentação e Intercªmbio do Instituto Nacional de 
Estudos Pedagógicos - Elza Rodrigues Martinsêchefe da 3.5.1.
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Vida educacional no yaís em fevereiro de 1953 

I — Atos da Administração Federal 
gv . ' 

—(E' publicadafa)fortaria n. _53, de 3—2—953, do Ministro da Educação, 
qae altera & Eortaria Ministerial n. 538, de 9-4—951, que dispõe sô 
bre o Conselho Consultivo de Teatro. ª 

-(5' publicada aJotazia n. 54, de 3— 2— 953, do Ministro da Educaçao, 
que dá a denominação de Conservªtório Nacional de ieatroan'atual Our 
so Prático de Teatro, do Serviço Nacional de Eeatro. 

-(b' publicada a)Portaria n. 60, de 3-2-953, do Ministro da Aeronáuti 
ca, que aprºva as Instruçoes para o funcionamento do Curso de Espe— 
cializaçao em Radar de Bordo. 

—(E' publicada a)Portaria n. 54, de 30—1—953, do Chefe do Serviço de 
Censura de Diversões Eáblicas, Que dispõe sôbre exibição de filmes. 

—(E' publicada a)Resolução do Conselho de Curadores da Universidade 
dOªBÍãSil, de 17-2-952, que expede normas para a admissão de pessoal 
no Quadro Extraordinário da Universidade do Brasil. 

—(E' publicada a)Portaria n. 78, de 5— 2—953, do Ministro da Guerra, 
que aprova as Instruçoes gerais paxa os Centros Regionais de rrepa 
raçao de Graduados da Reserva. 

-(E' publicaãa a)Portaria n. 6;de 4-2—9533do Diretor do Serviço Nacig 
nal de Teatro, que modifica o Regulamento do Curso Prático de Tea — 

tro. 

—(E' publicado O)ÃViSO n. 129, de 11—2—953 do Ministro da Guerra,que 
cria, nos Centros de freparaçao de Oficiais da Reserva, 0 Curso ãe 
Saúde. 

—(E' publicada ajPortaria n. 76, de 13—2—953, do Ministro da Aeronáu- 
tica, que altera as Instruções agrovadas pela fortaria n. 272, de 
3—9-952, na parte que dispoe sôbre os alunos de qWãigquer Escolas 
ou Cursos em funcionamento no Galeao.
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2. 

15 —(E' publicado 8)Decreto n. 32. 244, de 10—2 —953, que concede autoriza- 
çao oara funcionamento do curso de engenharia civil da Escola foli- 
técnica da Universidade Católica de Pernambuco, com sede na capital 
do Estado de Pernambuco. 

16 _ ÇJ publicada aBPortaria n. 81, de 13_2_953, do "Ministro da Educação, 
qne altera a Portaria n. 501, de 19—5—952, que dispõe sôbre o ensi— 
no secundário. ' “ 

19 — %? publicada aXPortaria n. 82, de 23-2—953, do &inistro da Educação, 
que dispãe sôbre habiliâação para receber subvenção concedida a es— 
tabelecimentos de ensino. 

20 - é' publicado oãbecreto n. 32.242, de 10-2—953, que concede reconhe- 
cimento aos cursos de Geografia e História, Letras Wee-Latinas e Me— 

temática da Faculdade de Filosofia, Ciências e Letras de Ponta Gros- 
sg, no Estado do Paraná. 

_

” 

20 —(;( publicado o)Decreto n. 32. 243, de 10-2—953, que concede autoriza 
çao para funcionamento do curso de Didática da Faculdade de Filoso- 
fia, Ciências e Letras de Ponta Grossa, no Éstadocb Paraná. 

20 —(E' publlcado 0)Acôrdo Brasil—P&araguai sôbre o oferecimentº pelo Bra 
sil do “Colégio Experimental Paraguai-Brasil“ a ser construído em 
Assunção. 

20 —(E' publicado o)0rçamento organizado de acôrdo com o Estatuto da Uni 
versidade do Brasil para o exercício de 1953. 

23 —(E' publicada á)Portaria n. 92,de 19-2-953, ão Ministro da Educação, 
que adia o início das aulas, no ensino secundário, no comercial e 
no industrial, alterando o ano letivo de 1953. 

24 (E' publicado OWDeereto n. 32. 038, de 30—12—952, que concede autoriza 
çao para funcionamento dos cursos de fíkosofia, Geografia e Histó — 

ria e tetras'Beo— atinas da Faculdade de Filosofia, Ciências e Le — 

tras de Sorocaba, no Estado de Sao Paulo. 

24— (E' publicado o)Decreto n. 32.289,de 29-2—953, que abre o crédito eg 
pecial ae Cr$ 300.000,00 para atender às despesas com o V Congresso 
Nacional dos Estabelecimentos Particulares de Ensino. 

24 —(E' publicado oNDecreto n. 32. 308, de 24-2—953, que dispoe sôbre & 
“hora de verão" modificando o Decreto n. 27. 998, de 13—4- 950; 

24 —<E' publicada aSPortaria n. 79, de 23— 2-953, do Ministro da Aeronáuti 
ca, que adia o início do Curso de Formaçao de Oficiais de Infanta — 

ria de Guarda. 

25 -É. publicado oSDecreto n. 32. 294, de 23—2—953, Que cria funçoes na 
Tabela Única de Extranumerário—Mensalista da Universidade da Bahia. 

25 —-&N publicada ay?ortaria n. 114, de 23—2—953, do Ministro da Guerra,
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que fixa o número de vagas para matrícula no Curso de Combatente 
Blindado, a funcionar em 1953, na Escola de Motomecanização. 

25 —(E' publicada a)Portaria n. 176, de 24— 2— 953, do Ministro da Guer 
ra, que altera as normas para inspeçoes de saúde dos candidatos- 
à matrícula nos estabelecimentos de ensino do Exército, aprova - 
das pela Portaria n. 445, de 16—12—952. 

26 -(E' publicada ajLei n. 1. 816, de 23— 2—953,que dispoe sôbre a pres 
taçao de exames, em segunda época, por alunos dependentes e con— 
dicionalmente matriculados em série superior. 

26 —(E' publicada a)Portaria n. 95, de 21-2-953, do Ministro da Educa— 
çao, que expede instruçoes para a concessao de bolsas de estudo 
nos Cursos da Biblioteca Nacional. 

no II _ Í 3‘ Éi 
. . 

i 
". 

l 
.! É i ] 

— 'dos Estados e Territórios , 

l — Decretos ns. 206, de 27—12-952 e l3, de 24—1—953, do Governador do 
Território do Acre, que, resoectivamente, denomina de "Mario de O 

liveira Lobao",º uma escola rural no município de Rio Branco, e 
cria o curso científica no Ginásio Acreano,que passa a funcionar 
como colégio. ” 

,2 - Projeto de n. 287, de 7—8-951, do Estado do Maranhão, que cria eg 
colas isoladas e dá outras providências. 

2 _ Decreto n. 8516, de 29-1-953, do Governador do Estado do Paraná, 
que cria, anexa ao Instituto de Educação, a Escola Experimental 
"Maria Montessori". ' 

3 - Projeto de Lei n. 197, de 9-7-951, do Estado do Maranhão, que cria 
escolas no município de Cajari. 

dm fPF 
4 _[E' publicada a)0rdem de serviço n. ªí de 31-1-953, do Diretor do 

. Departamento de Educação de Adultos que baixa normas para os exa 
mes de admissão, em segunda época, ao curso comercial básico das 
Escolas Comerciais que funcionam no C.C.A. 1-1 Celestino Silva,â 
rua do Lavradio n. 56, e no C.S.A. 1-5 Rio Grande do Sul, a rua' 
Ana Leonídio s/n. 

4 — Avisos ns. 1 e 2, de 30--1—953, da Diretoria da Escola Técnica de 
Comércio de Sergipe,que baixam instruções e programas para os exa- 

mes de admissão e de transferência. 

4 4 Decreto n. 1194, de 3—2—953, do Governador do Estado do Espírito 
Santo, que.transfere escola no município de Alegre. - 

4 — Portaria n. 3, de 23—1-953, do Sec Érica de Educaçao e Cultura 
do Estado do Big dnaneiro, que o ancionamento da Escola Fluminen 
se de Engenharia nas dependências do Colégio Estadual "Nilo Peça— 
nha". “
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— Leis ns. 1117, 1120 e 1121, de 30—1-953, doEstado do Paraná, que, 
respectivamente, abrem crédito para a construção de grug3os esco— 
lares e concede subvenção & um Jaique infantil no município de 
Mandaguari. 

&» V? F 
-(E' publicada ajOrdem de Serviço n. 1, de 4—2— 3, do Diretor do 

Departamento de Educaçao Técnico- Brofissional, que baixa instru- 
çoes para os exames de admissao, em segunda época, ao curso gi- 
nasial/'das Escolas de Educaçao Secundária Geral e Técnica Viscon 
de de Mauá, João Alfredo e do Ginásio Municipal Prefeito Mendes 
de Morais. 

Decreto s/n., de 4—2— 953, do Governador do Estado de Sergiíge, que 
autoriza professor primário a fazer curso de enfermagenâ no Rio. 

áhlfDª 
_<“' publicada ajReã71 ção n. 6, de 5—2—953, do Secretário Geral de 

Educaçao e Cultur que reg-ala & concessão do certificado de re — 

gl istro provisório & professôres orimários particulares. 
cºa/ÍD'F— 

—[São publicadas as)lnstruçêps n. 5, de 6— 2— 953,4do Secretário Ge — 

ral de Educaçao e altura que regulam o exame de saúde dos candi 
datos à matrícula às Escolas Técnicas e Ginásios da Secretaria Gg ral de Educação e Cultura. 

Decreto n. 8596, de 9—2—953, do Governador do Estado do Paraná, 
que concede auxílio a Academia de Música de Benta Grossa. 

Lei n. 1851, de 11-2-953, do Estado do Rio de Janeiro, que isenta 
de imposto de transmissão à ”Colônia do Gato de Botas", no municí 

vn: pio ãe nova Friburgo. 

Erojeto de Leis ms. 279, de 3- 8— 951 e 386, de 10-12—951, do Esta— 
do do maranhao, que criam escolas nos municípios de Ibatu e São 
Raimundo das Mªngabeiras. 

«,dafªRE 
©? publicada a)0rdem de Serviço n. ; de 12—2— 953, do Diretor do 
Departamento de Educªção de Adulto que disooe sôbre & competên— 
cia dos hefes de Gruao de Distritos de Educa ªção ée Adultos. “ 

mªe,??? _CE' publicada aXOrdem de Serviço n. É de 13— 2— 953, &O Diretor dº 
Departamento de Educação de Adultos que baixa normas para & Fis— 
calização do Ensino Noturno Particular. 

APERF. 
_QE' publicada a)0rdem de ãerviço H.SÍÍ de 13-2 —953, dº Diretor dº 

Deoartamento de Educação de Adulto a_ue baixa normas para o iní— 
cio das atividades do ano letivo nos cursos de Artes Femininas , Prático de Escritório e Intensivo, para exames de licença ginasi— al (Art. 91), que funcionam nos Cursos de Continuação e Aperfei — 

çoamentos, de acôrdo com a Lei n. 478, de 11—9—950. 

Decretos ns. 4 e 5, de 23—1—953 e àtàa 6, de 2-2—953, do Governa— 
dor do Estado de Goiás, que transferem escolas isoladas nos muni- 
cípios deF formosa e Piracanjuba. 

- Decretos ns. 130 e 131, de 25-1-953, do Governadºr dº Territóriº 

lll -
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do Amapá, que, resgectivamente, oransforma em decola Normal o Car 
so Normal Regional de Ama pá e cria Escola Rural no mui'licípio de 
Mazagão. 

-(E' publicada a)Resol%?ão n. 7, de 18—2—953, do Secretário Geral 
de Educaçao e Cultura, que institui a funçao de Coordenador nas 

ion 1. s & 
,JQ.RO.E 

_(E' publicada a)HesoluÍão n. 8, de 18—2—953, do Secretário Geral 
de Educação e Cultur que dá existência autônoma ao Jardim de 
Infânciaianexo à escola 20—13,"Getúlio Vargas! 

« «ww 
_(«' publicada a)0rdem de Serviço n. ?; de 13—2—953, do Diretor do 

Departamento de Educação de Adultos, que baixa normas para o iní— 
cio das atividades do ano letivo nos Cursos Primários Supletivos. 

_ Leis ns. 1858 e 1861, de 16-2-953, do Estado do Hic de Janeiro , 
que respectivamente, isenta de imposto de transmissão & Associa — 

çao Iãhraelita e abre crédito Dara atender às despesas de Exercí— 
cios íindooatribu1dc=ao mag stério Bré—Brimázio e rrimário. 

- Decreto n. 3641, de 18-2—953, do Governador do Estado do Paraná , 
que oonceãe auxílio ao Centro Cultural dos Professõres Secundários 
ão Paraná. 

- &esolução de 2- 2—953, do Governador do Esta do do Ceará, uue tramª 
fexe escola primária do bairro de Sao Gerardo sara Mucuripe, em 
Fortaleza. 

_(3' publicado o)Decreto n. 11.947, ãe 20—2—953, do frefeito do Dig trito Federal, que aprovª o regulamento do Departamento Municipal 
da Criança e do Aãolescente. 

&»VFF 
—(E' publicada a)Besoluíão n. 10, de 23— 2—953, do Secretário Geral 

de Educaçao & Cultura, que concede ao Colégio Santa Rosa de Lima 
outorga de mandato, para ministrar curso de formação_de professor 
de ensino grimário particular. 

_, dªvª»? 
—lSão publicadas as)1nstruç?és n. 6, de 10—2—953, do Secretário Ge— 

ral de Educação e Cultura, que regulam a matrícula nas Escolas Pá 
blicas Primárias e nos Jardins de Infância, no ano letivo de 1953, 
e determinam outras orovidências. ' 

_ 39301 rãoaê— 2— 953, do Governador do Estado do Ceará, que anexa às 
“scolas Reunidas de São Gonçalo do Amara nte a escola de Arapixi. 

_ Mesoluçao de 22— 2—953, do Governador do Estado do Ceará, sue trans 
fere escola de Santa Luzia oaraª Umarizeiras, no municíuio de Quixa 
dá. 

— Decreto n. 4377, de 25— 2- 953, do Governador do Estado do Rio de Ja 
neiro, que cria um gravo escolar em Caramujo, município ãe Niteroi. 

- Resola=ão d ' _ _ r*'
_ % e 20 2 953, do covernador do Estado do Ceará, que trans
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. 1 ! q? ." A . 
, . . fere escola de Larnaubas para murloeca, no munlcíplo de Santa QUI— 

téria. 

ÍII — Atos da Administração municipal 

Decreto n. 219, de 27—2-953, do frefeito âuniciggl de Belo Hori — 

zonte, que declara de utilidade públicaxyããÉà fins de desapropríªãw 
ção,-para & constituição do páteo interno do Gruyo Escolar municª 
pal da Sede da Residência de Barreiro. 

Resolução n. 164, de 25—11—952, da frefeitura Municipal de Angra 
dos Reis, que orça a receita do &unicípio para o exeréísio de,Aq53,ã 

Lei n. 113, de 24-11—952, do Município de Santº Antônio de Pádua, 
que transfere ao fatrimônio do Estado o domínio de imóveis desti— 
nados à construçao de grupos escolares. 

IV — Noticiário 

Em solenidaáe na Éeitoria da Universidade do jjrasil, toma posse o 
novo Diretor da Escola Politécnica, Sr. Carlos Furtado Simas. 

Noticia-se que serão contratados pelo &.B.5. comyetentes professª 
res estrangeiros para lecionar em escolas sugeriores do rais. 

Sobe & 681 milhões e 731 mil cruzeiros (Cr$ 681.731,000,00) o va— 
lor dos acôrdos celebrados entre 0 Instituto Nacional de Estudos 
Pedagógicos e os Estados, Territórios e Distrito Federal, de modo 
a serem proporcionados recursos à construção e aparelhamento dos 
prédios escolares. 

Para freqãentarem cursos de esgecialização para professôres, o 
INEP, durante o ano de 1952, manteve 211 bolsistas procedentes 
dos Estados. 

Noticia—se & Visita de grofessôres uruguaios & Várias institui — 

çoes educacionais do Distrito Federal. 

Seção de Documentação e Intercâmbio do Instituto Nacional de Estª 
dos Pedagógicos — blza Rodrigues Martins — Chefe da S.D.I. 

41»). .;o'jL, _)º
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MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO E SAÚDE 

BULLT TIM MEMSAL 
DO INSTITUTO NACIONAL DN NNNUNOS PEDAGÓGICOS DO 

MINIST EEIO DA EDUUIUKO E SAUDE 

ANO XIV ABRIL DN 1 953 Nº 158 

Vida educacional no-país em março de 1953 

11/ 211 922- 
4/ 

I — Atos fds Administração Federal 
Woe-M : . 

4 -<E' publicado O)Aviso Ãybl96, de 2-3— 953, do Ministro da Guerra,que 
disooe sôbre os alunos dos Centros de Preparaçao de Oficiais da Re 
serva e dos NPOE. 

4 -(1'puclicada a)Portaria n. 72-A, de 12-2— 953, do Ministro da Aero- 
náutica, que a1 arova as ínstruçoes para realizaçao do concurso de 
admissao e exame de suficiência ao Curso de Formaçao de Sargentos 
Enfermeiros da Aeronáutica: 

6 —(E' publicado O)Aviso n. 218-lDZ—E, de 4— 3— 953, do Ministro da Guer 
ra, que dispoe sôbre funçao de Monitor na Escola de Sargentos das 
Armas. 

9 —(E' çublicado OSDecreto n. 32. 365, de 4- 3- 953, Que dá nova redaçao 
ao parágrafo único, do artigo 46, do Regulamento para O Colégio Mi 
litar. 

9 —<E' publicado O)Decreto n. 32. 375, de 4-3- 953, que considera o Ma — 

rechal Roberto Trompowsky Leitao de Almeida "Patrono do Magistério 
(do Exército". 

10 —CE' publicada aXPortaria n. 54, de 4- 3- 9539 dº Diretor dª Cªsª dª 
Moeda, que institui O Curso Extraordinário de Línguas Estrangeiras 
e aprova as Instruçoes reguladoras do mesmo. 

10 —(E' publicada a)Portaria n. 52, de 18- 9-953: dº Diretor Geral do De 
partamentc Nacional de Educaçao, que determina que os estabeleci—- 
mentos de ensino secundário adotem um livro apropriado para o lan- 
çamento dos Têrmos de Visita dos Inspetores Federais de Educação 
Física, constituído de folhas duplas, numeradas e impresso segundo 
o modêlo. 

lO -(E' publicada a)Portaria n. 89, de 2—3- 953, do Ministro da Aeronáu— 
tica, que manda réalizar novo concurso de admissao ao Curso de For 
maçao de Oficiais da Infantaria de Guerra. »



MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO E SAÚDE 

11-(E’ publicado o)Decreto n. 32. 394, de 10v3— 953, que concede autori 
zaçao para o funcionamento dos cursos de engenharia civil e enge - 

, nharia mecânica da Escola de Engenharia de Sao Carlos, com sede em 
São Carlos, no Estado de Sao Paulo. 

11 —(n' publicada a)Portaria n. 154, de 6-3—953, do Ministro da Guerra, 
que da nova redaçao aos artigos 4 e 45 das Instruçoes para 0 fun- 
cionamento da Escola de Sargentos das Armas, baixadas pela Porta — 

ria n. 9.538, de 5—8-946. 

13 -(E' puhlicada a)Portaria n. 195, de 2—3- 953, do Ministro da Agriou1 
tura, que aprOVa as instruçoes para o funcionamento dos Cursos A — 

vulsos Práticos de Inseminaçao Artificial. 
14 —(E' publicado o)Decreto n. 32.168, de 29—1—953, Que autoriza o fun- 

cionamento dos cursos superior de educaçao física, medicina especie 
lizada, técnica desportiva, massagem especializada e educaçao físi 
ca infantil da Escola de Educaçao DFísica das Faculdades Católicas— 
de Minas Gerais. 

14 -(E‘ publicado ojbecreto n. 32. 416, de 11—3— 953, que altera o art. 49 
do Regimento do Conselho Nacional de Desportos. 

14 -(E‘ publicada aZPortaria n. 288, de 7- 3—953, do Ministro da Agricu1 
tura, que dispoe sôbre a distribuiçao de bolsas de estudo, concedi 
das â Universidade Rural pela Lei n. 1.757, de 10-12-952. 

16 -(E' publicada a)Lei n. 1.821, de 12—3—953, Que dispõe sôbre o regi— 
me de equivalência entre diversos cursos de grau médio para efeito 
de matrícula no ciclo colegial e nos cursos superiores. 

18 —(E' publicado o)àviso n. 234, de 14—3- 953, do Ministro da Guerra,que 
dispoe sôbre a inscriçao no Concurso de Admissao â Escola de Esta— 
do Maior, em 1953 e 1954. 

18 —(E' publicada a)Portaria n. 167, de 14— 3— 953, do Ministro da Guerra, 
que aprova as Normas para a prova de Seleçao e Programas dos Cursos 
para formaçao de Fundidor e Modelador. 

18 —(E' publicada a)Portaria n. 303, de 13— 3— 953, do Ministro da Agricu1 
tura, que disooe sôbre as bolsas de estudo destinadas aos alunos da 
Escola de Agronomia Eliseu Maciel, de Pelotas, no Estado do Rio 
Grande do Sul. 

18 -(E' Éublicada a)Portaria n. 309, de 13— 3— 953, do Ministro da Agricu1 
tura, que dispoe sabre distribuiçao de bolsas de estudo destinadas 
às Escolas de Agronomia e Veterinária, subordinadas ou fiscalizadas 
pela S.E.A.V. 

19 —(E' publicada a)Portaria n. 140, de 16-3—953, do Ministro da Educa - 
ção, que concede reconhecimento ao lº ciclo do Ginásio Machado de 
Assis, com sede ha capital do Estado de São Paulo.
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Aâiso n. 10, de 17-3—953, do Ministro da Aeronáutica, que dispõe 
sôbre matrícula de Oficiais—Generais da Aeronáutica no Curso Su- 
perior de Comando da ECEMAR. 

Portaria n. 116, de 18—3—953, do Ministro da Aeronáutica, que a— 

prova as Instruçoes para & realizaçao do concurso à Escola de Espª 
cialistas de Aeronáutica. 

Portaria n. 146, de 17—3-953, do Mi istro & Educa ão, ue fixa,G I . .. , DWºMãYº ªº 
_ ' . >

. para o exer01c10 de 1953, em 357051 as e estado a serem concedidas 
nos Cursos de fuericultura e àdministraçao do Departamento Nacional 
da Criança. 

Eórtaria n. 13, de 16—3—953, do Diretor do Serviço de Recreação e 
Assistência Cultural, que aprova as Instruções que regulam a prova 
de habilitação para preenchimento de vagas da Série Funcional de 
frofessor de Educação Física, do Serviço de Recreação e Assistên — 

cia Cultural. * 

Portaria n. 170, de 18—3—953, do Ministro da Guerra, que cria cur— 
sos de Especialistas de Badar na Escola de Artilharia de Costa. 

Portaria n. 3, de 20-2—953, do Diretor do Instituto Nacional de 
Surdos—Mudos, que dispõe sôbre matrícula na la. série do Curso_Nog 
mal do Instituto Nacional de SurdoseMudos. 

Portaria n. 30, de 20-3—953, do Ministro do Trabalho, que cria uma 
Seção do Curso de Cultura Social no Estado de Sao faulo. 

Resolução n. 416, de 6—3—953, da Junta Executiva Central do Conse— 
lho Nacional de Estatística, que cria a Escola Brasileira de Esta— 
tística e aprova o seu Eegulamento. 

Portaria n. 8, ãe 14—3-953, do Diretor do Ensino Industrial do Mi- 
nistério da Educaçao e Saúde,.que dispoe sôbre Cursos de continua— 
çao do ensino industrial, em 1953. 

Portaria n. 117, de 19—3-953, do Ministro da Aeronáutica, que cria 
o Centro de Breparação de Oficiais da Reserva da Aeronáutica de S. 
José dos Campos e baixa Instruçoes para o seu funcionamento. 

;Portaria n. 161, de 27—3—953, do Ministro da Educação, que dispõe 
sôbre & frequência às sessões de exercícios físicos nos estabelecâ 
mentos de ensino secundário. ' ' 

Portaria n. 70,de 20-3—953, do Ministro da Aeronáutica, que dispõe 
sôbre Instrutoreg nas Ascolas de filetagem. 

Deereto n. 32.471, de 20-3-953, que cria & extingue funções na Ta— 
bela Unida de Mensalistas do Ministério da Educação e Saúde, a fim 
de regularizar situação da Faculdade de Direito do Pará, federali— 
zada pela Lei n. 1.254, de 4—12—950.
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II - Atos da Administração do Distrito Federal, 
dos Estados e Territórios 

São pu blica dos; nos.óçgãos níicàaàs dns—Esàaéee«e—ªerrtàó 
-aiee Esdeçeàs, «OB-Sºg&iâf83 Atos-Legais Peáeâehàes-à-eéu: 
.cação g.a£»easàae+ 

Decreto n. 4. 383, de 28-2—953, do Governador do Estado do Rio de Ja neiro, que denomina de "Desembargador Atayde Parreiras" o Gruoo Es colar "Antonio Parreirast no município de Niteroi. 
E' publicada, pelo Departamento de Educação Primária, aPropaganda 
de Linguagem para uso das Escolas Primárias do Distrito Federal. 

Decreto n. 3.973, de 2—3;953, do Governador do Estado de Minas Ge— rais, que aprova o Regimento do Departamento Geográfico do Estado. 

Decreto n. 1.200, de 2- 3—953, do Governador do Estado do Esgírito 
Santo, que retifica o nome da Escola de Sao Jósé do Lago, no muni- cípio de Itapemirim. 

E' publicado 0)Decreto n. 11.961, de 3—3— —953, do Prefeito do Distri to Federal, que cxia, na Tabela de Mensalistas da Secretaria Geral 
de Educação e Cultura, 678 funçoes de ProfeSSOI de Curso Pximário, referência G. 

Ato n. 549, sem data, do Governador do Estado de Bernambuco , que 
designa promotor público para assinar escritura de doação de terre 
no destinado à construção de uma Escóla Típica Rurªl no Municipio— 
de Goiana. 

Portaria s/n., de 19—2— 953, do Secretário de Educação e Saúde do 
Estado do Ceará, que suspende, temporári.amente, exame do curso de iniciaçao agrícola, nos municípios de Ipú e Sao Benedito. 

Decretos de ns. 439 a 444, de 21, 23 e 27— 2— 953, do Governador do 
Estado de Santa Catarina, que criam e transferem escolas em vários municípios do Estado. 

Decreto n. 3. 975, de 9— 3- 953, do Governador do Estado de Minas Ge— rais, que transforma escolas reunidas, no município de Felixlândia, 
em grupo escolar, com o nome de "D. Maria Sofia". 

Decreto n. 8. 762, de 27— 2—953, do Governador do Estado do Paraná , que concede bôlsa de estudos a Vários candidatos. 

Decretos ns. 14 e 30, de 20 e 23— 2— 953, do Governador do Estado de 
Goiás, que autor * mandato à Escola Normal N. S. do Bom Conselho, 
para manter curso de foz*m &ação de professôres e transfere escola 1- 
solada, do município de Araguacema para o de Pedro Afonso. 

Decreto n. 3. 976, de 11—3— 953, do Governadnr do Estado de Minas Ge rais, que cria um grupo escolar na cidade de Januária com & denoml
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nação de "PioXII". 

13 —(E' publicada a)? r i . 7 _dg 25-2-953, do Diretor do Institu— 
“, N nª» . %dãàh Unnª . » u . to de Bducaçaoí'âzâ7a aãíªg ruªoês pára & organlzaçao de-fest1v1dª 

des de formatura. 

13 — Decretos de ns. 33 a 36, de 28-2-953, do Govefnador do Estado de 
Goiás, que transferem e localizamescolas isoladas nos municípios 

de Goiás, Trindade, Iporá e Goiânia. 

14 — Ato s/n, de 2—2—953, do Governador do Estado do Ceará, que anexa 
uma escola isolada ao Grupo Escolar Valdemar Falcão, no município 
de Fortaleza. 

15 — Decreto n. 3.978, de 14—3—953, do Governador do Estado de aiinas Gg 
rais, que outorga mandato ao Ginásio "Imaculada Conceição", de Pe- 
dro Leopold03para ministrar o ensino normal do lº ciclo. 

17 — Lei n. 1.744, de 9—3—953, do Estado de Ceará, que cria o Colégio 
' Estadual de Quixeramobim. 

17 — Decreto n. 456, de 16—3—953, do Governador do Estado de Santa Ca — 

tarina, que dá nova'estrutura à Secretaria de Estado dos Negócios 
de Educação, Saúde e Assistência Social. 

18 — Ato s/n. de 28-2—953, do Governador do Estado do Ceará, que trans- 
fere escola no município de Tamboril. 

19 — Decreto n. 88, de 11—3—953, do Governador do Estado do fiauí, que 
transfere Escolas Isoladas e dá outras providências. 

_, I ,. . 

19 - Portaria n. 453, de 16—3—953, do Secretario de Educaçao do Estado- 
de Pernambuco,-que condede gratificação aos dirigentes dos Clubes 
Agrícolas Escolares. 

20 — Ato s/n. de 2—3—953, do Governador do Estado do Ceará, que trans— 
fere a Escola de Acarape, município de Bedençao, para o Grupo Escg lar "Pe. Saraiva Leao“)no mesmo município. 

20 — Decretos ns. 446 a 454 e 473 e 474, de 2, 9 e 18-3-953, do Governª 
dor do Estado de Santa Catarina, que criam, transfgrem ? elevam de

. categorias várias escolas e grupos. ,A—0 <AD Éãiaáa 

24 -(E' publicada a)Resoluç o, . â2à&g$ ã'3F953' do Secretário Geral de 
Educação e Culturanªãuêªàâããffca aágcondições de registro de esta— 
belecimentos particulares e às professôres do magistério particulàr 
especializados em Educação Física.

N 

24 43" publicada ajResolu ão n. 133 e 2ã-g-953 do Secretário Geral de M *b*—«&& ', . 
> 

, 
, _ Educaçao e Culturanªáââºéstêhâe %ãg estaoelec1mentos particulares 

de ensino de nível primário e pré—primário & aplicação do Plano de 
Orientação das atividades de Educação Física e Recreação. 

24 - Atos de 2 e 13—3—953, do Governador do Estado do Ceará, que transfg
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rem escolas nos municípios de Fortaleza e Pacoti. 

Decretos ns. 1.209 a 1.214, de 23-3—953, do Governador do Estado 
do ESpírito Santo, que retificam nomes de escolas, bem como,trang 
ferem outras em vários municípios do Estado. 

Decretos ns. 457 a 465, de 16 e 18—3— 953, do Governador do Estado 
de Santa Catarina, que transferem e elevam de categoria várias as 
colas primárias no interioâdo Estado. 

Decretos ns. 466 a 473, de 8-3—953, do Governador do Estado de 
Santa Catarina, que criam, dão denominação e eleVam de categoria 
várias escolas primárias. 

Decretos ns. 1.214 a 1.222, de 25-3—953, do Governador do Estado 
do Espírito Santo, que transferem escolas em vários municípios do 
Estado.

' 

Decreto n. 4.397, de 26-3—953, do Governador do Estado do Rio de 
Janeiro, que denomina de "Ercília Muylaert de Menezes" o Grupo Eª 
colar de Gargad, município de São João da Barra. 

Decretos n.s 70. 77 a 80, 106 a 112, 119, 121 a 127, 137, 138, 147, 
149 e 159, de 28—2- e 6, 13 e 16-3—953, do Governador do Estado 
de Goiás, que transferem e localizam várias escolas nos diversos 
municípios do Estado. 

E' publicada & Eesolu &1Q 1 ºw953, do Secretário Geral de E 
ducaçao e CulturaY queã%%1a& a % Énêâg de dirigente especial para os 
cursos do Instituto de Educaçao. 

Portaria n. 532, sem data, do Secretário de Educação e Cultura do 
Estado de Pernambuco, que extingue em Tacaratu, município de Petrº 
lina, o Clube Agrícola "José Vitor Cavalcantif 

Decreto n. 1-223, de 27—3-953, do Governador do Estado do Espíri— 
to Santo, que transfere escola no município de Castelo. 

Decreto n. 160, de 20-3-953, do Governador do Estado de Goiás, que 
transfere escola no município de Jaraguá. 

Decreto n. 4.400, de 28—3—953, do Governador do Estado do Rio “de 

Janeiro, que transfere escola do Município de Nova Friburgo para o 
de Sumidouro.

' 

(E' publioado o)Decreto n. 11. 998, de 30—3- 953, do Prefeito do Dis 
trito Federal, que provê sôbre o funcionamento das Escolas de Edu 
cacao Geral e Técnica Orsina da Fonseca e Paulo de Frontin. 

(E' publicado o)Decreto n. 11 999. de 30-3-953, do Prefeito do Dis 
trito Federal, que dispoe sôbre a presidência da Comissao Artísti 
ca e Cultural. 

(E' publicada ajResolução n. 14, de 30-3-953, do Secretário Geral
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de Educação e Cultura); que transfere para a Escola 7'8 "Afonso Pg 
na" o Curso Primário Supletivo 6— 4 "República Argentina". 

-(E' publicada a )Resolucaogngr .15,aº ‘Q—3afléév do Secretário Geral
e de Educaçao e CulturaK & 1a e ins ala, ha Escola Republica Af 

gentina, um Curso de Continuaçao e Aperfeiçoamento, com a designa 
ção de C. C. A. 12-4 "Republica Argentina", e extingue o C. C. A. 1—3 
Gonçalves Dias. 

_(E' publicada a)Resoluço -QQ1%6’w9 . —§7 5 , do Secretário Geral 
ue de Educaçao e CulturaK cria e ins a a um curso primário suplg 

tivo na Escola Delfim Moreira. 

do Secretário Geral —(E' publicada a)Resoluçao€ cagª, 
de Educaçao e Culturaíªàue %: anâfe e, ra5 a Escola Gonçalves Dias, 
o Curso Primário Supletivo lO- 3 Ester de Melo. 

Ato n. 735, s/data,do Governador do Estado de Pernambuco, que de— 

signa promotor público para assinar escritura de doação de terre— 
no destinado à construção de uma escola típica rural no município 
de Buíque. 

Decreto n. 1.219, de 25—3-953, do Governador do Estado de Espíri- 
to Santo, que transfere escola singuãar no município de Cariacicai 

III — Atos da Administração Municipal 
Só» fukªuuhát 

Lei n. 293, de 20—2-953, da Prefeitura Municipal de Terezina, Pi- 
auí, que transfere a Escola Municipal "São Bento",de Morro Alegre) 
para Centro do Sítio, no município da Capital. 

Portaria n. 431, de 25—3-953, do Prefeito Municipal de Belo Hori— 
zonte, Minas Gerais,que regulamenta o processo de exames de sufi— 
ciência para o contrato de professôres para o Colégio Municipal 
de Belo Horizonte. 

Lei n. 2.137, de 28—3— 953, da Prefeitura Municipal de Recife, Per 
nambuco, que considera de utilidade publica‘ & associaçao social— 

-lítero-desportiva, "Motocolombó Esporte Clube" sediada no bairro 
de Afogados, nessa capital, 

IV — Noticiário 

Realiza—se hoje, no auditório do IPASE, a cerimônia de instalaçao 
dos Cursos Especiais da Escola Brasileira de Administraçao Íubli- 
ca mantidos pela Fundação Getúlio Vargas,em regime de cooperaçao 

ccom a O.N.U. 

3 - Por solicitação do governador Régis Pacheco, segue para a Bahia o
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Sr. Valdiki Moura ,técnico cooperativista,que serve ao gabinete do 
Sr. Ministro da Educaçao & fim de estudar as bases de um planeja— 
mento coºperativo para administração de ginásios oficiais. 
Acham—se abertas as inscriçoes para as bôlsas de estudo, mantidas 
pelo Serviço de Recreação e Assistência Cultural do Ministério do 
Traoalho, para filhos de trabalhadores. 

Três bôlsas de estudo foram concedidas & universitários brasilei— 
rios, pelo "Serviço Alemão de Permuta Acadêmica". 

Inaugura—se em Barra do Piraí, Est. do Rio de Janeiro, o primeiro 
internato rural construído no Brasil, do tipo estabelecido pelo 
plano do Fundo Nacional de Educaçao. 

Com a presença do Embaixador do Brasil, foi inaugurado,na Faculda 
de de Filosofia e Letras do México, o curso de Estudos Drasilei — 

ros. 

Chega a Belo Horizonte o Sr. Ministro da Educação a fim de presi— dir à cerimônia de abertura dos cursos dos Institutos da Universi 
dade de Minas Gerais. 

E' criada, por iniciativa do Conselho Nacional de Estatística, & 
Escola Brasileira de Estatística. 

Sob a presidência do professor Nelson Romero, Diretor Geral do De 
partamento Nacional de Educação, reúneºâ Comissão de Delegados 
dos Estados para tratar de assuntos ligados à Campanha de Educa — 

ção de Adultos. 

Segue para a Eurºpa e Est. Unidos o professor Rubens Maciel que 
tem a seu cargo, atualmente, a chefia do programa universitário da 
MA ?. E. S., para contratar professôres estrangeiros para as “ni - 
versidades Brasileiras. 

Por intermédio do Ministério da Educação e Saúde, recebe o Brasil 
convite para participar do I Congresso Internacional de Ensino Unª versitário das Ciencias Pedagógicas, & realizar-se em setembro, na 
Bélgica. 

Seçao de Documentação e Intercâmbio do Instituto Nacie 
nal de Estudos Pedagógicos — Elza Rodrigues Martins - 
Chefe da S. D.I.



~ 
MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO E SAÚDE~ 

DISTRIBUIÇÃO~~
~ ~



/ 
MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO E SAÚDE 

130m MENSAL 

DO INSTITUTO mamona. DE ESTUDOS PEDAGÓGICOS 

MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO E SAÚDE 
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VIDA EDUCACIONAL no PAÍS m ABRIL m 1953 

I - Atos da Administração Federal 

são publicados: 

Decreto 11. 52.14.80, de_27/5/953, que torna público o depôsítg do Ing fumante dº ratificaçao, por parte da Guatemala, da Convençao Int er 
nacional íobre os Direitos de Autor em Obras, Literárias, Científi'l 
cas e Art sticas, assinada em Washington, e. 22 de Junho de 19146. 

Decreto n. 52.)+55, de 18/5/955, que concede; autorização para funcig 
namento dos cursºs de Eiloaofía, Letras Classiças, Letras Neo-Lati— 
nªs, Letras Englo—Gemanioaa, Geografia. 9 Historia da Faculdade Ca— tolica de Filosofia cie-Pelotas, em sede em Pelotas, no Estado do 
Rio Grande do Sul. 

Portaria n." 159, de 26/5/955, do amistro da Educação, que concede 
reconhecimento ao 19 cgclo do Ginasio Municipal Monteiro Lgbato, 
com sede em Nova Iguaçu, no Estado do Rio de Janeiro. 
Portaria n. 160, 6.9 26/3/955, do Ministro da Educaçãº, que institui 
a Campanha de Inqueritos e Levantamentos do Ensino Médio e Elemen - tar (GOIILCEQHQEQ). 

Portaria n... 166, de 51/5/955, do ministro da Educação, que institui 
uma Comissao para organªzal; projeto de regulamentaçao do nsíno prª mario gratuito nas empresas industriais, comerciais e agr colas, & 
que trabalhem mais de cem pessoas. 

Portaria n. 167, ge 31/5/955, do Ministro da Educa. ao, que designa 
membros da Comissao, instituída pela Pºrtaria n. 1 6, de 51/3/953 , para orgªnizar projeto de regulamentaçao d ensino primario gratuíto 
nas empresas industriais, comerciais e agr colas, em que trabalhem 
mais de cem pessoas. 

Portªria n. 10, de“27/5/955, do Diretor do Ensino Industrial do Mí- nistgrío da Educaçao e Saude, que declara_quais os cursos de conti— 
nuaçao do ensino ;ndmtrial gue funcionarac , de março a novembro de 
1955, na Escola Tecnica de Sao Paulo.
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Decreto n. 52.515, de 1/h/955, que da nova redaçao a alínea "b“ 
20 artigo 71 do Regulamento da Escola de Formação de Oficiais dª Pol 

cia Militar do Distrito Federal, aprovado pelo Decreto n. 29. 565, 
de 19/3/951— 

Decreto n. 52.h95, de 51/3/955, que autoriza o funcionamento dos 
cursos da Medicina e de Sands Publica da Escola Bahiana de Medicina 
e Saude Publica, cam sede em Salvador, no Estado da Bahia. 

Pºrtaria n. 168, de 51/3/953, do Ministro da Educaçãnu que dispõe 
sobre a Campanha Nacional de Educaçao Rural. 

Balanços Patrhmoníal e F neiro da Escola Nacional do Mínasb lata 
lurgía, referentes ao axar ceia de 1952. 

Lei n. 1 859, de 7/h/955, que concede o auxílio de Cr$ 5.000.000,00 
& Pontifícia Universidade Catolica do Rio de Janeiro. 

Decreto n. 52.h97, de 51/3/955, que autoriza o fúncíonamento da Ea— 
cola Fluminense de Engenharia, cºm sede em Niterói, no Estado do 
Rio de Janeiro. 

Decreto n. 52.h98, da 51/3/953, que autoriza o funcio amante do eur 
so de odontologia da Faculdade de Odontologia da Pont ficía Univer= 
sidade Catolica do Rio Grande do Sul, com sede em Pôrto Alegre, no 
Estado do Rio Grande do Sul. 

Aviso n. 528, da a/u/95ã, do Ministro da Guerra, que dispõe sôbre & 
percepçao da gratificaçao de ensino qpe cabe aos monitores & ínatru 
320m 
Portaria n. 61, de 51/5/955, do chefe do Serviço do Censura de Di - 
versoes Publicas, que dispoe sôbre exibiçao de firmas nacionais. 

Portaria n. uzo, de 10/h/955, do Ministro da Agricultura, que apro— 
va as Instruções para o funcionamento dos Cursos Avulsos pratico— 
teorico de Arªdores e Tratoristas. 
Portaria n. 18&, de 27/2/955, do Diretor do Ensino Secundário, que 
concede ao Ginasio Banhart, cam se e em Bolêg, no Estado do Para, 
antorízaqao para funcionamento a t tulo precarío, durante o ano de 
1955- 

Portaría n. 1 582, de _15/12/952, dg Diretor do Ensino Secundario , 
que concede autorgzaçao para o Ginasio Acreano, cgm sede em Rio 
Branco, no Territorio do Acre, funcionar cºmo colegio, condicional 
mente, pelo prazo de dois anos. 

Portaria n. 1 nzv, de 51/12/952, do Diretor do Ensino Secundâgio , 
que concede autorizagao para funcionamento condicional ao Ginasio 
Sao Judas Tadeu, com sede na capital do Estado de Sao Paulo. 

Portaria n. 1.595, de 19/12/952, do Diretor do Ensino Secundaçío , 
que concede autorizaçao para funcionamento condicional ao Ginasio 
Rio Branco, cºm sede em Juiz de Fora, no Estado de Minas Gerais. 

Portaria n. 1 MOZ, de 20/12/952 do Diretor do Ensino Secundario , 
que altera & denominaçao do Ginasio Santiaguense, com sede em San» 
tiago, no Estado do Rio Grande do Sul, para Ginasio Estadual de San 
tiago.
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Portaria n. h., deuõ/l/955, do Diretor do Ensino Secund Érig , que 
concede autorizaçao para funcionamento condicional ao Ginasio Frans 
ciscano do Rio Comprido, com sede no Distrito Federal. 
Portaria n. 11, den9/i/95õ,'do Diretor do Ensino Secundário, que alterª a denominaçao do G;nasío Presiçente goosevelt, com sede em 
Catalao, no Estado de_ Goias, para Ginasio Sao Bernardino de Siena. 

Portaria. n. 141,05, den25/12/952, do Diretor do Ensino Secunáãrgo , qge concede_autoríz&çao para fúncíonmento condicional ao Ginasio 
Sao Sebastiao de Pedralva, com sede am Pedralva, no Estado de Hinaa 
Gerais. 

Portaria n. 59, dº 15/1/955, do Diretor do Ensino Secundâçío, que 
concede autorizagao paga funcionamento conçicíonal ao Ginasio Santa 
Maria, com sede em Belem, no Estado do Para. 

Portaria n. hz, de 19 /955, do Diretor do Ensino Secundário,_ que 
revoga a Portaria n. 1, de 18/9/951, que cassgu & autorizgçao pa» ra inacionamento condicional dg lº ciclo do Ginasio Tremembe,, com 
sede na Capital do Estado de Sao Paulo. 

Portaria n. 122, ªº 9/2/955, do Díretór do Ensino Secundãyío, que 
concede autorizaçao para funcionamento condicionªl ao Ginasio Vir — 

sem Poderosa, com sede na capital do Estado de Sap Paulo. 
Portaria n. Iêê, de 9/2/955, do Diretor do Ensino Secundário, que 
concede ao Ginasio Santa Catariga, com sede em Recife, capital de Estado de Pernambuco, autorizaçao para funcionamento a título preqª rio, durante o ano de 1955. 

Portaria n. 127, ge 10/2/955, do Diretor do Ensino Secundário, que 
concede autorizaçao para.funcionamento condicional ao Ginasio Maes— tro Macíní, com sede em Itaperuna, no Estado do Rio de Janeiro. 
Portaria n. 129, ªs 10/2/953, do Diretor do Ensino Secundáriº, que 
concede autorizaçao para funcionamento congícíonal ao Ginasio Sale— 
siano Domingps Savio, com sede em Paraguaçu, no Estaão de Minas Ge— rais. 
Portaria n. 128, de 10/2/953, do Diretor do Ensino Secundário, que . ' concede autorizaçao para funcionamento condicional :> Ginasio Padre Carlettí, com sede em Alto Araguaia, no Estadoaíe ªato Grosaº. 

Portaria n. 136, de ª1/2/955, do Diretor do Ensino Secundário, que 
cogcede ao Ginªsio Sao Jose, com sede Corrente, no Estado do Pi— 
au , autorizaçao para funcionamento a t tulo precario, durante o ano 
de 1955. 

Portaria n. 119, ªº 9/2/955, do Diretor do Ensino Secundâyie, que 
concedenautorízaçao para funcionamento condicional ao Ginasio Espí- rita Joao Evangelista, com sede em Recife, capíial do Estado de Pe_r 
nambuco. 

Portaria n. 89, de 25/1/955, do Diretor do Ensino Secundário, que 
concede ao Ginªsio Estadual da Adªmantina, com sede em A antína , no Estado de Sao Paulo, autorizaçao para funcionamento a t tulo pap' carlo, durante o corrente ano letivo. 
Portaria 11. 11h, ge 6/2/955, do Diretor cb Ensino Secundâgío, que 
concede autorizaçao para funcionamentº condicional ao Ginasio Búlaq 
com sede em Rio Claro, no Estado de Sao Paulo.
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'lh - Portaria n. 10h, ªº 21/1/955, do Diretor do Ensino Secundário, que 
concede autorizaçao para funcionamento condicional ao Ginasio Casa 
Amarela, com sede em Recife, capital do Eázado de Pernambuco. 

lh - Portaria n. 10%, de 31/1/955, do Diretor do Ensino Secundário, qªe 
concede ao Ginaago de Macuco, com sede em Santos, ng Estado de Sao 
Paulo, antorizaçao para funcionamento a título precarío durante o 
ano de 1953. 

1h - Portaria n. 109, ge 5/2/955, do Diretor do Ensino Secundâyio, que 
concede autorizaçan para funcionamento condicional ao Ginasio N. S. 
das Graças, com sede en.wiraoema, no Estado do Rio de Janeiro. 

1h — Portaria n. 111, ªs 2/2/955, do Diretor do Ensino Secundário, que 
cgncede autorizaçao para funcionamgnto condêcíonal ao Ginasio Gari- 
be da Rocha, com sede em Santo Antonio de Padua, no Estado do Rio 
de Janeiro. * 

1h — Portaria n. 108, ªs h/2/953, do Diretor do Ensino Secundâgío, qge 
concede autorizaçao para funcionamento condicional ao Ginasio Barao 
de Lucena, com sede no Distrito Federal. 

lh - Portaria n. 107, de h/2/955, do Diretor do Ensino Secundário, qpe 
concede aº Ginasio Estadual ge Dourado, com sede em Dourado, no'Es- 
tado de Sao Paulo, antorizaçao para funcionamento a título precariq 
durante a corrente ano letivo. 

1h — Portaria n. 91, dº 25/1/955, do Diretor do Ensino Secundâyío, que 
concede autorizaçao para funcionamento condicionalyao Ginasio Braz 
Cubas, com sede em.Hogi das Cruzes, no Estado de Sao Paulo. 

lu — Portaria n. 92, dg 28/1/955, do Diretor do Ensino Secundâgío, que 
concede autorizaçao para funcionamento condicional ao Ginasio N. S. 
do Rosario, com sede em Campo Grande, no Distrito Federal. 

1h — Portaria n. 97-A,_de 29/1/955, do Diretor do Ensino Secungãrio, que 
concede antorízaçao para funcígnamento condicional ao Ginasio 011 » 
veíra Viana, com sede am Niteroi, no Estado do Rio de Janeiro. 

1h - Portaria n. 118, ªº 29/1/955, ªo Diretºr do Ensino Secundário, (na 
concede ªutorizaçao para o Ginasio Afranio Peixoto, com sega em No— 
va Iguaçu, no Estado do Rio de Janeiro; funcionar como Colegio, cºª dicionghmente,ªpelo prazo de dois anos, e muda—lhe & denominaçao ºg ra Colegio Afranio Peixoto. 

1h — Portaria n. 98, dg 29/1/955, do Diretor do Ensino Secundâçio, qpª 
cgncede autoriza ao pªra funcionamento condicional ao Ginasio Mari— 
ca, com sede em erica, no Estado do Rio de Jane irc. 

lu — Portaria n. 9h, de 22/1/955, do Diretor do Ensino Secundário, que 
concede ao Ginasio Raínha daPaz, com_sede em Lagoa Venmelha, no Es— 
tado,do Rio Grande do Sul, autorizaçao para funcionamento a titulo 
precarío, durante o corrente ano letivo. 

1h - Portaria n. 97, dº 29/1/955, do Diretor do Ensino Secundário, que 
concede autorizaçao para funcionamento condicional ao Ginásio MESES,"; 
com sede no Distrito Federal.
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lu - Portaria n. 80, dº aa/L/955, do Diretor do Ensino Secundâgio, que 
concede autorizaçao para funcionamento condiciona]. go Ginasio Vol- ta Redonda, com sede em Volta Redonda, no Estado do Rio de Janeiro. 

113. - Portaria n. 55, dº 19/1/953, do Diretor do Ensino Secundário, que 
concede autorizaçao para funcionamento condicional ao Ginásio do 
Camo, com sede em Camo, no Estado do Rio de Janeiro. 

ll; - Portaria n. 51, dg 15/1/955, do Diretor do Ensino Secundâgio, que 
concede autorizaçao para funcionamento condicional ao Ginasio Santa. Maria Madalena, com sede em madalena, no Estado do Rio de Janeiro. 

lu - Portaria n. 50, dº 15/1/955, do Diretor do Ensino Secundágio, que concede autorizaçao para funcionamento condicional ao Ginasio do Instituto Roscio, com sede no Distrito Federal. 

114. - Portaria n. hh, del9/1/953, do Dirgtor do Ensino Secundário, que 
concede aº Ginasio Estadual ge Lucelia, com sede em Lucelia, noje- 
tado de Sao Paulo,, autorizaçao para funcionamento a título precarío, durante o corrente ano letivo. 

1h. — Portaria n. 152,39 15/2/953, 90 Diretor do Ensino Secundário, qúe 
concede autorizam para. o Ginasio Peçanha, com sede em Peçanha, no 
Estado de Minas Gerais, funcionar como Colegio,”condiciona;mente, pelo prazo de dois anos, e muda—lhe & denominaçao para Colegio Pe - 
ganha. 

11; - Portaria n. 1145, ªs 12/2/953, de Diretor do Ensino Secundário, que 
concede entorizaçªo, para. funcionament condicional ao Ginásio Paro- 
quis.]. São Sebastiao, com sede em Cruz lia, no Estado de Minas Ge — 
na E. 

lª - Portaria n. 155, de 25/2/953, GO_DIrBtor do Ensino Secundário, que 
concede ao Ginasio Estadual de ªaa Miguel Paulista,, e co seje capital de Sao Paulo, autórizaçao para funcionamento a t tulo preçº río, durante sessenta dias. 

lh - Portaria n. 155, de 25/2/955, do Diretor do Ensino Secundário, que 
concede aº Ginasio Estadual ge Itaquera, com sede na Íapítal 60,38— tado de Sao Paulo, autorizaçao para funcionamento a. t tulo praca «- rio, durante sessenta diaz. 

1h - Portaria n. 155, de 25/2/955, do Diretor do Ensino Secundário, que concede ao ginasio Eat adual cie—Barra Funda, com sede na capital Estado de Sao Paulo, autorizaçao para funcionamento a título preca— 
“"_“-gªngg-Wegge sessenta dias. 

64- 
1h - Portaria n. ªsa, de 25/2/955, do Direçor do Ensino Secundário, que 

concede ao Ginasio Estadual de Indianapolis, com sede na capital ªo Estado de são Paulo, autorização para funcionamento a título preca- río, durante nessenta dias.
. 

I).; - Portaria n. 166, ge 23/2/955, do Diretor do Ensino Secundário, que 
concede autorização para funcionamento condicional ag Ginasio Ema- ni do Amaral Peixoto, com sede em Cachoeira de Macacu, no Estado do Rio de Janeiro. 

1h — Portaria n. 175, de au/2/953, do Diregor do Ensino Secundário, que 
concede ”ao Ginasio ªtaduakde Tatuape, com sede na capãtal do 'Estª 
do de S ao Paulo, autorizaçao para ftmcíonamento a título precarío, 
durante sessenta dias.
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Portaria n. 19h, do }/}/95}, do Diretor do Ensino Secundário, que 
concede autorizaqao para funcionament: condicional ao Ginasio Mono teiro Lobato, com sede na capital do Estado do Sao Paulo. 

Portaria n. 191, do 28/2/95}, do Diretor do Ensino Secundário, que 
concede ao Ginasio N.S. das Graças, com sede em Aparadºs da Serra, 
(Bom Jesus) no Estado do Rio Grande do Sul, autorizaçao para funcil 
namento a titulo precario, durante o corrente ano letivo. 
Portaria n. 215, do mango do 195}, do Diretor do Ensino Secundário, 
que concede ao Ginasio stadual do Bernardinº do Campos, com eede 
nª capital do Estado do Sao Paulo, autorizagao para funcionamento a t tulo precario, dlhante sessenta dias. 
Portaria n. 261, do 10/}/95}, do Diretor do Ensino Secundário, que 
concede autorizaçao pªra funcionamento condicional ao Ginasio Sao 
Jose, com sede em Goiania, no Estado do Goias.

_ 

Portarían. 270, ªs 10/3/955, do Diretor do Ensino Secundário, que 
muda a doncminaçao do Colegio,Atibaienee, Com sede em Atibaia, no 
Estado do Sao Paulo, para colegio Estadual Major Juvenal Alvim. 
Portaria n. 272, go 11/}/95}, do Diretor do Ensino Secundário, que 
cassa a autorizaçao para funcionamento condicional do_Ginasio Dr. 
Oscar Weinachenck, com sede em Santos, no Estado de Sao Paulo. 
Portaria n. 273, do 11/5/953 do Diretor do Ensinª Secundário, que 
concedo ao Ginasio do Goaraci, com sedo Coarac ,'no Estado da 
Bahia, autorizaçao para funcionamento a t tulo precario, pelo prazo 
do cinco meses. 

Portaria n. 275, ge 11/3/953, do Diretor do Ensino Secundário, que 
concede autorizaçao para o Ginasio N.S. Aparecida» com soda em Ri — 

beirao Preto, no Estado do Sao Paulo, funcionar como Colegio, congª 
cionalmente, pelo prazo do dois anca, e muda-lhe a denominaçao para 
Colegio Nv8.Aparecida. 

Portaria. n. 285, go 15/5/955, do Diretor do Ensino Secundário, que 
concede autorizaçao para funcionamento condicional do Ginasio Euge- nio Muller, com sede em Ttaja , no Estado do Santa Catarina. ' 

Portaria n. 292, do 16/5/955, do Diretor do Ensino Secundário, que 
concede ao Ginasio Municipal de_Gravata, com sede em Grazata, no 
Estado do Pernambuco, autorizaçao para funcionamento a t tulo pre— 
cario, durante o corrente ano letivo. 
Portaria n. 29$, do 18/3/95}, do Diretor do Ensino Secundário, que 
concede ao Ginasio getadual do Serra Negra, com sede em Serra HZ

- 
gra, no,Estado do Sao Paulo, autorizaçao para funcionamento a t nª lo precario,'durante sessenta dias. 
Portaria n. 500, ªo 21/3/955, do Diretor do Ensino Secundário, que 
concede antorizaçao para funcionamento condiciona1_ao Ginasio Divi— 
no Salvador, com sede em Americana, no Estado de Sao Paulo. 

Portaria n. aoc-A,,de 19/3/955, do Diretor do Ensino Secundário, 
que concede ao Ginasio da Escola Normal ”Euclides Dantas", com sede 
3% Conquista, no Estado da Bahia, antorizaçao para funcionamento a t tule precario, durante noventa dias.
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Portaria n. 505, de 25/5/955, do Diretor do Ensino Secundário, que 
concede ao G1nasio_Andhieta, com sede em Re ife, no Eçtadocíe Per - 
nambuco, autorizaçao para funcionamento a t tulo precaú.o, durançe 
o corrente ano. : 

Portaria n. 505, de ZEZÉ/955, do Diretor do Ensino Secundário, que 
concede ao Ginasio Barao_do Bonito, com sede em Bonito, no Estado 
de Pernambuco, autoriza ao para funcionamento a título precario, dª 
rante o corrente ano le ivo. 
Portaria n. 307, 99.25/3/955, do Diretor &) Ensino Secundário, que 
con ade antorízaçao paga funcionamento condicional ao Ginasio Santa 
Fam lia, com sede em Porto Alegre, no Estado do Rio Grande do Sul. 

1h - Portaria xfx-“309, ge 23/3/955, do Diretor do Ensino Secundário, que 
concede autorizaçao para.funcíomnmengo condicional ao Ginasio Anto— 
nieta de Barros, com sede em Florianopolis, no Estado de Santa Cayº 
rína. 

1h - Portaria n. 519, de 25/3/955, go Díretgr do Ensino Secundário, que 

u, .. 

1h- 

15- 

15- 

15- 

17 .- 

concede ao Ginasio Goro el Antonio Honorio, cºm sede em Bam Jena do 
Norte, no Estªdo do Esp rito Santo, antorízaçao para funcionamento 
a título pracarío, durante o corrente ano letivo. 
Portaria n. 511, ge anja/955, go Diretor do Ensino Secundário, que 
concede autorizaçao pªra o Ginasio Mimosense, cam segs em Mimoso do 
Sul, no Estado do Esp ríto Santo, funcionar cºmo Colegio,_condicio— 
nglmente, pelo prazo de dois anos, e mudaplhs & denominaçao para QQ legío Mímosense. 

Portaria n. 522, de 28/3/955,.do Diretor do Ensino Secundário, que 
toma sem efeito & Pork aria n. 215, de 1950,,que autorizou o rªncio 
namento condicional do curso colegial do Ginasio Sagrado Coraçao ab 
Jenna cºª sede anjreresína, no Estago do Piauí, restabelecendo & 
denominaçao de Ginasio Sagrado Coraçao de Jesus. 

Portaria n. 525, de 28/3/955, do Diretor do Ensino Secundário, que 
concede ao Ginasio da Escola Normal Oficial de Montes Claro;, cºm 
sede em Montes Claros, no Egtado de Minas Gerais, autorizaç ao para 
funcionamento a título precarío, durante sessenta dias. 

Portaria n. 528, ªo 5l/3/955, do Diretor do Ensino Secundário, que 
cqnoede antorízaçao para funcionamento”condicional ao Ginasio Iva - 
no, com sede na capital do Estado de Sao Paulo. 

Portaria n. lg7, ds lº/h/955; do ministro da Aeronáutica, que apro— 
va as ingtruçoes para admiàsao ao Curso de Oficiais Especialistas 
de leronautica. 

Lºi n. 1.8h2, de 13/h/955, que giapõe e fixa ªonmas para & presta - 
çao do serviço militar, pelos mediços, fannaceutícos e dentistas e 
pelos estudantes de medicina, farmacia e odontologia. 

Portaria nª h29, de 11/h/953, do Ministro dahgrícultura,,qpe aprova 
as inatruçoes para o funcionamento dos cursos awulàoa praticos in - 
tensivos de Avicultura. 

Portaria n. hão, de 11/h/955, do Ministro da Agricultura, que apro- 
va as instruçoes para o funcionamento dos cursos avultos Feminino 
de Auxiliares Rurais e Educadoras Familiares—Agrícolas. 

99 reto n 52 7 de 7/ 95 dpp conóede reconhecimento ao curso 
;* 'ao da.Fac£ aãe de cªágegâs Medicas da Pernambuco, com sede em 

Recife, capital do Estadocíe Pernambuco.
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Decreto n. 52.576, de,15/h/955, que dispõe sôbre e/eetandarte, o 
escudo de annas e o selo da Escola Naval. » 

Decreto n. 52.h99, do õl/Bl955, que concede reconhecimento ao Our— 
sc de Ciencias Economicas da Faculdade de Economia e Finançaa do Rio do Janeiro, com sede no Distrito Federal. 
Portaria n. 195, de 16/h/953, do Ministro da Educação, que concede reconhecimento ao Gin asio N.S. Aparecida, com sede na capital do B Estado d 6 Sao Paulo. ,

‘ 

Portaria r}. 5, de in./955, do Diretor 5;. Institute Nacional—de Estª dos Pedagºgicos, que expede as instruçoes sobre a organizaçao e adn ministraçao geral da Campanha de Inqueritos'e Levantamentos do Eng; no Medio e Elementar (G.I.L.E.M.E.). 
Lei n. 1-8 , do 15/h/955, que autoriza o Poder Executivo a doar imovel ao atado do Rio Grande do Norte, para instalaçao de escolas superiores. ' 

Portaria n. ug5, de 10/14/955, do Ministro da Agricultura, que apra—,. va as instruçoes para o funcionamento dos cursos avulsos de Hertieuª tura. 
Portaria n. hg9, de lõ/h/bãõ, do Ministro da Agricultura, que spre—- ve as instruçoes para o funcionamento do curse ªvulso de Tecnica de Labo rstorio . 
Portaria n. 20, de 15/5/953, do Diretor do Serviço Nacionalcie Tes- tro, que aprova o regulamento da Companhia Dri-etica Nacional. 
Portaria n. não, de 10/h/953, do Ministro da Agricultura, que apro— va as instruçoes pªra o funcionamento dos cursos avulsos de Vivei - ristas e ºrganizaçao de pomares . ' 

Portariª n. 212, de 22/h/955, do Ministro da Educação, que exgede instruçoes a serem observadas pela Diretoria do Ensino Secundario, tendo como objetivo a meãhor fiscalizaçao do ensino nos estabeleci— mentos secundarios do pa s. 
Deereto n. 52.h96, de 51/3/955, doe autoriza oâfuncionsmento do curse ciencias economies; da Faculdade de Ciencias Economicas do Mar lia,'com sede em Mar 11a, no Estado de Sao Panlo. r' 
Pºrtaria n. 5L7, de 25/11/953, do Ministro da Agricultura, que dispõe 
zebra o pagsmento das bolsas de estudo concedidas pelo Instituto de lees n alunos regularmente matriculados nos seus diferentes curses. 
Decreto n. 32.315, de 25/2/955, que estende ao Curso Industrial do Certs e Costura o reconhecimento de que gozª a Escola Industrial 49 tartiea, com sede na capital do Estade do Sao Paulo. 
Decreto n. 32.606, de Zõjh/ÉSB, que autoriza o funcionamento dos cursos de Filosofia, letras Neo—Latinas, Geografia e Historia o Pe— dagogia da Facgldade do Filosofia de Sao Luis do Mªranhao, com sede na cidade de Sao Luiz, capital do Estado do Maranhao. 

Portaria :1. 114,1, do 10/h/955, do Ministro da Agricultm, que spre—' va as instruçoes para o funcionamento do<=urso avulso de Citricultu ra. . 

&

-

&
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Portaria n. hlz, de 10/h/955, do Ministro da Agricultura, que apro— 
va as instruçoes para o funcionamento do curso vulso de Revisao 
dos Programas do Concurso do Habilitaçao ã matr cola nas Escolas da 
Universidade Rural. 

Portaria n. 95, de 21/2/255, do Ministro da Educaçao, que expede 
instruçoeskara a concessao de bolsas de estudo nos Cursos da Biblio 
teca Nacional. 

II - Atos da Administração do Distrito Federal, dos Estados e 

Territórios: 

São publicados: 

Resoluçao n. 18, de 51/3/955, do Secretario Geral de Educaçao e Oul 
tura, da PuD.F., que cria o instala as Escolas 52-15, em Bento Ri - 
beiro, e 55-15, em Barros Filho. 
Resoluçao n. 19, de 51/3/955, do Secretario Geral de Educaçao e Gul 
tura, da P.D.F., que_ inclui, entre as atividades de carater tecnico 
-9ducativo que"poderão ser desempenhadas por professor de curso pri 
mario, as funçoes que menciona. 

Resoluçao n. 20, de 51/5/955, do Secretario Geral do Educaçao e Cul 
tura, da PvD.F.& que redistribui as escolas prtmarias da Secretaria 
Geral do Educaçao e Cultura pelos Distritos Educacionais do Departa 
mento do Educaçao Primaria. 

Dec etes ns. 1 227 e 1 228, de l/h/955, do Govern dor do Estado 
Esp rito Santo, que transferem escolas, nos munic pios de Sao Jose 
do Calçado e Afonso Claudio. 

Resolução n. 21, do 51/3/955, do Secretário Geral de Educação o Cul 
tura, da P.D.F., que reabre e instala escola primaria nas condiçoes 
que menciona. 

Resoluçao n. 22, do 1/h/955, do Secretario Gera1.de Educaçao e Gul- 
tura, da P.D.F., que determina providencias sobre o ensino religio— 
so nas escolas subordinadas a Secretaria Geral do Educaçao e Cultup 
ra. 'ª' 

Relaçae dos estabelecimentos do ensino primario e jardins de infan— 
cia de Distrito Federal, pelo Departamento do Educaçao Primariao* 

Portaria n. 502,<io 25/5/955, do Diretor do Departamento do E uoap 
çao do Estado do Rio do Janeiro, que transfere escola no munie pio 
de Resende. 

Decreto n. 9 060, de 50/5/955, do Governador do Estado do Parana , 
que aprova "Programas Experimentais"1ara as escolas isoladas do 
Estado. - 

Decretos na. 162 a 171, do au/3/955,e 182 e 185 do 26/3/953, do 
Governador Estadocie Goias, que transferem varias escolas em dª 
versos munic pios do Estado. 

Portaria n. 521, do 1/h/955, do Diretor de Educaçao Pre—Primaria e 
Prim aria do Estado do Rio do «Tm irc, que torna sem efeito a Por— 
taria n. 502, do 25/5/955, que transferiu uma escola no municipio 
de Resende.
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Decreto n. 5.985, de 10/4/955, do Governador‘do Estado<íe Minds ee— rais, que outorga mandato ao Ginasio ”Santa Angela"'para ministrar 
e ensino normal do 29 cielo, no municipio de Paraisopolis. 
Decretos ns. 1.259 a 1,2h3, do 10/5/955, do Governador'do Estado do Espirito Santo, que denominame transferan escolas em varios munici— pios. 
Decreto n. an, dofi20/3/955, do Governador do Território do gere, que institui 53 bolsas de estudos para estudantes do Territorio. 
Instruções n. 7, do 19/3/95}, do Sogrotéric Geral do Educação e Cu; tura, da P.D.F., ue regulam a matr cuia do excedentes nas escolas primarias portion ares, em 1953. 

1h - Programa do Linguagem para uso nas Escolas Prhnârias da Distrito Ep deral. 

1h - Circular n. 2, do 11Zh/955, do Diretor do Instituto do Educação, da 

1h - Decreto n. 5»98u, do 15/h/955, do Governador do Estado de Minas G 

P.D.F., que dispõe sobre o uso de uniformes e comportamento social. 

rais, que cria um grupo escolar na cidade de Itabirito. 
1L - Decreto n. 9,093, de lB/h/953, do Governador do Estado do Paraná, que declara de utilidade pubªica , para fins do desapropriação, um terreno destinado a construçao do Colegio Estadual de Londrina. 
15 - Decreto n. 12.008, de 1h/h/955, do Prefeito do Distrito Federal,que regulamenta a Lei n..652, do 1/10/951, quo estdbo1ooo b31835 do es- tudo, mediante concurso do lingua patria, nos Ginasios do Distrito Federal. 

15 - Programa de História para uso das Escolas Primárias do Distrito Fo- doral o 

15 — Programa de Geografia para uso das Escolas Primárias do Distrito 

15 - Ato sgh, de 1h/h1953, do Secretario de Educa. 

Federal. 

ão do Estado do Minaogo. xoú,que da denominaçao a tres escolas, nos munic pios do: Monte Carmelq Santa maria do Suassui e Carangola. 

15 — Doc etes ns. 1.2h5 a 1.2h9, do 1h/h/955, do Governador do Estado do 

16 

16 

16 

16 

Esp rito Santo, que riam escolas e ratificam Decretºs do criação do outras, nos manic pios do: Mimosa do Sul, Muniz Freire, Muqui e Cachoeiro de Itapemirhr. 
Resolução n. 25, do 15/h/955, do Secretário Geral do Educação e Cul tura, da P.D.F., que institui na Secretaria Geral de E&ueaçao 9 cul tura, da'P.D.F., um curso do artigº 91, a ser ministrado atraves dã PRD 5, Radio Boquete Pinto, e dispoe sobre o seu funcionamento. 
Rosolu ao n. 2b, do 15/h/955. do Secretário—Geral de Educªção e Cg; tura, .a P.D.F., que restabelece a designaçao e denominaçao da Esgg 1a—8-15,”Nair da Fonseca". ' 

Programa de matomética para uso das Escolas Prhmârias do Distrito Federal. 

Atos s/h, de 51/3/955, do Governador'do Estado do Ceará que anexas escolas a grupos escolares e transferem outras do munic pio do Iggy tu para o Quina .
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- Decretos na 1 215 e 1,2h5, de 25/5 e 10/h/955, do Governador do gg 
tado do Espírito Santo, que transferen escolas nos muníc pios de 
Guaçuí 6 Sao Mateus. 

— Resolução n. 25, de lõ/h/QBB, do Secretário_Geral ge Educação & Cul 
tura, queaaltera disposiçoes do art. ãº da Resoluçao n. 29, de ID]" 
12/952,'aobre exames orais & que se devem submeter as alunas da gq; 
ceira serie dos cursos normais mantidos pelo Instituto de Educaçao. 

- Instruções n. 8, de 16/h/953, do Secretário Gagal ge Educação e Cg; 
tura, da g.D.F., que regulam—o Curao«íe ExtensaO'sobre agívídades 
de Educaçao Física e Recreaçao do Departamento de Educaçao Cumplemgg 
tar. 

- Instruções n. 9, áem data, do Secretário Geral de Educação e Cultu— 
ra, da P.DzF., que regulamgntam o curso do artigo 91, instituído pg 
1a Resoluçao n. 25, de 15/h/955. 

- Projeto de Lei n. 66, sem data, do,Estado de Pernambuco, que conce— 
de auxílio ao Centro Social da Paroquia de Soledade, com sede na qª pital do Estado. 

- Ato de 8/L/955, do Secrgtâgio de Educação do Estado do Rio de Janª; 
ro, que concede subvençao a escola particular de “Baixio", municí - 
pio de Paratío “ 

- Ato s/h, ds 6/h/95Í, do Governador do Estado do Ceará, que transfe— 
re escola no muníc pio de Aquiraz. 

- Dec etos ns. 1.251 e 1 252, de 17/u/955, do Governador do Estado do
_ 

Esp rito Santo, que transferam e reclassificam escolas singulares 
nos municípios de Colatina e Cachoeiro do Itapemirhª. 

- Decreto n. h,);oé, de lh/h/955, ço Govemaçor ã: Estado do Rio de J"_a 

neiro, que cria 25 escolas primarías em varios municípios do Estar 
dº. 

- Decyetos ns. 21h e 218, de 8 e 10/h/953, do Governador do Estado de 
Goíag, que transferem escolas isoladas nos municípios de Goiânia e 
Luzíania. ' 

— Decretos ns. 1.25h a 1 270, de 20/h/955, do Govçnnador do Estado do 
Espírito Sagto, queczr am, transferem e reclasaficam escolas singu- 
lares, em varios munic pios do Estado. 

-—Decreto n. ;,578, de 50/7/952, do Governagor do Estado do Ceará, 
que abre credito especial gara & construçao do Patronato Senhor dº 
Bºnfim, na cidade de Crateus. 

- Mensagpm de 15/5/955, do Governador do Estado do Espírito Santo,aog 
senhores membros do Eoder=legíslativo do Estado (parte referente a 
Secretaria de Educaçao). ” 

eu - Decretos ns. 1.260 e 1.270 a 1 281, de 20 e 22/h/955, do Governador 

2h 

do Estado do Espírito Sagto, que criam, transferem & reclassificam 
escolas singulares, em varios municípios do Estado. 

— Dec eto n. 215—A, de 50/3/95ã, do Governador do Estadotíe Goiâs,que 
de; gnn data para a instalaçao de grupos escolares no município de 
Anapolis.
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Decretos ns. 221 a 252, de 10/h/955 e na. 258 e Zhl & 2h5 e 25h e 
255, de lb,,18 e 22/14/953, do,.Governador do Estado de Goias, que 
tgazaferem, revogam transferencias e localizam escolas isoladas em 
v&ríos municípios do Estado.' 

Resolução n. 27, de Ih/L/âãõ, do Seegetârio Geral ge Educaç-ão e Ogg 
tura, da P.D.F., que limita as ramgçoes de professores de qualquer 
grau da Secretaria Geral de Educaç ao e Cultura ao'período das fe — 

rias escolares. 

Projeto de Lei n. 76, de aulª/953, de Estado delPernambuco, que ºqª 
cede,auxílío ao Orfanato N.S. da Gloria, da Paroquia da Gloria do 
Goita. 

Decreto n. 1.280, de aaª/955, do Governador do Estado do Espírito 
Santo, que cria uma escola singular no município de Colatina» 

Resolução n. 28, de abril de 1955, do'Secretârio Geral- de Educação 
6—0u1tura, da PoDzFo, que subordina tecnica e administrat;vamqnte 
todas as instalaçoes de abreugrafía do Depargamento de Saude Lsoo - 
lar ao Serviço de Abreugrafía e Cadastro Toracíco. 

Ato de algu/953, do Secretário de Egucgção e Cultura. do Estado do 
Rio de aneiro, que concede subvengao & escola particular noturna 
de "Cidade", município de Mangaratiba." 

Decretas na. 5992 eu, 997, de 28/u/955, do Governador do Estado de 
Minas eraís, que criam grupos escolares, transfogmam escolas reu- 
nidas em grgpos escola ea e restabelecem denominaçao de escolas rªy nídas, em varios munic pios do Estado. 

Decreto n. 5.998, de 29/14/955. do Gov mador do Estado de Minas Ge- 
rais, qpe<=ria grupo escolar no muníc pio de Gel. Fabriciano. 

Decretos na. 1.286,6"1.287, de 29/h/953, do Governador do Estado do 
Espírito Santo, que, respectivamente, retíficª Decreto de transfe— 
rência de escola e transfere outra, nos muníc pios de Colatina e 
Itapemirim. 

III - Atos da Administração Municipal 

Lei n. 2,157, de 28/h/955, ga Prefeitura Munªcípal de Recife, que 
desapropría area destinada a Biblioteca da Torre, 
Indl cação n. 27—51, de 1/5/955, da câmara Municipal de Niterói, 
que indica seja constru do um grupo escolar em Pendotiba. 

a! A 
Banhº:-açoes na. 1,885 e 1,885, de 2 e ag./953, da Camara Huniçipsl 
de Eitercí, que consíâegan de tílíáaáe gubàica & O Paulo Operaá.o 
de Víraçouro e abrem credito para auxílio & Campanha Nacional de 
Educandaríoa Gratuítos. — 

Deliberação n. 257, de 51/5/955, da Câmara Municipal de Duquq de cª xías, Estado do Rio de Janeiro, que cdnsídera de utilidade publica 
o Centro Progressista "Floriano Peixoto". 

Deliberação n. 125, Qe 28/12/951, da'câmara Municipal de Barra Man 
sa, que doa terreno & Associaçao Atletíca Comercial de Volta Beagá; 
da. ' "
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Lei n. 5, de 5/5/955, da Camara Municipªl de conceição de Macabu, 
que determina o dia lª de março para in cio do ano letivo nas ee- 
colas prhmarias. 

Lei n. 585, de 22/10/952, da Prefeitura.uunicipal de Curitiba, que 
abre credito especial para subvençao & Faculdade de Ciencias Econô 
micas do Parana. = ' 

Leis ns. 57:) e 582, de 51-10 e 20/11/952, da Prefeitura Municipal 
deáªiaeea ue doam terrenos & ociedade Literaria.Padre Antônio 
Vieira e a scola de Educaçao F eica de Curitiba. 

IV - Moticiârio 

Com o objetivº de avaliar & gituaçao real do ensino de graus medio 
e _elementar emtzodo o territorio nacional o Sr. Ministro da Educa- 
çao acaba de instituir a Campanha de Inqueritos e Levantamentosdo 
Ensino Medio e Elementar, a ser desenvolvida pelo I.N.E.P. 

Por detenminaçao do Sr. Ministro da Educaçao, foi nomeada uma Comia 
sao de cinco membros para regulamentar o disposto no item III, dE 
art. 168 da Constituiçao: obrigatoriedade do ensino primario grat 
to para os servidores das empreesas industriais, comerciais ou ag_ 
colas, onde trabalhem mais de cem empregados. 

Segue hoje para a m ropa o professor Luiz de Melo Campos em viagem 
do estudos e de obeervaçao dos problemas atinentes a educaçao uni— 
versal como participante do IV Congresso do Bureau Internacional 
da Infancia a se reunir de u a 9 de maio proximo em Constança, Ale— 
manha. 

O Sr. Ministro da Eáucaçao e Saude baixou portaria com instruçoes 
a“ serem obeervadaa pela Diretoria do Ensino Secundario, na fiscalia 
cao do ensino nos estabelecimento; de Ensino Secundario. 

Sob o patrocinio do govêrno brasileiro, realizar-se-a entre 10 e 17 
de julho, no Rio e em Sao Paulo, o II Congresso Latino—Americano de 
Sociologia. 

Em solenidade presidida pelo Sr. Arcebispo Metropolitano, foi inaup 
sarada a Faculdade Catolica de Odontologia da Pontifícia Universida 
de Catolica do Rio Grande do Sul. 

Segao de rumentaçao e Intercambio do Instituto Nacionaltie Estu - 
do_s Pedagogicoe — Elza Rodrigues Martins, Chefe
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.Vida educacional no pàís em maio de 1 955 

I - ATOS DA AÚVINISWRÁÇAO FE 'DL* RAL 

são publicados: 

Portaria n. LLSO, de 13— 4—953 do Ministro da Agricultura, que 
expede ínstrucoes relativas & apuraçao das notas de aproveita 
mento nos trabalhos práticos realizados pelos alunos dos cur- 
sos de formaçao dos lº e 29 çíclos do ensino agrícola, nos es 
tabelecímentos subordinados & S.E.A.V. 
Decreto n. 32.652, de 28— h— —953, que autoriza o funcionamento 
do curso de bacharelado da Faculdade de Direito Candido Mendes, 
com sede no Distrito Federal. 
Portaria n. 210, de 2-5—953, do Ministro da Guerra, que dispoe 
sobre o funcionamento do Curso de Preparação ao Curso de Geode 
sia da Escola Tecnica do Exercito, em carater excepcional, nos 
anos de 1 95h e 1 955. 
Portaria n. 21h, de h-S —955, do Ministro da Guerra, que trata 
da duraçao do Curso de "Command and General Staff College", 
Fort Leavenwort, nos Estados Unidos da América do Norte. 

Aviso n. 36h, de )1- 5-9ª 5, do Ministro da Guerra, que dispoe $ªnº 
os Cursos Regional de Aperfeiçoamento de Sargentos de Comunica 
goes e "B" da EScola de Comunicaçoes. 
Portaria n. 11, de 2h—h-953, do Diretor do ;nstítuto Benjamin. 
Constant, que baixa regulamento para execugao dos cursos de 
professor e inspetor de ceg os.. 
Portaria n. 170, de 5— 5— 953, do Ministro da Aeronáutica, que a 
prova programa para o curso dos oficiais aviadores da reserva 
matriculados na Escola de Aeronautica. 
Portaria n. 582, ga 30-h-955, do Ministro da Agricultura, que 
aprova aswínstruçoes para o funcionamento de cursos avulsos de 
Inseminação Artificial & serem realizados no Rio Grande do Sul. 
Portaria n. 171, de 5-5— 953, do? âínistro da Aeronautica, que a 
prova as ínstruçoes para o concurso de Admissao a Escola de Es 
pecía].ístas de Aeronautica. 
Portaria n. 172, de 6—ª -955, do Ministro da Aeronautica, que a 
prova as instruçoes para matrícula e funcionamento do Curso de 
Monitores da Escola de Especialistas de Aeronautica. 
Decreto n. 52. 766, de lu-ã- -955, que concede reconhecimento ao 
curso de quimica industrial da Escola de química de Sergipe, com 
sede em Aracaju.
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Portaria n. 226, de 15 -5- 955, do Ministro da Guerra, que dis 
poe sobre estagio especial para oficiais superiores, naocfiplo 
mados pela Escola de Estado-Maior, na Escola de Aperfeiçoamen 
to de Oficiais. 
Aviso n. )iLO, de 18—5— 953, do Ministro da Guerra, que dispõe 
sobre concurso de admissao & Escola de Estado—Mairr e funcio 
namento da Escola de Aperfeiçoamento de Oficiais. 
Portaria n. 552, de 2L—5-955, do Ministro da Agricultura, que 
aprova as instruçoes para o funcionamento dos cursos avulsos 
de Olericultura e Fruticultura Geral. 
Portaria n. 558, de 21p -L-953, do Ministro da Agricultura, que 
aprova as instruçoes para o funcionamento do curso avulso de 
extensao de Melhoramento Animal. 
Portaria n. 5L0, ge 2L-L-953, do Ministro da Agricultura, que 
aprova as instruçoes para o funcionamento dos cursos avulsos 
praticos de Avicultura Doméstica. 
Portaria n. 5La, de 2L-L—955, do Ministro da Agricultura, que 
aprova as instruçoes para o funcionamento do curso avulso de 
Inseminaçao Artificial, de carater pratico. 
Portaria n. 621, de maio de 1 955, do Ministro da Agricultura, 
que aprova as instruçoes para o funcionamento dos cursos rapi— 
dos para lavradores em colaboraçao comaVI Semana do Fazendeiro 
da Universidade Rural. 
Portaria n. 622, de 15-5-955, do Ministro da Agricultura, que 
aprova as instruçoes para o funcionamento do curso avulso de 
Monitores de Fruticultura de Clima Temperado. 
Portaria n. 296, de 20-5 —955, do Ministro da Educaçao, que con 
cede equi paraçao ao Zª ciclo do Colegio Sant'Ana, com sede em 
Santa Maria, no E‘stado do Rio Grande Ddo Sul, e muda— lhe a deno 
minaçao para Colegio Estadual Sant'Ana. 
Portaria n. 510, de L-L-953, do Ministro da Educação, que con- 
cede reconhecimento ao Ginasio Santa Terezinha, com sede em For 
miga, no Estado de Minas Gerais. 
Decreto n. 72 .857, de 26-: -955, que revoga o Decreto n. 7.165, 
de 12— —5— —1 9 1, que concedeu inspeçao permanente ao Colegio N. S. 
das Neves, com sede em Joao Pessoa, no Estado da Paraiba. 
Portaria n. 209, de 26- 5- -955, do Ministro da Aeronautica, que 
dispoe sobre os cadetes amparados pela Lei n. 1.601, de 12- -5— —1 952 

II - ATOS DA ADMINISTRAÇÃO DO DISTRITO FEDERAL} 

DOS ESTADOS E TERRITÓRIOS: 

Decreto n. 507, de 50- -L- -955, do Governador do Estado de Pernam 
buco, que altera o Reg ulamento do Ensino Primario do Estado. 
Decreto n. 5. 999, de 30— -L- -955, do Governador do Estado de Minas 
Gerais, que da a denominaçao de "Presidente Getulio Vargas ao 
Grupo Escolar da Vila "Sal gado Filho" E na Capital. 
Decretos ns. 1.291 a 1. 300, de 50- L- -953, do Governador do Esta 
do do Espirito Santo, que criam e ratificam nomes e transferen 
cias de varias escolas singulares em diversos municipios do Es 
tado . 

Decretos ns. 2L9, 263 e 271, de 22 e 28-L- -955, que, respectiva- 
mente, transfere escola isolada no municipio de Parauna, aprova 
instalaçao de grupo escolar no municipio de Jataí e concede sub 
vençao ao Ginasio "Nestorio Ribeiro" de Jataí. ' 

Resoluçao n. 29 de 50-L- -955, do Secretario Geral de Educaçao e 
Cultura da P. .E., que torna sem efeito o art. 2º da Resoluçao 
n- 15, de 50 5- 953-
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Resoluçao n. 50, de 30—h-953, do Secretario Geral de Educaçao 
e Cultura da P.D. F., que altera a designação do Curso Primarío 
Supletivo Delfim Moreira. 
Decretos ns. 1. 301 a 1.312, de 2-5-953, do Governador do Esta 
do do Espí_ríto Santo, que criam varias escolas singulares em 
diversos municípios do “atado. 
Decretos ns. h.hl8 & M.Ml9, de lg-5- 9 3, do Governado do Esta- 
do do Rio de Janeiro, que, respectivamente, considera de uti- 
lidade publica, para fins de desapyopríaçao e construçao de 
úma escola rural, terreno no município de Parati, e autoriza 
a Secretaria de Viaçao e Obras Publicas a aceitar doagao de um 
terreno no municipio de Silva Jardim, para & construçao de uma 
escola rural. 
Decretos ns. 250 a 255, de 22—h— —953, do Governador do Estado 
de Goias, que transferem escolas isoladas nos municípios de 
Cavalcante, Filadélfia e Cumari, sendo que o de n. 252 localí 
za uma escola isolada no município de Luziania. 
Decreto n. &. 000, de 5— 5- -9f )3, do Governador do Estado de Minas 
Gerais, que transforma em grupo escolar as Escolas Reunidas 
"Arao Reis" , na capital. 
Decretos ns. 257, 258,,259 e 270, de 22 e 28—à—955, do Gover- 
nador do Estado de Goias, que transferem escolas isoladas nos 
municípios de Luziânia e Jataí, sendo que o de n. 259 locali- 
za uma escola no município de Jataí. 
Ato s/n, de Zh—u- -953, do Governador do Estado do Ceará, que 
transfere escola do município de Baturíte para o de Pacoti. 
Projeto de Lei n. 3h, de maio de 953, do Estado de Sergipe, 
que concede bolsa de estudos a estudante que foi acidentado 
por um veículo do Estado. 
Decreto n. M.OOZ, de 6-5—953, do Governador do Estado do Ceará, 
que cria um grupo escolar na cidade de Caratinga. 
Atos de Zh-h- —955, do Governador do “stado do Ceara, lue trans— 
ferem escolas do municipio de Ipu para Croatá e do de uuaracía 
ba para o de Santa Cruz. 
Lei n. 1.611, de 7-5—953, dg Estado de Pernambuco, que desdo— 
bra cadeira de química analítica da Escºla Superior de Agricul 
tura. _ 

Decretos ns. 1.316 a 1. 521, de 7- 5— 953, do Governador do Esta— 
do do Espírito Santo, que criam, transferem e ratificam nomes 
de várias escolas em municípios diversos. 
Decreto n. 1.509, de 2- -5- 9_;5, do Governador do Estado do JSpí 
rito Santo, que cria escola primaria auxiliar no Ginasio Mimo 
sense, em Mimoso do Sul. 
Decreto n. J;. .u22, de 8—5 -953, do Governador do Estado do Rio de 
Janeiro, que agtoriza & Secretaria de Víaçao e Obras Publicas 
a aceitar doaçao de terreno destinada/a Construçao de um grupo 
escolar. 
Ordem de Serviço n. 8, de 8-5- -955, do Diretor do Departamento 
de Educaçao Complementar da Secretaria Geral de Educaçao e Cul— 
tura da ?. D.F., que declara ser obrigatoria a frequência dos' 
professores de educaçao fisica as aulas de atividades especia- 
lízadas. 
Resolução n. 31, de 11— —5— 955, do Secretário Geral de Educaçao 
e Cultura da P.D.F., que cria e instala uma escola primária no 
Parque Proletarío Próvísorío n. 2, no Caju, no Distrito Federal.
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Decreto n. L_.00h, de 3- 5-955, do Governador do ªstado de Mi 
nas Gerais, que declara de utilidade publica a Casa do "Tr? 
angulo Mineiro" 
Decretos ns. 293 e 300, de 30-4 e 6-5— —955, do Governador do 
Estado de Teias, que, respectivamentez localize uma escola no 
município de Balisa e concede subvençao ao Gínâsj_o e Escola 
Normal Santa Clara, de Campinas. 
Decreto n. 1.725, de 12- -5- 953, do Governador do Estado do Es 
píríto Santo, que cria uma escola no município de Linhares.— 
Decreto n. 272, de 28-h—955, do Goverpador do hstgdo de Goias, 
que transfere escola isolada no município de Ipora. 
Decretos ns. 1.326,1.527 e 1. 529, de 12-5 —955, do Governador 
do Estado do Espirito Santo, que, respectivamente, transfere, 
reclassifica e cria escolas, nos municípios de Domíng os Martins, 
Castelo e Santa Teresa. 
.àto n. 1.070,de 16- -5- 953, do Governador do Estado de Pernambu- 
co, que da o nome de D.Deolínda Amaral 3 um grupoâ escolar ru- 
ral, no município de Lajedo. 
Decreto n. u.006, de 16—5-953, do Governadçr do Estado de Minas 
ªeraís, que cria um grupo escolar no municipio de Juiz de Fora. 
Decretos ns. 29h 295 e 301, de 50-u e 6 5- 955, do Governador 
do. ªlstado de Goias, que localizam e transferem escolas, nos mu 
nicípíos de Pedro Afonso, Mineiros e Ipora. 
Decretos ºs. 1. 332 a 1.336, de 18— —5- 953, do Governador do Esta 
do do Espírito Santo, que transferem escolas singulares em va— 
rios municípios do Estado. 
Decreto n. 299, de 2-5 955, do f%overnador do Estado de rOíâS, 
que outorga mandato a Escola Normal "Santa Rita de Cassia", em 
Rio Verde, para manter cur sos de formaçao de professores. 
Decreto n. A.AZÓ, de 20—5—955, do Governador do Estado do Rio 
de Jageiro, que elçva & grupo escolar a escola "Flamengo", no 
município de Marica. 
Decreto n. 300, de 6— —5- 955, do Governador do Estado de Goiás, 
que concede subvençao ao Ginasio e Escola Normal Santa Clara 
de Campinas. 
Decretos ns. 5GB, 309 e 310, de 12- 5- 953, do Governador do Es 
tado de Goias, que respectivamente, localiza tres escolas iso 
ladas no município de Anicuns; aprova a instalação do Grupo És 
colar "Maria da Gloria' , municipio de Araguacema e concede sub- 
venção ao Ginásio Cristo Rei, municipio de Pedro Afonso. 
Decretos ns. 1.5u2 e 1.3h3, de 21-5- 955, do Governador do Esta 
do do Espírito Santo, que transferem escobas sín:fulares no muní 
cípio de Alegre. 
Lei n. 1. 774, de lf-5— —955, do Estadº do Ceara, que autoriza a 
abertura de credito para & construçao do predio do Centro de Iní 
ciaçao Profissional lº de Maio, sediado em Crato. 
Decreto n. 1.5uu, de 22—5— 95 3, do Governador dg Estado do Espi rito Santo, que cria escola singular, no municipio de Linhares. 
Decretos ns. l MhZB h.! -L29 e l, MÁÉO de 22— —5- 955, do Governador 
do Estado do Rio de Janeiro, que autorizam a Secretaria de Via 
çao e Obras Eublícas & aceitar doaçao de terrenos onde foram

— 

contruídos tres predios de escolas rurais. 
Lei n. 1.792, de 22— —5- 953, do Estado do Ceará, que determina o 
registro de credito, no Tribunal de Contas, para a Escola de Iní 
cíaçao Agrícola de Lavras da Mangabeira.
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Decreto n. 1.545, de 25— 5— 955, do Govern dor do Estado do Es 
pirito Santo, que transfere escola singu ªr no municipio de 
Muqui. 
Portarias ns. h9Í4 e 495, de 19- 5- 953, do Diretor de Educaçao 
Prê- Primaria e Primária do Estado do Rio de Janeiro, que trans 
ferem escolas no municipio de Bom Jardim. 
Decreto n. 4.433, de 26-5-953, do Governador do Estado do Rio 
de Janeiro, que cria um grupo escolar no municipio de Campos. 

Decreto n. 525, de 19- 5- 955, do Governador do Estado de Goias, 
que concede subvençao ao Ginásio e Escola Normal "Nossa Senho 
ra do Carmo" de Pirenopolis. 
Leis ns. 1. 878 e 1. 881, de 27- -5- 953, do Estado do Rio de Janei 
ro, oue, respectivamente, retifica o nome da "Sociedade Musical 
Operaria Campista" e denomina de "Gel. Mendo Sampaio" a Escola 
Estadual de Santa Maria madalena. 
Leis ns. 1.78h e 1.786, de 21-5—955, do Estado do Ceará, que, 
respectivamente, autoriza abertura de credito para a aquisiçao 
da biblioteca que pertenceu ao Professor Joaquim Alves e reco- 
nhece de utilidade publica a Sociedade Educadora Ruralista de 
Itapipoca. 
Decretos ns. 1. 5h7 a 1.351, de 28— —5— 955, do Governador do Es- 
tado do Espirito Dante, que criam e transferem escolas em va— 
rios municípios do Estado. 
Decretoªh. u55, de 29-5 95, do Governador do Estado do Rio de 
Janeiro, que denomina )de Jaime de Figueiredo" uma escola no 
municipio de Sao Gonçalo. 

III - ATOS DA ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL 

Decreto n. 229, de 27—5- 955, do Prefeito Municipal de Belo 
Horizonte, que da denominaçao a escolas municipais. 
Decreto— lei n. 25, de 25- 5- 955, do Prefeito Municipal de Ma- 
rialva, Estado do Parana, que considera de utilidade publica, 
para fins de desapropriaçao, um terreno onde se acha instala- 
do um predio escolar naquele municipio. 
Decreto n. 250, de 27- -5- 953, do Prefeito Municipal de Belo Ho 
rizonte, que da denominaçao a escolas municipais. 

IV - NOTICIÁRIO 

A convite do governo do Estado e da Universidade do Rio Gran 
de do Sul, segue- hoje para Porto Alegre o Sr. Ministro da Edu 
caçao, que aproveitara a oportunidade para inspecionar o desen 
volvimento das obras da universidade. 
Patrocinado pela Sociedade Unificadora dos Professores Primários 
da Bahia, realizar-se-a em Salvador, no corrente ano, o primei— 
ro Congresso Nacional de Professores Primaries. 
Em resposta a consulta feita pelo Sr. Secretario de Educacao e 
Cultura da P.D.F., da o Sr. Ministro da Educaçao e Saude permis 
sao para validade dos certificados expedidos pelos cursos pri—— 
marios, para efeito de matricula nas escolas secundarias. 
Noticia73e da Paraíba que cerca de lu grupos escolares vão ser 
construidos pelo Estado, em-regime de cooperaçao com o M.E.S.
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Por ordem' do Sr. Prefeito do D.F., serao construidas escolas 
de emer,jrencia nos suburbios desta Capital, a fim de atender 
aos justos pedidos dos seus moradores. 
Sob os auspícios dos institutos culturais brasileiro—norte—ame 
ricanos, seguirao para os Estados Unidos estudantes que desejam 
frequentar os cursos intensivos ministrados pelo Southwestern 
Lousi_ana Institute. 
Encerra- se o curso sobre Civilizaçao e Cultura, da serie de ” extensao cultural organizada pela Secretaria Geral de Educaçao 
e Cultura, atraves da Biblioteca Municipal do D. tª. 
Por iniciativa do Sr. Governador da Paraâa, varios professores 
estrangeiros foram convidados para ministrar cursos na Faculda 
de de Filosofia do Estado. 
Em solenidade no Itamarati sao firmados importantes acordos en 
tre a Repartiçao Internacional de Trabalho (RIT) e o Serviço 
Nacional de Aprendizagem Industrial (SENAI). Os acordos referi 
dos prevem para julho proximo o funcionamento, nesta Capital ,de 
um centro de treinamento, que se denominara Instituto de Aper- 
feicoamento para Diretores de Escolas Industriais. 
Procurando incentivar o estudo das ciencias economicas e sociais, 
um grupo de alunos das escolas superiores da Capital da Republi- 
ca, estudantes de Economia, Direito, Filosofia e Ciencias Sociais 
fundam o "Centro Universitario de Pesquisas Economicas". 
Sob o patrocinio do Sr. Ministro da Educaçao e do governo do Es 
tado, realizar—se-a em agosto, em Porto Alegre, Rio Grande do 
Sul, o primeiro Confresso de Reitores Brasileiros. 

Seção de Documentação e Intercâmbio do Instituto Nacional 
Estudos Pedagógicos - Elza Rodrigues Martins, Chefe.
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BOLETIM MENSAL 

DO INSTITUTO NACIONAL DE ESTUDOS PEDAGÓGICOS 

MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO E SAÚDE 

ANO XIV JULHO de 1 953 Nº 162 

Vida educacional no país em junho de 1 953 
I— ATOS DA ADMINSTRAÇÃO FEDERAL 

São publicados: 

1- Lei n. 1 865, de 26-5-953, que reconhece o diploma de Arquiteto 
expedido pela Escola de Belas Artes da Bahia, antes da vigencia 
do Decreto n. u21, de 11-5-l_938. 

1- Decreto n. 32 891, de 29-5—953, que altera o parágrafo ªmicº do 
artigº lª do Decreto n. 29 396, de 27—3-1 951, que dispoe sobre 
isençao de taxas e mensalidades no Colegio Pedro II e outros eg 
tabelecimentos federais de ensino secundario. 

3— Decrçto legislativo n. AO, de 29-5—953, que aprova o texto do 
Convenio Cultural entre o Brasil e o Egito, assinado em Alexan— 
dria a 8-9—1 951. 

3- Decreto g. 32 886, de 28—5—953, que concede prerrogativas de e- 
quiparaçao & Universidade do Distrito Federal e aprova seu Estª tuto. 

6— Decreto n. 32 858, de 26-5—953, que concede autorização para fuª 
cionamento dos cursos de pintura, escultura e degenho aplicado 
da Escola Goiana de Belas Artes, com sede em Goiania, capital do 
Estado de Goiás. 

6- Decreto n. 32 92h, de 2—6-953,,que revoga o Decreto n. 11208, de 
u—l—l 9u3, que_autorizou o Colegio Santana, çom sede na capital 
do Estado de Sao Paulo, a funcionar como colegio. 

10- Portaria n. ªnã, de 30—5-953, do Ministro da Educação, que concg 
de autorizaçao para funcionamento do curso de auxilgar de enfer— 
magem_da Escola de Auxiliªres de Enfermagem da Paraíba, com sede 
em Joao Pessoa, capital desse Estado. 

10— Portaria n. Eu?, de 6-6-953, dg Ministro da Educação, que concede 
igspeçao preliminar ao curso tecnico de contabilidade da Escola 
Tecnica de Comercio Dom Bosco, com sede em Rio do Sul, no Estado 
de Santa Catarina. 

12- Decreto n. 32 992, de 9-6-953, que declara de utilidade pública 
a Academia Sul Riograndense de Letras, com sede na capital do Es 
tado do Rio Grande do Sul. ' 

12— Pgrtaria n. 125, de 10—6—953, do Ministrº da Justiça, que dispõe 
sobre as atividades do Serviço de Assistencia a Menores nos Esta 
dos. _ 

12- Portariª n. 367 de 9—63953, do Ministro da Educação, que expede 
instruçges para execuçao dos exames previstos no artigo 91 da Lei ºrganica do Ensino Secundario. 

13- ?ortaria n. 257, de 10-6-953, do Migistro da Guerra, que aprovª 
os "Prºgramas para a prova de seleçao e para o Curso de Formaçao 
de Mecanicos de Instrumentos".
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Decreto n. 52 923, de ê-6—953, que concede recoghecimento ªo 
curso de çiencias economicas da Faculdade dg Ciencias Econom; 
cas, Contabeis e Atuariais, com sede em Belem, no Estado do 
Para. 
Decreto n. 33 017, de 11—6-953, que dá nova redação ao art. aº 
do regulamento do Museu Historico Nacional, aprovado pelo Decrg 
to n. au 735, de lu-7—1 93h. 
Decreto n. 33 ouo, de 12-6-953, que cria a Comissão Organizadº 
ra do I Festival Internacional de Cinema do Brasil. 
Decreto n. 33 053, de 15-6—953, que altera a denominação de eg 
tabelecímento de ensino militar. 
Decreto n. 33 OAB, de 15—6—953, que concede autorizaçao pa?a fun 
cionamento dos cursos de pintura, escultura e degenho aplicado,' 
da Escola Goiana de Belas Artes, com sede em Goiania, capital do 
Estado de Goias. 
Decreto n. 33 052, de 15-6-953, que dá nova redação 5 alínea "B" 
do art. 98, do atual regulamento para as EscolasPreparatorías, 
aprovado pelo Decreto n. 18 782, de 28-5-1 9u5. 
Dgcreto n. 32 976, de 8—6-953, que cria a Comissão de Localiza— 
çao da Nova Capital Federal. 
Lei n. 1 889, de 13—6-953, que dispõe gôbre os objetivos do en- 
4síno do Serviço Social, sua estruturaçao e ainda as prerrogati- 
vas dos portadores de diplomas de assistentes sociais e agentes 
sociais. 
Decretg n.32 991, de 3—6-953, que concede permissão ã Escola Ré 
dªo Eletrica Tupinamba S.C., com sede na capital do Estado de 
Sao Paulo, para funcionar como escola de radioeletricidade. 
Portaria n. 759, sem data, do Ministro da Agricultura, que aprg 
va as instruçoes paga funcionamengo do curso avulso de Fisio-Pª 
tologia da Reproduçao e Inseminaçao Artificial. 
Portaria n. 256, de 23—67953, do Min stro da Aeronáutica, qge 
determina a data de matrícula e o in cio do Curso de Formaçao de Oficiais de Infantaria de Guarda da EOEG. 

Portaria n. 278, de 26-6-953, do Diretor Geral do Departamento 
Aguinístrativo do Serviço Publico, que cria um Curso Extraordi— 
narío de Redatores. 
Portaria n. 263, de 26—6—953, do Ministro da Guerra, que alterª aªletra "A" do item 3 da Portarga n. 1, de 3-1-; 953, que díspae 
sobre o Curso Inicial de Formaçao de Oficiais Tecnicos. 

11- ATOS DA ADMINISTRAÇÃg DO DISTRITO FEDERAL, 
DOS ESTADOS E TERRIT RIOS. 

Lei n. 1 805, de 28—5—953, dº Estado do Ceará, que reconhece de utilidade publica a Associaçao Rural de Itapipoca. 
Decretos ns. 326, 331ge õuZ, de 19, 21 e 22—5-955, do Governador 
do Estado de Goªas, que localiza escola no municipio de Goias, 
concede subvençgo ao Colegio Municipal de Anapolis, e transfere 
escola no município de Posse. 
DecÍetos ns. 1 355, 1 356 e 1 357, de 2—6-953, do Govergador do rito Santo, que criam e transfere escolas nos municípios de 
Colatina, Aracruz e Muniz Freire. 
Decreto n. & u38 de 2-6—953, do Goveçnador do_Estadg do Rio de 
inaneiro, que extingue escola no municipio de Sao Fidelis.
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Decçeto n. 1 BSE-A, de 29-5-953, do Governador do,Estado do 
' Espirito Santo, que cria escola singular no municipio de Mg 

qui. 
Decretos ns. 1 359, 1 360, 1 351, 1 362 e 1 363, de 5-6—953, 
do Governador do Estado do Espiritg Santo, que transferem es 
colas singulares em diversos municípios, no interior do Estª 
do. ' 

Decretos ns. 33h, 335,,336, 337 e 338, de 22-5z953a do Gover 
nador do Estado de Goias, que concedem subvençoes,_respectíãa 
mgnte,a Escola Normal "N. S. Auxilaadora", de Silvania; ao Gi 
nasio'btàviano de Moraisf, de Parauna; & Escola Normal "N.S.' 
'Aparegida",sde Ipameri; a Escola,Norma1 "N.S. Mãe de Deus", de 
Catalao, e a Escola Normal 9 Colegio Santo Agostinho, de Goia- 
nia. 

me“; (Nº. ( 

É.pub11caga & Resoluçªo n. 32, de 8-6-953 do Secretario Geral 
de Educªçao e Cultura, que deterúina a exigencia de praga de 
conclusao do cugso primario complementar para & inscriçao em e 
xames de admissao aos cursos ginasiais da Prefeitura do DistrI 
to Federal. 'àbpíyç.

' 
É publicaga a Resoluç" n. 53, de 8-6-953, do Secretãçío Geral 
de Educaçao e,Cu1tura' que cria e instala cursos primarios su- 
pletívos em varias esc? as. 
, _, .,P- . 

E publicaga a Resoluâfb nf 3h, de 8—6—953, dº Secretário Geral 
de Educaçao e Cultur , qug altera as instruçges n. 6, de,10—2- 
1 953, que regulamha matricula nas Escolas Publicas Prímarias e 
nos Jardins de Infancia, no ano letivo de 1 953. 
Lei n. 1 8ê7, de 5—6-953, do Estado do Rio,de Janeiro, que,den9 
mina de Joao Pereira de Moratsuma escola publica, no municipio 
de Trajano de Morais. ,db,qpxq 
É publicada a Ordem ge Servàço . 17, sem data, do Diretor do Dç 
partamento de Educaçao Primaria, que sugere seja intensificada & 
campanha da leitura em todas as escolas primarias de 10 a 26 de 
junho. 
Leis ns. 1 811, 1 812 e 1 813, de 6-6—953, do Estado do Ceará, 
que determinam registro de creditos no Tribunal de Contas para auxiliar o Conservatorig Alberto Nepomuceno, de Fortaleza; a viª 
gem de estudos e intercambio cultural dos alunos do Ginasio 7 de 
Setembro, e a Sociedade Cearense de Artes Plasticas. 
Decretos ns.'L 365, 1 366 e 1 367, de 10—6—953, do Governador do 
Estado do Espirito Santo, que transfere e retificam Decretos de 
tranferencia de escolas singulares no interior do Estado. 
Leis ns. 1-5 , 3-53 e u-53, de 3-6—953, do Estado do Paraná, que 
concedem aux lios ao,Diretorío Acgdegíco da Escola Superiºr dg & gricultura e Veterinaria go Parana; & Sociedade de Educaçao Fisi- 
ca Juventus, e & Associaçao Esportiva de Jacarezinho. ' .. / Pp- ' I 
E publicaga & Resolu37baà. 35, de 11-6—953, do Secretario Geral 
de Educaçao e Culturª, que cria e igsyala, na Escola Presidente 
Eurico Dutra, úm Curso de Continuaçao e Aperfeiçoamento. 
Atos 8/9, de 1:3-953, do Governador do Estado do Ceará, que con— 
cedem varias bolsas de estudo a alunos de diversos Colegios da 
Cªpital . 
Decretºs ns. 1 368 e 1 369, de 11-6—953, do Governador dolEstado 
do Espirito Santo, que cgiam escolas singulares nos municípios 
de Colatina e Barra de Sao Francisco. 
Leis ns. 8-53 e 1053, de 6-953, do Estago do Paraná, que autori- 
zam abertura de credito para & construçao de grupos escolares nos 
municípios de Lapa e Lupionopolis.
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Lei 9. Q87, ge 12—6—953, do Estado de.Sergipe, que concede sup 
Vençao a Uniao Estadual dos Estudantes de Sergipe. 
Lei n. 13—53, de 15-6—953, do Estadº do Paraná, que autoriza a 
abertura de credito para a construçao de um grupo escolar, no distrito de Cafeara. 
Lei s/n,,de 9-6-953, do Estado do Ceará, que ªutoriza,a abertºs 
ra de credito gestinado a auxiliar a construçao do predio para 
o Abrigo Coraçao de Jesus, na cidade de Sobral. 
Projeto de Lei n. 60, s/dataª do Estado,de Sergipe, que autorª 
za & abegtura parª & contruçao de um predio escolar, no munic 
pio de Porto da Folha. 
Decreto n. & u5o, de 16—6—953, do Governªdor do Estado do Rio 
de Janeiro, que cria quatro escolas primarias nos municípios de. 
Sapucaia, Trajano de Morais, Earaiba do Sul e Porciuncula. 
Dgcreto n. 9 628, de 16-6-953, do Governador do Estado,do Parª 
na,mqueiautoriza o funcionamento do atro de Artes Plasticas 
Juvenis, anexo ao Instituto de Educaçao. 
Leis ns. 1 133 e 1 luz, da 17-6-953, do Estado_do Paraná,,que autoriza & abert ra de credito para a construçao de um predio 
escolar no muníc pio de Teixeira Soares, e cria o Instituto de a. , 
Reparaçao dos Surdos-mudos, do Parana. 
Lei Q. u88, dg 11—6-953, do Estado de Sergipe, que concede sup 
vençao ao Ginasio Nossa Senhora das Graças, de Propria. 
Decretos gs. 1 371 e 1 372, de 18-6—953, do Governador do Estª 
do do Espirito Sa?to, que,_respectivamente, transfere escola singular no muníc pio de Sao Mateus, e cria outra_no municipio 
de Colatina. ' 

Decretos ns. 1 328, 1 379 e 1 380, de 23—6-953, do Governador 
do Estado do Espirito Santo, que getifica.nome de Escola, trang fere e cria escolas em Barra de Sao Francisco. 
Decreto n. & u56, de 23-6—953, do Governadqr do Estado do Rio de 
Janeiro, que cria esCola rimaria no município de Itaperuna. , ““;» J»? , 
E publicaªa & Resoluçfô n. 36, de 25-6—953, do Secretario Gegal 
de Educaçao e Cultura, que estabelece normas para & designaçao 
de subdiretores. &LRPF- 
E publicaga & Resoluç"b n. 31, de 26-6-955, do Secretário Geral 
de Educaçao 9 Cultura, que da a denominaçao de Professor Quíngi 
no do Valle a escola primaria criada e instalada pela Resoluçaõ n. 11, de 17-3:1 953, na rua Tranqailidade, 16 - Vila da Penha— 
sob & designaçao de 23-11. 
Lei 9. Q89, de 27-6—953, do Estadg de Sergipe, que concede sub— 
vençao & Sociedade de Cultura Artística de Sergipe. 
Decretos as. 1 383 e 1 38h, de 26—6—953, do Governador do Esta— 
do do Espirito Santog qua respeçtivamgnte, reclassifica e trang 
fenaescolas, nos municpios de Sap Jose deªCalçado e Casgelo. 
Decretos ns. A 013 e u Ola, de 27-6-953, do Governador do Esta- 
do de Minas Gerais, que criam grupos escolares, nas cida6es de 
Leopoldina e Recreio. 
É publicado o Decreto nª 12h121, de 27-6—953, do Prefeito do Dig trito Federal, que dispoe sobre o novo Estatuto da Universidade 
do Distrito Federal. 

III— ATOS DA ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL 

Lei n. 125,,de 31—1-953, da Prefeituga Municipal de Irati, Estª 
do do Paraga, que autoriza & aquigiçao ge um terreno destinado 
& construçao da Escola de Iniciaçao Agrícola, nesse munícipio.
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IV - NOTICIÁRIO 

Inicia7se hoje/'o programa de comemoração do Jubileu de Ouro 
do Colegio Santo Inacio, do Distrito Federal. 
Por iniciativa do professor Anísio Teixeira, inaugurou—se ontem 
na curso de teatro pedagogico para os professores de curso gri— 
mario do interior, ora estagiando no Serviço de Educaçao Pre-Vº 
cacional, da Prefeitura do Distrito Federal, con Bolsistas do I. N. E. P. 
Instala—se hoje, em Curitiba, o II Congresso Brasileiro de Pro- 
teçao a Infancia. 
o Instituto de Cultura Hispânica de MadrinÍolocou & disposição 
de brasileiros portadores de diplomas de vel superior, 22 bol 
sasde estudo. 
Noticia—se que acaba de ser aprovado, pela Administração da Ci- 
daQUniversitaria de Paris, o projeto de autoria do arquiteto 
brasileiro Lucio Costa, da Casa do Estudante do Brasil, naquela 
Universidade. - ' 

Em solenidade realizada no gabinete do Secretário da Presidênciª 
da Republica, tomou posse ontem, fio cargo de Ministro da Educaçao 
e Saude, o Deputado Antonio Balbino. 

Seção de Documentação e Intercâmbio do Instituto Nacig 
nal de Estudos Pedagogicos - Elza Rodrigues Martins — 

,CHEFE.
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Vida Educacional no pais, em Julho de 1 953. 

I‘- Atos da Administração Federal. 

São publicados: 

2. 

10— 

13— 

15- 

16— 

17- 

Parecer n. A9, de 17—6—953, do,Consu1tor Jurídico do Departamen— 
to Administratiyo do Serviço Publico, que declara ser inconpat 7 vel com as funçoes de dentista o exercicio do magisterio em mate ria correlata. 
Portaria n. 831, de 26—6-953, do Ministro,da Agricultura, que au 
toriza o funcionamento, no presente exercício, do Curso Avulso de 
Monitor de Laboratorio, da Escola de Agronomia Eliseu Maciel. 
Lei n. 1 893, de 30—6—953, que denomina Biblioteca Murilo Braga à 
Biblioteca Nacional de Estudos Pedagogicos. 
Lei n. 1 89h, de 30—6—953, que regula a promoção de ano dos aspi- 
rantes da Escola Naval. 
Portaria n. 859, de u-7-953, do Ministro da Agricultura, que cria, 
na Universidade Rural, um curso de lingua alema, em carater facul- 
tativo. 
Decreto n. 33 Zuõ, de 7-7—953, que da nova redação a alínea "b", 
do artigo llu, do Regulamento para a antiga Escola Militar de Re- 
sende, baixado com o Decreto n. 17 733, de 2—2-1 9&5, 
Parecer n. AZ, de 28-5-953a,do Consultor Jurídico do”Departamento 
Administrativo do Serviço_Publico, que declara que nao pode ser ª cumulada com a gratificaçao de magisterio a de ensino prevista no 
Codigo de Vencimentos e Vantagens dos Militares. 
Decreto n. 33 Bub, de 7-7-95}, que concede autorização para tunc; 
onamento da Faculdade de Filosofia, Ciencias e Letras do Espirito 
Santo, com sede em Vitoria. 
Por aria n. 282, de 8-7—953, do Ministro da Guerra, que aprova a 
ins gnia de Comando da Escola de Aperfeiçoamento de Oficiais. 
Lei n. 1 901, de 10-7-9537 que autoriza o Poder Executivo a abrir 
credito esgecial de Cr$ 500 000,00, como auxílio,ao Congresso de 
Ensino Jur dico, em Fortaleza, no Estado do Ceara. 
Portaria n. 772, de 15-6-953, do Ministro,da Agricultura, que au- 
toriga o funcionamento, no presente exercício, do Curso Avulso de 
Inglest na Escola de Agronomia "Eliseu Maciel'. 
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MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO E SAÚDE 2. 
23— Decreto n. 33 282, de 13—7—953, que concede permissão à Escola I 

Hertz para funcionar como escola de radioeletricidade.* 
ZM- Decreto n. 32 058, de 13-1-953, que concede reconhecimento ; Escg 

1a Industrial Sao Vicente de Paulo, com sede na capital de Estado. 
de Sao Paulo. 

zu- Portaria n. 296, de 23-7—953, do Diretor Geral do Departamento A- 
díhinistrativo do Serviço Publico, que institui, nos Cursos de A— 
díninistraçao, um curso Extnnrdinario de Estatística Administrati 
V3,. 

25— Lei n. 1 911, de 2277-953, que concede subvenção anual & "Campanha 
Nacional de Educandarios Gratuitos". 

25- Decreto Legislativo n. 55, de 17-7-955, que aprova a Convenção s§ bre o Instituto Indigenista Interamericano. » 

25- Decreto n. 33 357, de 23-7—953, que aprova as Instruções para o 
funcionamento do Curso de Estado-Maior e Comando das Forças Arna- 
das. 

25- Portaria n. 39a de 13—7-953, do Diretor do Serviço Nacional de Te atro, que dispoe" sobre o Conselho Tecnico do Conservatorio Nacig 
nal de Teatro. - 

28- Lista Parcial n. ll,gos livros didáticos julgados como de uso au— 
torizado pela Comissao Nacional do Livro Didatico. 

29- Lei n. 1 920, de 25-7-953, que cria o Ministério da Saúde. 
29— Decreto n. 33 286, de lu-Z-953, que autoriza o funcionamento da 

Escola Eli ecnica da Paraiba, com sede em Campina Grande, no Esta 
do da Para ba. 

29- Decreto n. 33 338, de 21-77953, que autoriza o funcionamento da 
Faculdade Estadual de Farmacia e Odontologia de Ponta Grossa, com 
sede em Ponta Grossa, no Estado do Parana. 

30- Lei n. l 919, de 2u—7—953, que dispõe'sôbre registro de diplomas 
expedidos por estabelecimentos de ensino superior. 

5o— Decreto n, 55 251;, de 8-7-953, que declara de utilidade pública a 
"Associaçao Brasileira de Química", com sede no Distrito Federal. 

30- Portariª n. 303, de 31—37953, do Ministro da Viação, que concede 
permissao, a titulo precario, ao Governo do Estado do Parana, pa— 
ra estabelecer, na cidade de Curitiba, por intermedio do,Colegio 
Estadual do Parana, uma estaçao radiodifusgra de ondas medias, can 
a finalidade exclusivamente cultural e didatica. 

51- Lei n. 1 92 , de 28-7-955,, que cria a Escola Agríco- la de Uruta , no Estado de Goias. 
31- Portaria n. 139, de 1073-953, do Ministro da Educação, que dispõe 

. sobre a Companhia Dramatica Nacional. 

II - Atos da Administração do Distrito Federal, 
dos Estados e Territórios. 

1— Projeto de Lei n. 115, de 27-5-953, do Estado de Pernambuco, que cria o "Curso de Defesa Pessoal", na Secretaria de Segurança Pu- blica. 
1— Decreto n. 1, de 19—6-953, do Governador do Estado de Santa Cata- rina, que da denominaçao a escolas reunidas, no município de Lajes. 
1— Decretos ns, u26, u27, u28 e u29, de 16—6-953, do Governador do Es 

tado de Goias, que concedem subvençao ordinaria, respectivamente,— 
ao Colegio Santana de Goias, na cidade de,Goias; a Escola Normal 
S.C. de Jesus, em Porto Nacional; ao Ginasio Cristo Rei, em Pedro
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MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO E SAÚDE 3. 
Afonso; e ao Ginásio Arquidiocesano Divino Padre Eterno, em Trindade. 
Decreto n. a u8u, de 25-7-95}, do Governador do Estado do Rio de Ja- 
neiro, que denomina de "Marechal Floriano" um grupo escolar, no mun; cipio de ãªchoeiras de Macacu. 

.D, - I .. 
Beso çao n. 36, de 25-6-953, do Secretario Geral de Educaçao e Cul— 
tura que estabelece normas para designaçao de subdiretores. 

“Decreto n. 21h,_de_30-6—953, do Governador do Estado de Sergipe, que 
concede subvençao a Sociedade de Cultura Artística de Sergipe. 
Decretos ns. h nõa e uu65, de 2-7-953, do Governador do Estado do Ri 
o de Janeiro, gue autorizam a Secretar a de Viaçao e Obras Publicas 
a_aceitar doaçao de terrenos, no nunic pio de Cambuci, para a constgu 
çao de grupos escolares. 
Lei n. 1 892, de 2-7-953, do Estado do Rio de Janeiro, que concede ag xilio aos ginasios mantidosífpela Campanha Nacional de Educandarios 
Gratuitos, inclusive o Ginasio de Cambuci. 
Leis ns. 1 luã e 1 151, de,2—7-953, do Estadondo Paraná, que autori— 
zam o Executivo a brir credito para construçao de grupo e casas es— 
colares, nos munic,pios3geLêgtorga e Guarapuava. 

a} *A 
Decíetos ns. 1 386, ,Íde be7-953, do Governador do Estado do 
Esp rito Santo, que transfere e criam escolas singulares nos munici— 
pios de Colatina, Cgcàgêiro de Itapemirim e Muniz Freire. 
Ordem_de Serviço . 26, de_30-6-953, do Diretor do Departamento de E ducaçao Primaria, que dispoe sobre os alunos repetentes. 
Decreto n. & u68, de 6—7-953, do Governador do Estado do Rio de Jane; ro, que denomina de "Princeza Izabel" um grupo escolar construído em Petropolis. 
Lei n. 1,851, de 26-7-953, donEstado do Ceará, que autoriza a abertuy 
ra de credito para a construçao de um grupo escolar no municipio de 
Acarape. , ª 63;! . (- º 
Ato n. 1 MBH, s/data, do Governador,de Pernambuco, que autoriza pro- 
fessor bolsista a ausentar-se do Pais, para fazer curso de botanica florestal, nos Estados Unidos. 
Lei n. 1 863, de 30—6—953, e Lei n. l 867, de 3-7—95}, do Estado do 
Ceara, que,respectivamente, autoriza a abertura de credito adicional 
ao orçamento vigente da Secretaria de Educaçao e Saude, e reconhece 
de utilidade publica a Sociedade Clube Artistico Carireense. 
Decreto n. u89,_de 2-7-953, do Governador do Estado de Goiás, que coª ou 

cede subvençao a Escola Goiana de Belas Artes. 
Lei n. 68h, de 26-6—953, do Estado do Paraná, que autoriza o Executª 
vo a doar terreno a Escola de Serviço Social do Parana. 
Decreto n. h 019, de 10-7-953 do Governador do Estado de Minas Gerais 
que declara de utilidade publica a Academia Belorizontina de Letras. 
Lei,n. 21-53, de 8—7—953, do Estado do Paraná, que concede auxílio ao Ginasio Costa Viana, de S. Jose dos Pinhais. 
Leis ns. 1 905 e 1 908, deA11-7-953, do Estado do Rio de {aneiro, que, respectivanen e, aprova acordo com OJMinisterio da Educaçao para con- 
cessao de aux lio % construçao de predios escolares, e isençao de in- 
posto de transmissao ao "Clube Musical Euterpe". 
Decreto n. a u69, de 11—7-953, do G0 ernador do Estado do Rio de Ja- 
neiro, que transfere escola no munic pio de Mangaratiba. 
Lei n. 1 852,Ade 26-6—953, do Estado do Ceará, que concede,auxilio à 
Sociedade Antonio Augusto, da Faculdade de Direito do Ceara. 
Instruções n. 1Ó, de 13-7-953, do Secretário Geral de Educação e Cu} 
turaLna CampanhaFinanceira Pro Filho Sadio do Lazaro. 
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IU— Decretos ns. & A70 e u UYI, de 13-7—953, do Governªdor do Estado do 
Rio de Janeiro, quª autorizam a Secretaria de Viaçao e,0bras Publi— 
cas & aceitar doaçao de terrenos onde se constuiram predios para eg 
colas rurais. 

15- Apos s/n, de 1—3—953, do Governador do Estado do Ceará, que concedem 
bolsas de estudo a numerºsos alunos de varios estabelecimentos partª 
culares de ensino secundaria. 

15- Lei n. 1 623, de lu—7-953, do Estªdo de Pegnambuco, que autoriza o % xecutívo & auxiliar a representgçao da Uniao dos Estudantes de Perngn 
búco, junto ao Congresso de Goiania. 

16— Decçetos ns. 1 392 e 1 393, de 15—7-953, do Governador do Estado do 
Espirito Santo, que transferem escolas singulares, nos municípios de 
Aracruz e Colatina. 

16— Lei n. 1 910, de 15-7—953, do Estado do Rio de Jªneiro, que denomina 
de"Cel. Ernesto Julio Rodrigues" uma escola primaria, no município 
de Itaboraí. 

16- Decretos ns. & u72 e & u73, de 15-7—953, do Governador,do Estado do 
Rio de Janeiro, que criam escolas prínarias, nos municípios de Itapg 
runa e Bom Jesus; do Itabapoana. 

17- Lei n. 1,885, de 11-7-953, do Estado dº Ceará, que autoriza & abertª 
ra de crgdito para auxgªiar & Assºciaçao dos Empregados do Comercio 
de Crateus, na instalaçao de um colegio. 

18- Decreto n. 12 l58, de 17-7-953, do Prefeito do Distrito Federal, que 
altera & redaçao do art. u9 do Decreto n. 9 529, de 28-12-9à8, que 
regulamenta o ensino_porma1 no Distrito Federal. 

(7.944 
18- Pgogramag de iencias Nâturais g Higiene, pelo Departamento de Educª 

çao Primaria, para as Escolas Publicas Prímarías. 
18- Lei n. 1 625, s/data, do Estado_de Pernambuco, que,concede auxílio ã 

representaçao dos Odontolandos a IX Semana Odontologica Brasileira. 
18- Decreto n. n u75, de 17-7-953, do Governªdor do Estado do Rio de Ja- 

. neirº, que autoriza a Secretaria de Tí":'Laçao e Obras Publicas a aceitar 
doaçao de um terreno para uma escola rural, no municipio de Cachoeiras 
de Macacu. , 

20— Leis ns. 1 886 e 1 891, de 11 e 13—7—953, do Estado do Ceara qug au 
torizam a abertura de creditg para auxiliar o serviço de irr gaçao aa 
Escola Normal Rural de Crateus, e os façmacolandos de 1 953, da Facul 
dade dãhfâgêgcía e Odontologia do Ceara. 

21- Resgíáçao n. 38, de 20-7-953, do Secretário Geral de Educação e Guª? tur , que institui, na Biblioteca Municipal, dois cursos de extensao 
culturgà (_ D. ,; 

22- Insãyúções n. ªl, dg 21-7-953, do Secretário Geral de Educação e Guª tur , que dispoem sobre o inicio das aulas para os excedentes das eg 
colas primarias. 

22- Ato són e s/data, do Secretário de Educação do Estado de Minas Gerais, 
que da denominaçao de "Governador Juscelino Kuhmschek" & um grupo es- 
colar, em Juiz de Fora. 

22- Lei n. 1 912, de 20-7—953, do Estadº do Bio_de Janeirº, que denomina 
de "Luiz Latini" uma escola construída em Sao Sebastiao do Alto. 

22. Decreto n. & u76, de 21-7-953, do Governador,do Estadº do Rio de Ja- 
neiro, que cria uma escola primaria no municipio de Sao Gonçalo. 

. 23- Decreto n. 1 395, de 22-7—953, do GoveynaQOr do Estado do Espírito Sag 
to, que cria una escola singular no municipio de Itapemirim. 

23— Decreto n. & ú77, de 22-7-953, do Governador do Estado do Rio de Ja— 
neiço, que deno?ina de Marechal Deodoro o Grupo Escolar que sera conª truido no munic pio de Entre Rios.
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Leis ns. 1 17h, 1 179, 1 181 e 1 183,_ de ê1-7-953, do Estado do Pa 
rana, que concedem auxílios e subvençoes & Escola Superior de,Agçí 
cultura e Veterinaria do Parana; a Associaçao If.edica do P: rana; & 
Faculdade de Direito de Curitiba e a uma casa escolar rural, no mg 

niºipiºgÉÉM Londrina. 
Reso bao n. 39, de 23-7-953, do Secretario Geral de _Educaçao e Cul 
tura, que torna sem efeito as disposições da Resoluçao n. 53, de 
8-6—953, na parte em que deter nina a criaçao do O. P. S. lu-Z , na Es— 
cola Primaria 5- -3, que funciona na Casa 

&? CªããªíªlªàªéfªÉªLL—. ÉLFJ)F; 
Ogdem de Serviço n. 29, de 22-1—953, dãoiChefé —EP, que diSpoe 
sobre o Curso de Orientaçao Pre—Vocacional. 
Leis nS. gas e 950, de 23 7-953, do Estado de Minas Gerais, que,,res 
pectivamente, declara de utilidade publica & Fede açao Universitariã 
Mingira de Esportes, e cria a Escola Normal de Tãuzambinho, anexa ao 
Colegio Estadual daquela localidade. 
Decreto n. & u79, de 23- 7- 953, do Governador do Estado do Rio de Jª neiro, ue denokina de "Pándia Calo ras" o Grupo Escolar que sera 
constru do no municipio de Barra Ma sa. 
Decgetos ns. 1 399 e 1 uºl, de 2h—7-953, do Governador do Estado dg 
Espirito Santo, que transfere/ e cria escolas singulares, no munícg 
pio de Linhares. 
Decretos ns. & u77, & u79, u u81 e USB, de 22, 23 e zu-z- -953, do 
Governador do Estado do Rio de Janeirg, que dao genomínaçoes a gru- 
pos esêolares e escolas reunidas em varios muni o pios. 
Decreto n. 140u, de 28-7-953, do GOVPWHadOT d Estado do Espírito 
Santo, que transfere escola singular, no munic pio de Colatina. 
Decreto n. & u87, de 28-7- -953, do Governador 40 Estado do Rio de 
Janeiro, que suprime escola prima“ia no municipio de Campos, em vir 
tude do funcionamento do Grupo Escolar "Almirante Barroso". 
Ordem de Serviço a. 30, sem datw a, do Departamento de Educação Prima 
ríªlaªyãp dispoe sobre a Campanha de Redaçao. 
Decreto & GIS—A, de ú—7—953, do Governador do Estado de Minas Gerais, 
que cria um grupo escolar na cidade de MontesClaros. 
Decretos ns, 1 MOS, l u06 e 1 MG?, de 30—7—953, do Govern dor do Es 
tado do Espirito Santo, que transferem esc las, nos munic pios de I 
taguaçu, Colatina e Barra de São Francisco. ' 

III— Atos da Administração Munícínal 

Decretos ns. 245 e aba, de 25-7-953, do Prez' eitq Municipal de Belo 
nizonte, que dao denominaçoes as escolas prímarías, naquele muni 
cípio. 

IV— Noticiário 

Por lei do Congresso Nacional, foi dado a biblioteca do I. N.E .Pq o 
nome de Biblioteca Murilo Braga. 
Em sessao solene instalar—se & hoje, a 17 horas, no Teatro Iáunicipal 
o II Cºngresso Latino'Ámericano de Sociología._€ («LM 
Atraves do Instítwto Brasileiro de Educaçaoyyê Cultura, recebeu o'MiE.& 
convite da UNESCO, no sentido de envgar um tecnico do I. N.E.Pº para 
tomar parte no estagio de estudos, sobre o egprego d s meios audio- 
visuais na educaçao de base, que se realizara na Sic lia, Italia, no 
proximo mes de setembro.
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I ll—Aprova 0 Sr. Presidente da Republica a escolha das cidades de Mage, 

no Estado do Rio,de Janeiro, e Cambe, no Estado do Parana, para cen tros de ensino medio, segundo programa elªborado pelo I.N.E.P.,,pa- 
ra desenvolvimento dq rede de ensino de n vel medio, em todoºPais. 

12-Píonovido pelo Conselho Internacional de Enfermeiras, e soh o gatro ' 

c nio do Ministerio da Educaçao e Saude, reune-se hoje en Petropolis, 
Estado do Rio de Janeiro, o X Congresso Internacional de Enfermagem. 

lS-Compareceu ontem, perante a Comissãº de Educ. e Cultura] da Câmara dos 
Deputados, o,Sr. Ministro da Educaçao acompanhado pelo diretor do I.N. 
E.P., Sr. Anísio Teixeira, para ali xpor o ponto de vista oficial 4%} 

o t 1 in nto ti ul s d nsino. ªªªªªªLêçâbgs abe_eç às 8*par433maiie e e 

ZZ-Perante o sriºMinístro da Educaçao, toma posse o novo diretor do Ens; 
no Industrial, professor Flavio Penteado Sampaio. 

25-Seguirã,“no dia 15 de agêsto/ próximo para Curitiba, onde presidirá ã 
instalaçao do I Congresáo dos Reitores das Universidades brasileiras, 
o Ministro da Educaçao, Sr. Antonio Balbino. 

Seção,do Documentação e Intereâubio do Instituto Nacional de Estudos 
Pedagogicos » Elza Rodrigues Martins, CHEFE.
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Vida Educacional no país em agôsto de 1953. 

1 .. Atos da Administração Federal. 

São 

u.. 

17- 

19 — 

19 - 

publicados: 

LEI n. 1.926, de 31:7-953, que retifica & Lei n. 1:757, de 10-12- 
—952, que estima a Receita e fixa a Despesa da Uniao para o exer— 
cício financeiro de 1953. 

PORTARIA n. 557, de 1:8-953,,do Ministério dª Educa ªo e Cultura, 
que institui & Assistencia Tecnica de Educaçao e tura. 

DECRETO n. 33.339, de 21—7—955, que cogcede autogízação para fun— 
cionªmento dos cursos de Ciencias Economicas, Ciencias Contabeis 
e Ciencias Atuariais da Escola Amaro Cavalcanti, com sede no Dis- 
trito Federal. 

DECRETO n. 33.u60, Qe 3-8-953, que dispõe sôbre os editais de coª 
curso para o magisterío. 

PORTARIA"n. 558, de 3—8—253, do Ministério da Educação e Cultura, 
QÚe dispoe sºbre instruçao e ecaminhamento de processos. 

PORTARIA n. 333, de 6-8-953, do Diretor—Geral do Departamento,Ad— 
ministratívo dº Serviço Publico, que cria o "Curso Extraordinario 
de Classificaçao de Cargos". 

LEI n, 1.9ul, dº 10—8—953, que autoriza a abrir o crégíto especi— 
al ate a importancia de Cr$ 2.000.000,00 para aquisiçao de biblig 
teca musical. ' 

DECRETO n. 33.5u3, de 1h—8-953, que revoga o Decreto n. 11.19u,de 
u-1-19U3,,que autorizou ao_C01egío 3.5. do Bom Conselho,,com sede 
em Taubate, no Estado de Sao Paulo, a funcionar como Colegio. ' 

DECRETO n. 33.5hh, de 1h—8—955, que revoga o Decreto g. 11.7uu,de 
1-3-19UB, quê autorizou o Colggio Diocesano Santo Antonio, çom sº 
de em Taubate, no Estado de Sao Paulo, a funcionar como Colegio.
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19 - DECRETO n. 33.5u7, de lupª-953, que aprova modificação dos Estª 

20 

21 

27 

28 

28 

29 

tutos da Universidade de Sao Paulo. 

PORTARIA n. 335, de 17-8-953, do Ministro da Guerra, que fixaas 
vaga; para matrícula de Oficiais, no 2º turno do bienio 1953-5u, 
em varios Estabelecimentos de Ensino. 

DECRETO n. 33.u0u, de 28-7-953, que concede reconhecimento ao
_ 

curso deubacharelado da Faculdade de Direito da Paraíba, com sº 
de em Joao Pessoa. 

DECRETO n. 33.639, de zuF8—953, que cria a Comissão Executiva 
do I Festival Internacional do Cinema do Brasil. 

131 n. 1.951, de au,8-953,“que dispãe sôbre o cancelamento dadª 
vida decorrente da aquisiçao do imovel da Faculdade de Direito 
do Rio de Janeiro. ' 

CIRCULAR n. &, de_23-2-953, do Diretor do Ensino Secundario, que 
expede as Instruçoes Elucídatívas de Assuntos Regulamentados pg la Portaria n. 501, dg 19-5-1952, para que os InspetºreS' Fede— 
rais do Ensino Secundarío se orientem por elas. 

PORTARIA n. 21, de 20-6—953, do Diretor do Instituto Nacional 
Surdos-Mudos, que modifica o Regulamento expedido pela Portaria 
n. 26, de 15-6—951. 

II - Atos da Administração do Distrito Federal, 
dos Estados e Territáríos. 

É publicaga & Resolução n. MO, de 31-7-953, do Secretário Geral 
de Educaçao e Cultura, da P.D.F., que rggula & contagem de fal— 
tas dog prºfessores de ensino de grau medio, do Departamentº de 
Educaçao Tecnico Profissional da Secretaria Geral de Educaçao e 
Cu]. tura . 

DECRETO n. u.u91 de 31-7-953, do governador do Estado do Rio de 
Janeiro, que cria uma escola primaria no município de Canataga- 
10. 

É publicado o Decreto n. 12.171, de 31-7-953, do Prefeito dolu; trito Federal, que subordina & Escola Normal Carmelª Dutra, em 
Madureira, diretamente a Secretaria Geral de Educaçao e Cultura. 

DECRETO n. l.u09, de 3—8-953, do Governador do Estadâ do Espírª 
to Santo, que transfere uma escola singular no munic pio da Se; ra. 

DECRETO n. u.u93, de u—8—953, do governador do;Estado do Rio de 
Janeiro, que cria uma escola primaria no municipio de Barra do 
Piraí. ' 

LEI n. 968, de 5-8—953, do Estado de Minas Gerais, Que concede



~ 
mms-ramo DA EDUCAÇÃO E SAÚDE 50 

10 — 

11 — 

12 — 

12 - 

12 — 

lu - 

15 - 

subvenção 5 União Estadual dos Estudantes de Minas Gerais. 

DECRETO n. .u09, de 3-8—953,(reproduzido) do Governador do E37 
tado do Esp rito Santo, que transfere escola singular no municg 
pio de Serra. 

É publicada a Lei n. 773, de 5-8-953, da câmara dos Vereadoreg, 
da P.D.F., que altera a Lei n. 598, de 13-8-1951, que cria pre— 
mios de cinema e institui o "Festival Cinematografico do Distr; 
to Federal". 

DECRETO n. 1.u12, de 6-8-953, do Governador do Estado do Espír; 
to ganto, que transfere escola singular no distrito de Imbui,mg 
nicipio de Guaçuí. 

MEI n. 1.188, de,6-8—953, do Estado do Pará, que cria uma Esco- 
la Normal Secundaria no municipio de Bandeirantes. 

DECRETO n. 222, de 2—8-953, dg Governador do Estado de Sergipe, 
que concede subvenção ao "Ginasio N.S. das Graças" e ao "Ginas; 
o Imaculada Conceiçao", de Capela. 

DECRET S ns. l.u13 e l.ulu, de 6-8—953, do Governador do Estado 
do Esp rito Santo que transferem escolag singulares, respecti— 
vamente nos municípios de Alegre e Guaçuí. 

LEIS ns. 26,27,28,29 30,31 e 35, de 31-7—953, do Estadº do Parª 
na que concedgm auxíliºs, respectivamentç ao "Educandario Ima— 
c aªa Cogceiçao", de Saº Mateus; ao ZColegío Santa Terezinha" 
de Sao Joao do Triunfo; % Sociedade Sao Vicente de Pauàa", de 
Palmeiras; ªo "Colegio Sao Bento", de Pitanga: ao "Colegio Sa- 
grado Coraçao de Jesus" de Ivªi; e ao "Colegio Santa Terezinha " 
de Pitanga. 

LEI n. 1.9ê7, de 10-8—953, do Estado—dOKBio de Janeiro, que coª 
cede isençao de imposto de transmissao a Sociedade Brasileira 
de Educaçao. 

LEI n. 975, de 11—8—953, do Estado de Minas Gerais, que concede 
auxílio do Serviço de Extensao da Universidade Rural do Estado 
de Minas Gerais. 

DECRETO n. u.027, de 8-8-953, do Governador do Estado de Minas 
Gerais, que cria um grupo escolar, na cidade de Nova Era. 

DECRETO n. u.u98, de 10—8-953, do Governador do Estado do Rio 
de Janeiro, que muda o game do Grupo Escola; "Saldanha Marinho“ 
para Grupo Escolar "Jose Fonseca", em Marques de Valença. 

DECRETO n.u.031, de 13-8-953, do Governador do Estado de Minas 
Gerais, qug transforma em grupo escolar as escolas reunidas "Iwº 
fessor Jose Eutropio", na cidade de Juiz de Fora. 

DECRETOS ?s. l.u26 e 1.u27, de lu-8-953, do Governador do Esta- 
do do Esp rito Santo, que, respectivamente, reclassifica de 3ª 
um grupo escolar na Éraia do Canto, em Vitoria, e transfere Cur 
so Noturno de Educaçao Popular, do municípíbi de Domingos Maré"
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São publicadas as Instruções n. 13, de 13—8-953, do Secretario 
Geral_de Educaçao e Cultura, da P.D.F., que determinam a parti 
cipaçag dos estabelecimentos de ensino da Secretaria Geral de 
Educaçao e Cultura nas comemoraçoes do Dia do Pai. 

É publicada a_Resolução n. bi, de 17-8-953, do Secretario GE" 
ral de Educaçao e Cultura, da §.D.F., que transfere designaçao 
de Centros de Civismo e Intercambio Escolar. 

É publicada aNResolução n. DE, de 17-87953, do Secretario Ge— 
ral de Educaçao e Cultura, da P.D.F.,da a denominaçao de Jardg lina Rodrigues da Silva a Escola 6-17, situada na Estrada Por— 
to do Iraja, 96, em Cordovil, no Distrito Federal. 

É publicada a_ResoluçSo n. AB, de 17—8—953, do Secretario Qe- ral de Educaçao e Cultura, da P.D.F., que transfere designaçoes 
de patronos de Centros de Civismo e Intercambio Escolar. 

DECRETOS ns. u.039 e n.ouõ, de 17-8—953, do Governador do Estª 
do de Minas Gerais, que, respectivamente, cria um grupo esco- 
lar na cidade de Manhumirim e denomina de "Professor Abgar Re- 
nalt o

' 

DECRETOS ns. n.ouo, o.oui, n.ouz, M.OUB, n.ouu, n.ous e u.0u7, 
de 17-8—953, do Governador do Estado de Minas Gerais,que trans 
formam em grupos escolares diversas escolas reunidas do Estado 

DECRETO n. l.b,lLL, de 6—8—953, do Governador do Estado do Espí- ri o Santo, que transfere escola singular no municipio de Gua- 
ç . 

LEI n. 1.6ul, de l8—8—953,_do Estado de Pernambuco, que autorª 
za a.concessao de a lio a Paroquia de Solidade, em Recife,pª 
ra seu "Centro Social". 

DECRETOS ns. u.503 e U.SOA, de 18-8-953, do Governador do Esta 
do do Rio de Jªneiro, que, respectivamente, extingue escdhlprí 

pio de Campos e ária escola primaria no munici- 
pio de Cabo Frio. 

LEI n. 272, de nas-953, do Estado do Espírito Santº, que declª ra de utilidade publica a "Escola de Motorista de Sao Cristo—,“ vao" em Vitoria. 
DECRETO n. l.U3l, de 19-8—953, do Governador do Estado do Espí rito Santo, que transfere escola singular no municipio de Bar— 
ra de Sao Francisco. 

São publicadas ªs instruções n. la, de 20—8-953, do Secretário 
Geral de Educaçaº e Cultura, da P.D.F., que estahelecem normas 
para a organizaçao de festas denformatura nas Escolas subordi- 
nadas ao Departamento de Educaçao Tecnico—Profissional. 

É publicada a Resolução n. uu, de 20—8-953, do Secretario Genfl. 
de Educaçao—e Cultura, da P.D.F.A que institui na Secretaria 
Geral de Educaçao % Cultura o premio Joana Paula Monteiro de 
Barros, nas condiçoes que menciona. '
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É publicada a—Resolução n. MS, de 20—8-953, do Secretário Ge- 
ral de Educaçao e Cultura, da E.D.F., que designa patronos pª ra Centros de Civismo e Intercambio Escolar. 

LEI n. 629,,de 21-8-953, do Estado do Pará, que reconhece de 
utilidade publica & "Soçiedade Beneficiente Vinte e Um de Ou, 
tubro"com sede no municipio de Vigia. 

Projeto de Le; n. 9-53, de 17-3-953, Assembleia LegislatíVa.da 
Estado do;Espirito Santo, que cria um estabelecimento de ensi- 
no secundarío na cidade de Alegre. 

LEI n. 1.9gu, de 2h-8-953, do Estado do Rio de Jageíro, que gag 
cede isençao de pagamento de imposto de trªnsmissao ao Semina- 
rio Diocesano N.S. do Amor Divino, de Petropolis. 

DECRETO n. u.512, de 25-8-9535 do Governador do Estado do Rio 
de Janeiro, ue denomina de "Buarque de Macedº" um grupo esco- 
lar nº munic pio de Itaperuna. 

É publicada a Ordem de nviçe n, 38, de 22-8-953, do Diretor 
do Departamento de Educaçao Primaria, da P.D.F., que retífica, 
o prºgrama de curso primario na parte de Linguagem referente a 
3ª serie. 

DECRETO n. u.510,,de 25-8-953,_do Governador do Estado do Rio 
de Janeiro, que da a denominaçao de "Prudente de Morais" & um 
grupo escolar na cidade de Miracema. 

DECRETO n. 1.32u, de 27-8—953, do Governador do Estado do Pará, 
que transforma em escolas isoladas existentes no município do 
Guama.

' 

LEIS ns. 37- 3 e 38-53, de 26-8-953,_do Estado ªo Paraná, que 
concedem aux lios, respecpivamente, & ”Associaçao das dg Cari- 
dadçs, de Campo Largo" e a "Sociedade Beneficiente Operaria de 
Guaíra" em Curitiba. 
LEI n. 1.651, de Zê-8-955, do;Estado de Pernambuco, que corri— 
ge engano de dotªçaa orçamentªría para a "Casa dos Pobres socª 
edade de Instruçao e Beneficiencia", do Pau-d'Alho. 

DECRETO n. 227, de 8-8-953, do Govegnador do Estªdo de Sergi- 
pe, que cede 0 edif cio da "Escola Tecnica de Comerçío de Ser— 
gipe","para funcionamento da "Escola Tecnica de Comerciº de & racaju . 

LEI—n. 632, de 27-8-953,,do Estado do Pará, que muda & denomi- 
naçao da "Subdiretoría Tecgica", para "Diretoria Tecnica" lotª 
da na Secretaria de Educaçao e Cultura. 

DECRETO n. u.51u,,de 29-8-955, do Gºvernador do Estado do Rio 
de Janeiro, que da denºminaçao de "Padrç Franca" e "Padre Madu reira" & duas escolas isoladas_no municipio de Nova Friburgo."

_ 

111 : Atos da Administração Municipal
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III - Atos da Administração Municipal 

LEI,n. 1.8185 de 3-84953, da Prefeitura Municipal de geléh,ne 
Para, que desapropria um terreno destinado,a construçao de uy 
ma Escola Municipal e um,Ginasio para a pratica de esportes 
infantis. ' 

DEcgETo n. 5.337, de 13—8-953, do Prefeito Municipªl de Belém, 
Para, que desapropria terreno destinado a constrúçae de escola. 

LEI$ ns. 1.829 e 1.821, de 3-8—953, da Prefeitura'Municipal de 
Belem, nº Para, que cºnsideram de utilidade publica para 3;Mup 
nicipie, a "Sºciedade Beneficiente Sao Jºse" e a "Associaçaº 
Saº Dºmingºs Esparte Clube". 

LEIS ns. 1,8h6 e 1.837, de ll e 17-8-953, da Prefeitura unicª 
pal de Belem, ªº Para, que respectivamente, institui a ªis 
para anmangtençao de cursas,gratuitos na SInstituto Dºm Boscº" 
e dispoe sabre dºaçao de imevel a Federagae Infanto Juvenil". 

DECRETQS ns. 5-360 e 5.362, ae 19-8—953, do Prefeita Municipal 

gi Beâãm na Para, que executa as Leis ns. 1.8u6 e 1.8u7, de 
e - —953— 

LEI,n. 1;832, de 18-8-953, da Prefeitura Municipa1,de Belém,ne 
Para, que erça a receita e fixa a despesa do Municipiº de Be— 
lem, para o ane de 195u.



MINISTÉRIO 

DA 

EDUCAÇAO 

E 

CULTURA

~ 
MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO E CULTURA

~ 
DISTRIBUIÇÃO



mms-ramo DA EDUCAÇÃO E SAÚDE 

55333330 DE 1953 

bao nublicados: 
3 Portaria n. 358, de 29/5/953, do Ministro da Guerra, que aprova o mode- 

10 da Medalha "Marechal Trompowsky", "Patrono do Magistério do Exércia 
to". 

3 Portaria n. 601, de 31/8/953, do Ministro da Educação e Cultura, que 
autoriza, em caráter experimental, o ensino de Arte e Difusão Ràdio— 
fônica no Instituto Benjamin Constant. - 

5; Lei n. 1.969, de 31/8/953, que concede pensão esoecial Ézxâxxââiâââxââ 
mnnxaix ao Dr. Mário Pinto Serva, como prêmio de seus esforços em prol 
da alfabetizaçao e educaçao do povo brasileiro. 

8 Decreto n. 33. 732, de 3/9/953,_ que disooe sôbre desaprooriaçao de imó— 
veis destinados à Cidade Universitária do Rio Grande do Sul. 

10 Lei n. 1. 976, de 4/9/953, que institui, no Idinistério da Educação e 
Cultura, o Prêmio Nacional de Literatura, o Premio Nacional de Giên- 
cia e o Prêznio Nacional de Arte. :

“ 

10 Portaria n. 399, de 8/9/953, do Ministro da Aeronáutica, que diàgõe sô- 
bre matrículas de candidatos civis nos Zº'e 39 anos da E.P.C._do Ar. “ 

ll Portaria n. 618, de 9/9/953, do “1-istro da Educaçao e Cultura, Que a— 

'prova normas gerais e expede instruçoes para organiz açao dos Estatutos 
das entidades desportivas do País, revogando disposiçoes anteriores. 

14 Decreto n. 33. 825, de 11/9/953, Que declara de utilidade publica,b para 
3efeito de desapropriaçao, o imóvel destinado à ampliaçao das instala— 

çoes da Casa de Ruy Barbosa. 

16 Decreto n. 33 749, de 4/9/953, que aprova o Regulamento da Escola de 
Guerra Naval. 

. 19 Portaria n. 667, de 17/9/953, do Ministro da Educaçao e Cultura, que 
dá nova redaçao a dispositivos da Portaria n. 367, de 9/6/1953, gue 
baixou instruçoes para o processamento dos exames previstos no aitigo 
91 da Lei Orgânica do Ensino Secundário. 

22 'Portaria n. 384, de 18/9/953, do Ministro da Guerra, que fixa o rúmero 
' de vagas para matrículas nos diversos Cursos de Manutençao de Maierial 

Bélico, para 1954.
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Decreto n. 32.107,de 21/1/1953, Que concede equiparação à Escola 
trial de Araraquara, no Estado de São Paulo. 

Decreto n. 33.924, de 28/9/953, que dispõe sôbre o curso dos Ofic 
da Reserva de 2ª Classe Especialistas em Meteorologia e Contrôle 
Vôo,atualmente matriculados na Escola de Oficiais Especialistas 
Infantaria de Guarda. 

Portaria n. 387,de 21 9 953 do Ministro da Guerra, eae abrova a" 
. , .L .|. . 

signia de Comando da Companhia de Comando e Serviços da Escola & 

feiçoamento de Oficiais. 

Decreto n. 33.906, de 25/9/953, que cassa & autorização para fun 
mento dos cursos da Faculdade de Ciências Émntáhgisxgxkxnaxiaxxi 
nõmicas, Contábeis e Atuariais, com sede no Distrito Federal.

2 

Indus— 

31315 
de

w 
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MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO : SAÚDE 

SETEMBRO DE 1953 

PDF 3 

São publicados:. 
Ordem de Serviço n. 3 

Instruç es n. 15, de set /953, do Secretário Geral de Educação e 

turaf‘fifi âétermina a participaçao dos estabelecimentos de ensino 
Secretaria Geral de Educaçao e Cultura no Concurso Internacional 

.. 

Portaria n. 348, de 8/9/953, do Diretor do Instituto de Educaçãcf 
dispõe sôbre o Estatuto do Grêmio Ruy Barbosa. 

%, 
de 26/8/953, do Diretor do Departamento;de E— 

ducaçao Primária, %Gê' dispoe sôbre as provas de exame de 5ª sérre. 

Cul- 
da 

pro- 

que 

FOrdem de Serviço n. 40, de 1/9/953, do Diretor de Educaçao Primária, qe dispoe sôbre exames de admissao aos cursos ginasiais. 

Beso uFNo n. 48, de 17/9/953, do Secretário Geral de Educação e Cultu— 
rafª ue torna sem efeito disposições da Resolução n. 33, de 8/6fl1953, 
que cria e instala cursos primários supletivos em várias escolas. 

Resoluçao n. 48, de 18/9/953, do Secretário Geral de Educaçao eÁCultu- “que reorganiza, no Departamento deEnucaçao Primária, o Seto 
limentaçao Escolar.

s 

Instruçãâs n. 16, de 18/9/953, do Secretário Geral de Educação é 

de A— 

Cul— 
turaque determinam o "campo experimental" do Instituto de Pesàuisas 
Educacionais, da Secretaria Geral de Educaçao e Cultura. 

Instruç es. n. 18, de set. /953, do Secretário Geral de Educaçao 
ãe mfegulam o estágio de médicos, Dentistas, Enfermeiros,ª 

cionistas e alunos das Escolas e Faculdades, oficiais ou equipaf 
nas dependências do Departamento de Saúde Escolar, da Secretari 
de Educação e Cultura. ~ 

, 

Cul— 
Tutri- 
das, 
Geral 

Resolução n. 49, de 18/9/953, do Secretário Geral de Educaçao efCultur 
ra, que institui, na Secretaria Geral de Educaçao e Cultura, um curso 
intensivo de Biblioteconomia. 

Resoluêãâ n. 50, de 25/9/953, do Secretário Geral de Educação eâCultu—
r ia e instala várias escolas primárias.

~
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MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO e SAÚDE 

OUTUBRO DE 1953 

São publicados: 
Decreto n. 33.948, de 29/9/953, que altera o Regulamento para a 

la Naval, aprovado pelo Decreto n. 29.515, de 27/7/1951. 

Portaria n. 729, de 29/9/953, do Ministro da Educação e Cultura, 

Esco- 

que 
concede autorização para funcionamento do Curso de Auxiliar de Enferm: 
gem da Escola de Auxiliares de Enfermagem da Sociedade Civil Escola d 
Enfermagem de Alagoas, com sede em Maceió, no Estado de Alagoas. 

Portaria n. 62—A, de 31/8/953, do Colégio Pedro II - Internato e Por— 
taria n. 206-A, de 31/8/953, do Colégio Pedro II - Externato, que Éix 
baixam instruções que deverão regular os exames de admissão à matrícm 
la na 1% série ginasial em 1954 no Colégio Pedro II — Internato 
ternato. — 

Decreto n. 33.970, de 30/9/953, que declara de utilidade pública 

e EX— 

a A- 
cademia de Música ”Lorenço Fernandez", com sede no Distrito Federal. 

Decreto n. 34.078, de 6/10/953, que aprova o Regimento da Divisê 
Educação Extra-Escolar do Departamento Nacional de Educação do 
tério de Educação e Cultura. ª 

n 404, de 30/9/953, do Ministro da Guerra, que dispõeÍ P8£êârªâe - 

ãe prggessôres adjuntos, a título precário, para substituirem p 
sôres efetivos, nos impedimentos ou faltas. 

designa Comissão para estudar a portaria n. 618, de 9/9/1953, qu 

va normas gerais e expede instruções para organização dos Bstatt 
das entidades desportivas do País, revogando disposições anteric 
opinando sôbre os vários aspectos.

' 

Portaria n. 401, de 8/10/953, do Diretor—Geral do Departamento A 

o de 
ªinis— 

sôbre 
ofes- 

. 

Portaria n. 747, de 7/10/953, do Ministro da Educação e CulturaJ que 
e apr 
tos 
res, 

dmini 
trativo do Serviço Público, que cria o Curso Extraordinário de Ãssis— 
tentes de Administração. 

Portaria n. 751, de 8/10/953, do Ministro da Educação e Cultura, 
institui a Comissão de Representação Cultural. ' 

que 

Decreto n. 34.095, de 7/10/953, que extingue a Escola TéCnica de Avia 
ção. 

Decreto n. 34.192, de 13/10/953, que concede reconhecimento aosªcurso 
de Pedagogia e Ciências Sociais da Faculdade de Ciências e Letr 
Universidade do Distrito Federal. " 

s da 

,,Li-..x..___n_- " ' ª“ . '1 M"- "4"“‘1‘; ;_;,
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MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO E SAÚDE 

OUTUBRO DE 1953~ 
IX) 

Lei n. 2.023, de 15/10/953, que autoriza a abertura de créditos.espee 
ciais para auxiliar a construção da sede do Museu de Arte Moderna 

riano Procópio. 

Lei n. 2.025, de 15/10/953, que denomina Professõres de Educação 

,do 
. 

Teatro Castro Alves, da Escola de Belas Artes de Pelotas e do Huseu Ma- 

Físi— 
ca os atuais instrutores de Educação Física do Instituto Benjamin Cons- 
tant. 

Decreto n. 34.330, de 21/10/953, que regulamenta a Lei n. 1.821, 
12/3/1953, que dispõe sôbre o regime de equivalência entre divers 
cursos de grau médio para efeito de matrícula no ciclo colegial e 

Lei n. 2.040, de 22/10/953, que autoriza a abrir crédito especial 

de 
os 
nos 

de 

Cr $TO0.000,0D para completar o pagamento da subvenção anual ao Insti- 
tuto Histórico-e Geográfico Brasileiro. 

Lei n. 2.044, de 22/10/953, que inclui a Escola de Agronomia da Bahia 
entre os estabelecimentos subvencionados pela União. 

“113.1.
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MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO E SAÚDE 

OUTUBRO DE 1953 

Por 

Sao vpubl'icados:
, 

,de 18/9/953, do Secretário Geral de Educação e n. 17, e Cul- 
tura,u _ue regula a concessao do prêmio Joa_a Paula Monteiro de Bar- 
ros, que serí conferido ao aluno da ultima série primária de melhor 
Classificaçao neste ano. 

Decreto n. 12.263, de 30/9/953, do Prefeito do Distrito Federa 
dispõe sôbre escolha de nomes para estabelecimentos de ensino. 

Movimento estatístico dos estabelecimentos de ensino particular du— 
rante o mês de maio de 1953. 

Movimento estatístico dos estabelecimentos de ensino particula 
rante o mês de junho de 1953. 

Instruçoºes n. 19, de 5/10/953, do Secretário Geral de Educaçao 
tura, 
tnxxfixgaXXamEnxmsxxKhmxdxnzfinsXfixfixxxExarxaxfixxaixfizxfifimxagfinx 

e Cul- 
”quºezregulam a delegaçao de poderes amxxfixxxxnxxxxfimxxfixfifixnnx 

Xfiuix 
inxaxyaxaxquxxxxxmzsmmxpmxxdmxxgmmxaxxnxflnxignaxxflmnximnéximsx baixa- 
da com a Resolução n. 52, de hoje,.para que os Diretores de Departae 
mentos subordinados à Secretaria Geral de Educação e Cultura p 
remover e designar funcionários. 

Resolu ão n. 52, de 5/10/953, do Secretário Geral de Educação 
turafªqueVdelega poderes aos Diretores de Departamentos subord 

ossam 

e Cul- 
inados 

à Secretaria Geral de Educação e Cultura para assinarem portarias de 
designação e remoção de funcionários. 

ReSolucão n. 51, de 5/10/953, do Secretário Geral de Educação 
turafªqâe7declara quais as escolas,recém—criadas e instaladas, 
cam consideradas como de Erimeira Zona, ou Zona Rural, para ef 
do estágio previsto na Lei n. 62, de 14/11/1947. 

Resolu.§ n. 53, de 10/10/953, do Secretário Geral de Educação 
tura, que considera de lª Zona várias escolas. 

W ]rjgw 
Lei n. 783, de 13/10/953, da Câmara dos Vereadores,ààue dispõe 
a administração da Universidade do Distrito Federal. 

Ordem de Serviço n. 5, de 12/10/953, 
cação, 
particulares do ensino de jormação de professor primário. 

do Diretor do Instituto d

I 

e Cul— 
que fi- 
eito 

e Gul- 

sôbre 

e Edu-_ 
ue fixa aaépocasde exames de admissão dos estabelecimentos
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«Ordem de Serviço n. 

JMINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO E SAÚDE 

OUTUBRO DE 1953 
PDF 

Ordem de pã%FViçº n. 6, de 13/10/953, do Diretor do Instituto + 

caçao;*ªue àhspoe sôbre as segundas provas parciais. 

ras alunas. 

Educaçao Complementariºq 
tercolegial de Desportos. 

Besoluçãof n. 56, de 22/10/953, do Secretário Geral de Educaça 
tura,ªqº 
de Educação Primária. 

Besoluçãoª n. 55, de 32/10/953, do Secretário Gera 1 de Educaçã 
tura/“E e ªmhda & denominação da escola ER—ll "29 de Outubro" 
—11 "Julio Césário de Melo". 

Resolução n. 57, de 23/10/953, do Secretário Geral de Educaça 
turafªbue ais ºpoe sôbre o baile anual de colaçao de grau das a 
do Instituto de Edacaçao. 

Beso%ygã8 n. 58, 27/10/953, do Secretário Geral de Educação e 

ra, que dã denominação & Várias eãcolas do Departamento de Ed 
Primária. 

«: 

Movimento estatístico dos estabelecimentos de ensino particul 
rante o mês de agôsto dé 1953. 

.... .,. 

~~ 
_Órdem dÉzSÉTViçº n. 7, de 14/16/953, do Diretor do Instituto ie_Ed&ê 
cação, ÉQ &xsgãª expede as normas Que regulam os deveres das senãáê 

ªê 
%6/10/953, do Diretor do Departamemtº'âgg 

áíxa o Regulamento do XII Campeonato 155 

a e Gui 
e Ffestaura & denominação de Várias escolas do Departanentor_ 

o e_cú1 
"para=ÉE 

o enl 
Lunas

~
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MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO E SAÚDE 

NOVEHBRO D31953 

êão nublicados: 

~~~~~ 

Decreto n. 34.291, de 20/10/953, que co eda autorização para funciofi 
mento dos cursos de geOfrafie & históri 1a, letras neo—latinas e pedage 
gia da Faculdade de F.ilos ofía, Ciências e Letras Sagrado Coração de J 
sus, com sede en Baurá, no Lstado*de São Paulo. 

Lei n. 2.050, de 28/10/9533 que autoriza o .?oder Executivo a abrir ar?] 
dito especial gera atender às despesas com & reaJizaPao 6.0 V CongressQª 
Nacional dos Estabelecimêntos Particulares de Ensino. -% 

Lei n. 2. 059, de 2/11/953, eae classifica COJ LO Profes “o Catedrático, 
Padlao 0, os cargos de Prqfessor, íadrao &, criados geía Lei n. 1.049, 
de 3/l/l950, e de Erofessor Catedrático, Padrão H, eliaios pelas Leis 
ms. 924 e 1014, resgectivamente, de 21_de novembro e 24 de dezembro de 
1949. 

Portaria n. 1.430, de 23/10/953, do uànlºtro 6.3 A5 LlºultuT , que auto— 
riza o funcionamento do Curso Avulgo de Fisiologia Vegetal (funçoes bá- 
sicas, hormônios e substâncias de cresciúento), na 550013 de A ;onomia 
Eliseu Maciel. 

Decreto n. 34.392, de 27/10/953, que conceáe autorização gara funciona- 
mento dos cursos de filosofia, pedagogia, letras neo—latinas e létras 
anglo—germânicas da Faculdade Dom Bosco de Filosofia, Ciências e Le— 

tras, com sede em São João del Rei, no Estado de Einas Gerais. 

Decreto n. 34.393, de 27/16/953, que concede reconhecimento ao curso 
de didájica da Faculdade de Filosofia, Ciências e Letras Santo Tomás 
de Aquino, com sede em Uberaba, no Estado de Minas Gerais. 

ro da Guerra, QLJB dispoe sôbre Portaria n. 457, de 3/11/953, do Hinis 
os gionais de Pre eparação de Gradu— unifoxmes gera os alunos dos Centr H 

ados da Reserva. 
(D 

d' 

- 3 « ,/_, . N 
_ 

.
* 

Decreto n. 34.331, ie 27/10/9b3, que concede autorlzaçao yara func1o—
& 

namento dos cursos de instrumento, canto , instrumentação e composiçao 
e regência da Academia de música Lorenzo Fernandez, com sede no Distri- 
to Federal.

a 

Portaria n. 1.617, de 7/11/953, do ainiStro da Agricultura, que autorii 
za o funcionamento do curso avulso de Fisiologia Vegetal (Fotoperiodis- 
no e Vernalizaçao) na Escola de Agronomia Eliseu Maciel. 

Portaria n. 1.620, de 7/11/953, do Áinistro da Agricultura, que auto—a 
Tiza o funcionamento na Escola ãe Agronomia Eliseu Maciel, anexa ao : 
Instituto Agronômico do Sul, do Curso Avulso de Revisão dos Programas 5 

do Concurso de Habilitação à matrícula no primeiro ano da referida EáL 

cola. 

'—
, É
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MINISTERIO DA EDUCAÇÃO E SAÚDE . 2 

F VEMBHO DE 1953 

Lei n. 2.070, de 9/11/953, que autoriza a abertura de crédito espe- 
cial, para custear as despesas cam a participaçao do Brasil na 3ª Se—w 

mana Internacional de Esgortes Universitários. 

Resolução n. 427, de 30/10/953, da Junta Execwtiva Central do Conse— 
lho Nacional de Estatística, qae autoriza destaque e suol ementação 
de verbas no orçamento da Escola Brasileira de “Stauíãblu“, para o 
exercício de 1953. º 

. bertara de Lei n. 2.080, de 10/11/953, que autoriza aãcrédií.o esPecia], pa ra 
ou atear as despesas com as :festjvidades do Clnoupnteadrªo da fu Mnia— 
çao do Centro Acadêmico 1] de Agôsto, da Faculdade ãe Direi1m ia Uni- 
versidade de Sao Paulo. ' 

”'Decreto n. 34. 564, de 11/11/953, que revog o Decreto n. 11.943, de 
17/3/1943, que autorizou o Colégio “10 Branco, com sede em Curitiba, 
no Estado do Paraná, a funcionar como Colégio; 

Portaria n. 486, de 16/11/953, do Ministro da Guerra, que fixa o nó— 
mero de vagas para a matrícula de Oficiais das Armas, no lº ano da 
Ascola de Estado—Maior, em 1954. 

Portaria n. 459, de 3/11/953, do Ministro da Guerra, que disoõe sô- 
bre funcionamento de curso_de preparaçao, em 1954. ' 

Decreto n. 34.595, de 16/11/953, que concede auxílio a entidades des— 
portivas. 

Decreto n. 34.394, de 27/10/953, que concede reconhecimento ao curso 
de Medicina da Faculdade de Medicina de Alagoas, com sede em Maceió, 
capital do Estado de Alagoas. 

Decreto n. 34. 638, de 17/11/953, que institui a Campanha de Aperfei— 
çoamento & Difusao do Ensino Secundário. 

Portaria n. 828, de 19/11/953, do Minis tro de Educação e Cultura, que 
re gulamenta o Acôrdo de Cooperação Intelectual entre Portugal e o Bra— sil. 

Decreto n. 34.622, de 16/11/953, que cria o Estandarte da Escola de' 
Especialistas de Aeronáutica. 

Portaria n. 26, de 16/11/953, do Diretoz do Instituto Rio Branco, que 
baixa igfastruçoes para a realização das provas intelectuais dos exaínes 
vestibulares do Curso de Preparação à Carreira de Diplomata.
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NOVEMBRO DE 1953 

Portaria n. 511, de 23/11/953, do Ministro da Guerra, que dispõe 
sôbre funcionamento de vários cursos.

. 

A, 

,. 

,.. 

...“—A. 

“._.—A.“

-

- 

ua] 

Aviso n. 977—D92-E, de 20/11/953, do Ministro da Guerra, que dis— 
põe sôbre cursos no estrangeiro. ' 

. 

Alain—&.ihl

A 

»— Lªi n. 2.107, de 23/11/953, que considera válido o curso realizado 
pelos professôres normalistas nas Faculdades de Filosofia da Univerj 
sidade do Rio Grande do Sul e da Pontifícia Universidade Católica

i 
do Rio Grande do Sul. 

Lei n. 2.106, de 23/11/953, que inclui nos estabelecimentos subven- 
cionados pela União as Faculdades de Filosofia e de Ciências Polí— 
ticas e Econômicas da Pontifícia Universidade Católica do Rio Gran— 
de do Sul. 7 

Decreto n. 34.550, de 11/11/953, que aprova projeto e orcamento pa— 
ra construção de um prédio de alvenaria dest'nado a Escola Profissi- 
onal da Estrada de Ferro Noroeste do Brasil, na estacao d_e Três La— 
goas, no Estado de Mato Grosso. ” 

Portaria n. &08, de 12/11/953, do Ministro da Educação e Cultura, 
que expede instruções relativas a exames vestibulares, matrícula, 
regime escolar e outras ocorrencias nos cursos ordinários e eXtre— 
ordinários das escolas industriais e técnicas federais, equiparadas' 
e reconhecidas. 

Portaria n. 810, de 13/11/953, do Mªi nistro da Educaçao e Cultura, 
que institui a Comissao Permanente de Incentivo e Assistência à Bi— 
blioteca (o. P. I. A. B. ). » 

Decreto n. 34.461, de 4/11/953, que concede equiparação a Escola In- 
dústrial de Casa Branca, no Estado de São Paulo.

% 

Decreto n; 34. 539, de 10/11/953, que concede reconhecimento ao cur— 
so de enfermagem da Escola de Enfermaaem de Recife, com sede na ca-i pital do Estado de Pernambuco. 4 '! 
Decreto n. 34.700, de 25/11 ./953, que aprova o Regimento do Institu- 
to Benjamin Constant. 

Deliberação n. 71, de 14/8/953, do Conselho Nacional.de Desportos, 
sue estabelece normas provisórias para funcionamento e filiaçao de 
entidades Draticantes de desportos pugilisticos as Federações lo— 
cais.
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Sao bublicaãos: 

4 salaç ao &. 59, ãe 3,11/953, ão desretãrio Geral de Educação e Cultura, 
OQ.Á£9quã di spoe sõmle renovação de matrícula, em 1954, para as aluna; repro— 

vadas GCL qualouer das série% de Instltuto de Educaçao e 580013 Éormal
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Zarnela Dutra. 

Ordem Ãº ?srviço n. 13, de 31/10,/953, do Diretor doxlnstituto de Educa— 

ção que dispoe sôbre provas parciais ' 

Ordem de Serviço .O 8, de 3/11/9553, do Diretor do Departamento de Edu— 

caçao Primáriafºàúe Íspoe sôbre méàía para promoçao de alunos. 

Ordem de Serviço n. 4, de 1314% 53, do Diretor do Departamento de Edu— 

caçao Técnico Profissional ue ãixa instruçoes para os exames de admij 
sao, em primeira época, ao curso ginasial. 

Ordem/gig Éerviço n. 17,- de 7/11/953, do Diretor do Instituto de Educa— 
çao,% ue dispoe sôbre alteração no uniforme das alunas do Curso Normal, 
modificando a posição do distintivo. 

Ordem ãe ãerviço n. 18, de 10/11/953, do Diretor do Instituto de Educa— 

çao ,ªQJe íspoe sôbre as normas cara o uniforme do curso ginasial e do 
curso normal.

J 

Ordem de Serviç 49, de 9/11/953, do Diretor do Departamento de Edu— 

saía Primáriaªªfàê íspoe sôbre as provas de exame de promoção e conclw 
sao dos cursos elementares e complementares das escolas primárias. 

Ordem de Serviço ”'º 50, de 10/11/953, do Diretor do Departamento de Edm 
cação friméria %ue ºããáooe sôbre inscrições para obtenção do certifica— 
do oficial de conclusão de cal so_)elementar ou complementar para os alu- 

"??? ...,—-_. 
nos de estabelecimentos de ensinõ oár€1éular ou ? rs nuaisquer candida 

ul- 

tos que desejem obter êsses certificados. 

Ordem de Servioo n. 6, de 11/11/953, do Departamento ãe Educação lécn mig 
Profissionalfkàâe'ãíspoe sôbre inscriçao iara o exanle de admissão à pri 
meira série do Curso Comercial Básico da Escola Amaro Cavalcanti.

!

o
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14 O _em de Serviço a. 54, éem data, do Departamento de Educação Primária, 
dr'ãúã'dispoe sôbre o cálculo ia média las provas mensais; 

(9-3) 
Ordem de Serviço n. 19, de 16/11/953, do Instituto de Educaçãofkâue dig 
põe sôbre nmtxx as notas de aproveitamento das alunas, tanto nas provas 
mensais, como nas parciais. 

Beso ação n. 60, de 17/11/953, do Secretário Geral de Educação e Cultu— 
ra,*nh%'êusgende, provisõriamente, as determinações baixadas com a Re—. 
solução n. 323 de 8/6/1953, que determina a exigência de prova de con— 
clusão do curso primário complementar para a inscrição em exames de ad- 
missão aos cursos ginasiais da Prefeitura do Distrito Federal. 

Ordem de Serviço nrºãj, de 14/11/953, do Diretor.do Departamento de E-j 
ducaçao Primária%ªque)dispoe sôbre as oportunidades de educação para 
amkxxxnsxsxxmx os alunos de ambos os sexos que concluem o curso primá— 
rio. 

Ordem de Serviço n. 7, de 17/13/953, do Diretor do Departamento de E— 

ducaçao Técnico-Profissionalfºguéªbaixa instruçoes para os eâames de
[ admissão, em primeira epoca, EESXEHEEEXEÉEXEXXÍXÉEEXÉSEEX ao curso gi— 

nasial. 

Jb/?6'j> 
Ordem de Serviço 3. 20, sem data, do Ingtítuto de Educaoão, que dispõe 
sôbre os exames orais. 

Ordem de Serviço n. 9, de 23/11/953, do Diretor do Departamento de Edu— 
caçao Técnico—Profissionalfªd%%4âásgõe sôbre grovas para exame de 3d- 
missao à primeira série do Curso Ginasial. 

Resoluçêgrg. 61, de 27/11/953, do Secretário Geral de Educação e Cul— 
tura, le cbnsidera festivo o dia ao encerramento das aulas dos Estu— 
belecimentos de Ensino da Secretaria Geral de Educação e Cultura.
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MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO E CULªlªªURA 

B O L E T I M M E N S A L 

DO INSTITUTO NACIONAL DE ESTUDOS PEDAGÓGICOS 

MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO E SAÚDE _ RIO DE JANEIRO 

ANO XIII RIO DE JANEIRO 195u 

VIDA EDUCACIONAL DO PAÍS EM DEZEMBRO DE 1 955 

I - Atos da Administração Federal 

E' publicada a Portaria n. 18, de 9/11/955, do Diretor da Escola de PoLí 
cia, que dispõe sôbre provas escritas parciais e exames finais. 

E' | 

2 — É publicado o Decreto n. 5h. 701, de 26/11/953, que considera organizado 
o Centro Técnico de Aeronáutica. 

, 

2 — E' publicada.a Portaria n. 28, de 27/11/955, do Diretor do Instituto Rio 
Branco, que cria a Comissão Assessora da Seção Técnico—Pedagógica. 

2 - E' publicada & Circular n. 20, de 25/10/955, do Diretor do Serviço do 

Pessoal do Mínistêríocía Fazenda, que declara abertas as inscriçães pa- 
ra os Cursos Especiais do lª e 22 semestres de 195u da Escola Brasileira 
de Administração Pública (E.B.A.P.) da Fundação Getúlio Vargas. 

E' publicada a Portaria n. 517, de 1/12/955, do Ministro da Guerra, que 

altera a Portaria n. 210, de 2/5/953, que dispªe sôbre o funcionamento 
do Curso de Preparação ao Curso de Geodêsía da Escóla Técnica do Exérci- 
to.

W
|
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E' publicada a Portaria sem n., de 50/11/955, do Mínistrocías Relações 
Exteriores, que consàdera & Aaadamía de Música Lorenzo Fernandes como 
um dos grupos nacionais interessados pelos problemas educacionais, ci— 
entíficos e culturais. 
E' publízado ó Decreto n. 3h.718,<íe 50/11/955, que abre crédito espea-— 

cial para auxílio & ?ontifícla Universidade Católica do Rio de Janeiro. 
E' publicado o Decreto n. 3h.726, de 50/11/955, que torna público o de- 
pósito dos Instrumentos de ratificação da Convenção Interamericana sô — 

bre o Direito do Autor em Obras Literám.as, Científicas e Artísticas; 
concluída em Washington, a 22/6/9h6, por parte do Haiti e da Argentina. 
E' publicada a Portaria n. Bué, de 5/12/955, do Ministro da Aeronáuti- 
ca, que faculta a desistência definitiva da Curso na Eaõola de Especíª 
listas de Aeronáutica. 

E' publicado o Decreto Legislativo n. 95, de 3/12/955, que aprova o 

tênmo do convênio celebrada & 28/12/951, entre a Superintendência da 
Cºmissão do Vale do São Francisco e a Escola de Sociologia e'Polítíca 
de São Paulo, para a realização de pesquisas e estudos de caráter socpg 
lógico da região do Vale do São Francisco. 
E' publicado o Decreto n. 5h.680, de 2h/11/955, que concede autorização 
para funciºnamento de cursos da Faculdade de Filosofia, Ciências e Le - 
tras Cristo—Rei, com sede em São Leopoldo, no Estado do Bié Grande do 
31.11. 

E' publicado o Decretó n. BA.?óo, de 8/12/953, que estabelece referên - 
cia de limites de idade para.matrícu1a nos diversos cursos e estabeleçª 
mentos de ensino do Exército. 
E' publicada a Lei n. 2.128, de h/12/955, que cria a Escola de Agrono - 
mia de Manaus, no Estado do Amazonas. 

E'publícado o Decreto n. 5h.772, de 11/12/955, que abre crédito especial 
de cr$ 15.127.h50,h0, a ser aplicado em favor da Universidade do Brasil. 
E' publicªdo o Decreto n. 5h.7ç3, de 9/12/955, que aprova o Regulamento 
da Comissao Nacional de Assistencia Tecnica. 

E' publicado o Decreto n. 5h.775, de 11/12/955, que abre crédito espe - 
cial de Cr$ 5.000.000ª00, para pagamento, no atual exergício fin ceiro, 
de sªbvençoes anuais as Faculdades de Filgsofía e<íe Ciencias Pol ticas 
Economicas da Pontifíaía Universidade Catolica do Rio Grande do Sul. 
E' publicado o Decreto n. 3h.6h0, Qe 17/11/955, que concede reconhecàmen to aos cursos de letras,anglo-germanícas e didatica da Faculdade Catolé? 
ca de Filosofia do Ceara, com sede'am Fortaleza, capital do Estado do 
Ceara. 

E' publicado o Regimento da Faculdade de Medicina da Universidade do 
Recife.
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E' publicado o Regimento da Escola de Engenharia da Universidade do Re- 
cífe . 
E' publicada a Lei n. 2.155, de 1h/ã2/955, que retifica a gsi n. 1.757, 
de 19/12/952, que estima a receita e fixa a despesa da Uniao para o e - 
xerclcío financeiro de 1955. 

E' publicado o Decreto n. au.681, de 25/11/955, que altera a Tabela Úng_ 
ca de Extranumerârâoa—Mensalistas da Universidade da Bahia. 
E' publicado o Decreto n. 5h.789, de 16/12/955, que cria o Distintivo 
do Curso de Estado—Maior e Comando das Forças Armadas da Escola Supe - 
rior de Guerra. “ '

1 

E' publicada a Portaria n. 205, de ê/12/953, do Diregor da iísão de 
Caça e Pesca, que aprova as instruçoes para a execuçao do Codigo de Gª_ ça. ' 

E' publicada a Lei n. 2.136, de 1h/12/955, que dispõe sôbre os encargos 
de família, que podem ser abatidos da renda bruta para efeito de paga - 
mento do imposto de renda. 

E' publicado o Decreto n. 3h.851, de 18[12/955,x?ue abre crédito esp - 
cial de Cr$ 10.QO0.000,00, para concessao de au lio destinado ao tn — 

cio da construçao da sede do Museu de Arte Moderna do Rio de Janeiroo 
E' publícada a Resolu 59 n. hãu, de 22/9/955, do Diretêrio Centre; do 
Conselho Nacional de eografía, que constitui a Comissao de Dífusao Cuª_N tural, criada pela Resoluçao n. una, de 28/5/955. 
E' publicada a Portaria n: u82, de 29/10/953, do Ministrº da Aeronáuti— 
ca, que aprova as Instruçoes para os Concursos de Admissao aos Cursos 
da Escola de Oficiais Especialistas & de Infantaria de Guarda. 

E' publicada a Lªi n. 2.135, de 14/12/955, que esthna a Recê.ta e fixa 
a Despesa da Uniao para o Exercício financeiro de l95h. 
É publicada a Portaria n. 722“ de 9 95 , do Míniàtro da Educ 30 e & ªº Cultura, que divide gm 8 regioes o territorio nacional, parª efeito gas 
atividades do Ministerio no que se relaciona com a elaboraçao da Uniao" nos serviços locais de educaçao escolar e extra—escolar. 

E;.publicada a Portaria n, u87, de 25/7/955, do Diretor do Ensino ªacuª_ dario, que concede ao Ginasio do Semigarío Betel, sediado na eitaçao do 
Rgcha, no Distrito Federal, autorizaçao para funcionamento a t tulo prg_ carlo durante o ano de 1955. 

E; publicada a Portaria n, hBB, de 27/3/955, do Diretor do Ensino Secugy, 
dario, que concede ag Ghnasio Municipal_de Aparecida, sediado em Apare- 
cida, no Estado de Sao Paulo, autorizaçao para funcionamento a título 
precario durante o ano de 1955. 

E; publicada a Portaria n. hê9, de 27/7/955, do Diretor do Ensino Segal dario, quª concede autorizaçao para ;uncionamento condicional ao Gina - 
sío Tristao da Cunha, com sede em Teofilo Otoni, no Estado de Minas Ge- 
rais . 

É,publícada a Portaria n. h9g, de 27/7/955, do Diretor do Ensino Secun— 
dario, que concede autorizaçao para funcíogamento condicional ao Gina » 
sío Estadual de Barra Funda, com sede em Sao Paulo, capital do Estado.
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E; publicada a Portaria n, h91, de 27/7/955, do Diretor do Ensino Secuª 
dario, que concede ao Ginasio Cosga Sena, sediado em Belo Horizonte,,no 
Estado de Minas Gerais, autorizaçao para funcionamento a título praca — 

río durante o corrente ano letivo.- 
E', publicada a Portaria n. Aga, de 27/7/9535, do Díretor'do Ensino Seçuª 
dario, que concede autorizaçao para funciºnamento condicional do Gina - 
aio Estadual de Bom Retiro, com sede em Sao Paulo, no Estado de São Pªg 
10. 

Émublicada & Portaria n. Lga, de 27/7/955, do Diretor do Ensino Semªn— 
darío, que concede autorizaçao para funcionamento congicíonal ao Gina — 

sic de Orizona, com sede em Orizona, no Estado<íe Goias» 

E; publicada a Portaria n. hgí, de 27/7/955, do Diretor do Ensino Secgg 
dario , que concede autorizaçao para íimcíonaniçnto condicionªl ao Gina- 
sio Estadual de Dourado, com sede em Dourado, no Estado de Sao Paulo. 

E; publicada a Portaria n. uaó, de 27/7/955, do Diretor do Ensino Seçqg 
dario, que concede autorizaçao para funcionamento condicional ao Gina - 
sío Mbreno, com sede em Moreno, no Estado de Pernambuco. 

E; publicada a Portaria.n. hã?, de 27/7/955, do Diretor do Ensino Secqg 
dario, que concede autegizaçao para o Ginaá.o municipal Theodoríco Fon- 
secª, com sede em Marques de Valença, no Estado do Rio, funcionar came 
cºlegio, congicionalmente, pelo prazo de 2 anos, e muda-lhe a denomina— 
çao para Colegio municipal Theodoríco Fonseca. 

33 publicada & Partaría An. 3438, de 27/7/955, do Diretor do Ensino Sagnª 
dario, que concede autorizaçag para inncionamento condicional ao Gina - 
sío Hageense, com sede em Mage, no Estado do Rio de Janeiro. 

E; publicada a Portaria n. 596, de 2h/7/955, do Diretor do Ensino Seguª_ 
dario, que concede autorizaçao para funciºnamento condicional ao Gina - 
sío Est dual de Campina Grande, com sede em Campina Grande, no Estado 
da Parª. bao 

E', publicada a Portaria n. 507, de 28/7/95 , do Diretor do Ensino Semª 
dario, que torna sem ªfeito a qtaria n. 61, dº 22/6/955, que eonce - 
deu funcionamento a t tulo precarío ao Ginasio Sao Bernardino de Siena. 

E; publicada a Portaria n, 517, dg 20/8/953, do Diretor do Ensino Secqª 
dariº, que concedª ao Ginasio Sape Tiaraju, sediadº em Santo Angelo das 
Missoes, no Egtado do Rio Grande do Sul, autorizaçao para funcionamento 
a t tulo precario durante o corrente ano. 

E', publicada a Portaria n. 555 , de 21/8/953, do Diretor do Ensino Secug 
dario, que revoga a Portªria n. 158, de 23/2/952, que concedeu fugcioqª 
mento condiqional ao Ginasio Municipal de Guara, com sede em Guara, no 
Estado de Sao Paulo. 

E; publicada a Portaria n, 556, de 21/8/955, do,D1retor do Ensino,Secmª 
dario, que goncede ao Ginasio Municipal de Guara, sediado em Guarª, no 
Estado de Sao Paulo, autorizaçao para funcionamento a título precario“ 
durante o prazo de 120 dias, a partir desta data. 

E; publicada a Portaria n. 515, de 51/8/955, do Diretor do Ensino 869113 
dario, que concede autorizaçao para funcionamento condicional ao Gina ' 
sào Madre Margarida, com sede em Encantado, no Estado do Rio Grande do 
Sul.
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E' publicado o Decreto n. 5h.786, de 15/12/955, que consegº autorização 
para funcionamento dos cursos de letras neo-latinas e didatica da Facuª 
dade de Filosofia e Letras de Juiz de Fora, com sede em Juiz de Fora, 
no Estado de Minas Gerais. ' 

E' publicado o Decreto g. 5h.788, de 15/12/955, que concede re onheci - 
mento ao curso de matematica da Faculdade de Filosofia da Pont ícia 
Universidade Catolica do Rio da Janeiro, com sedº no Distrito Federal. 

E' publicada a Portariª n. 1 756, de h/12/955, do Mínisgro da Agriculpg 
ra, que expede instruçoes regulamçntadoras das transferencias'de alunos 
dos cursos de agronomia e veterinaria, subordinados ao Ministerio. 

E' pub;icado o Decreto n. 3h.7u2, de 2/12/955, que aprova o Regimento 
do Colegio Pedro II. 
E' publicado o Degreto n. t758, de 8/12/955, que cogcede recohgecmnqí 
to ao curso de ciencias economicas da Faculdage de Ciencias Econºmicas ' 

Mackenzie, com sede na capital do Estadocíe Sao P81106 - 

E' publicada'a Portaria n. 5u6, de 28/12/953, do Ministro da Guerra, 
que fixa o numero de Vagas para. a matrícula no Curso de Topografia. 

E' pgblicada a Portaria n. 786, de 50Á10/955, do Diretor do Ensino Se— 

cundarao, que restabalece & ªutorizaçao para fugcionamanto condígíanal 
ao Gânasío Municipal de Guara, com sede em Guara, no Estadocíe Sao Paª_ 

10. 

E' pgblícada & Portaria n. 81h,_de 10/11/955, do Diretor do Ensino Se— 

cçndario, ue concede autorizaçao para funcionamento cºndicional ªo Gª_ 

nasío Beat ssíma Virgem Maria, com sede na capital do 11atack) de Sao 

Paulº. 
E' pgblícada a Portaria n. 8;6, de 19/11/955, do Diretor do Ensino Se— 

cundarío, que concede ao Ginasio Jerônimo Montgíro, sediado em Baixo ”“ 
Guandu, no Estado do Espírito Santo, antorízaçao para funcionamento a 

t tulo precarío durante o corrente ano. 

E' publicada a La; n. 2.152, de 50/12/955, que inclui as Faculdades de 

Direito e de Farmacia e 0dontología,<ie Juiz de Fora, no Estado de Mª- 
nas Gerais, na categoria ge estabelecimentos subvencíonados pelo Gove£_ 

no Federal, com & subvençao de Cr$ 2.500.000,00 a cada uma. ' 

E' publicada & ªsi n. 2.155, de 50/12/955, que concede a inclusão da 

Faculdade de Ciencias Economicas de Juiz de Fora, no Estago de Minas 

Gerais, entre os estabelecimentos subvencíonados pelo Governo Federal. 

E' publicadª. a Lei n. 21514, de 59/12/955, que inclui a Faculdade de FL _ 

loagfia, Ciengías e Letras de Sao Bento, da Pontíf cia Universidade 
Catolicagde-Sao Paulo, na categoria de estabelecimentos subvencíonados 
pelo Governo Federal. 

E' publicado o Decçeto n. õh.8hh, de 28/12/953, que altera 0 Re lamento 

da Escola de Aeronautica, aprovado pelo Decreto n. 30.698, de 1 h/9SZo 

E' pgblícaào o Decreto n. 5h.850, de 29/12/955, que daclara de utilàía— 
de publica a Sociedade Brasileira de Autores, Cºmpositores e Editores 
de Musica (S.B.A.C.E.M.), com sede no Distrito Federal. 

50 - E' publicada a Deliberação n. 75, de 25/12/955, do Conselho Nacional 
de Despºrtos, que expede instmçoes cgmfllementares das Normas para & 

concessao dB alvara de funcionamento as entidades desportivas.
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II - ªtos da Administração &:Distrito Federal, 
dos Estado; o Territórios; 

são publicadas as Leis go. 1 dog, 1 14,70, 1 Lai o 1 Mande 27 o 28/11/ 
955 , go Estado do Parma, que, respectivamente: abre credito para a 
criaçao da Escola de Veterigaria e Agronomia de Ponta Grossa; cria uma 
Escola Normal Rural em Comelie Procopio; cria uma Escola deªgronomia 
fºi gªimaria em Gaarapuava, e cria uma Escola Formal Secundaria em 

0 ao 

E' publicada a Lei n. 785, de 1/12/955, zoo orca a receita e fixa a 
despesa do Distrito Federal para o exerc cio do 1951;. 

E' publicada a Lei n. 7 6, do 2/12/955, quo mada as denominaçães da Fª 
culdade do Ciencias Jur dicas e da Faculdade do Giegciae o Letras para 
“Faculdade de»Direito" o "Faculdade do Filosofia Ciencias o Letras" da 
Universidade do Distrito Federal. " 

Sao ,publicadas as Leis na. 861]. e 875, do 6 e_10[11/955, do Estado do 
Goias, que, respectivamente: concede subvençao a sociedade de Sao Ni - 
cento de Paula, para manutencao do )4. escolas primaz-ias em Ipameri, e 
concede auxílios aos jornais editados pelos estudantes das Escolas Su- 
periores da capital. do Estado. ' ª ' 

E' publicado o Decreto n. 1; 506-5, do 25/11/955, que institui o uso 
dª boca de professor catedratico do curso Nannai do Instituto de Educª 
çâº. 

São publicadas as Leis ns. 1,1476, 1 14.77, 1 14.78, 1 14.79 o 1 1480, do 
1/12/95}, do Estado do Parana, que autorizam o Poder Executivo a ab ir 
creditos "para; respectivamente: construir ema Gaga Escolar no manic - 
pio do Sao Joao do Triunfo; auxiliar o Colegio Sao Jose de Jango. do 
Sul, município de Palmas; construçao de um grupo oioolar no munic pio 
do Guaraniaçu; construçao do Casa Escolar no munic pie do Tijucas do 
Sul, e auxiliar a Associaçao das Cantinas Escolares do Parana. 

São publicados os Decretos ns. h. 596, )4. 597 e !.; 598, do 14/12/955, do 
Governador do Estado do Rio do Janeiro, que autorizam & Secretaria_de 
Viaçao o Obras Publicas a aceitar doaçao do terrenos para constragao 
do predios escolares nos municípios de Itabupuana, e denomina do A1 .. 
bortino Nascimento“ um grupo escolar no município do Sao Fidelis. 
são,pub110aaas as Lois no. 1 lúh e 1 1,96, de wig/955, do Estado de lªg 
rªma, que autorizam a gadol- Executivo a abrir creditos para a constra— 
caç de uma casa escolar no município de Laranjeiras do Sul, e construir 
predios para o colas rurais em Palmital, Sao Jose, Santa Maria e Barbª 
lota, no munic pic do Pitanga. 

E' puplicada a Lei n. 609, do 3/12/95}, do Estado—da Bahia, que isenta 
o ginasio Santa Bernadete do imposto do transmissao na compra do um 
predio, para seu funcionamento. 

E' publicada a Lei n. 751, do 1/12/955, do Estado do Espirito Santo , 
que area a receita e fixa a despesa do Estado para o ano de 195h.
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sãb publ;cadas as Leis na. 1 u97, 1 age e 1 h99, de 1112/955, do Estadº 
do Pªrana, quejauborízaa o Poâer gxecutíyo a ªbrir credito para ª con — 

clusao das obras do Ginasio e Colegio $ano Jose da Lapa; construçao de 
um grupo escolar no município de ParanaVaig e construçao do Colegio N.' 8. das Graças de Cambara. 

São publicadas as Leis gs. 1 506, 1 508, 1 509, 1 511 e l 5 , dg 1/12/ 
953, do Estado do Parªna, que, respect meªtº: concede aux 110 a Esco— 
la Paroguialíde Paranavai; concede aux ªims. Sociedade Mus ícal "Rodrigo 
? reira de Guarapuava; concêde subvençao avEseola Sao ªlguel, no muni- 
c pio de 310 Azul; cria Cursojomal Regional em Clevelandia, e denomi- 
na de Colegio Estadual, 0 Ginasio Estadual de Palmas. - 

E' publicado o Projeto de Lei n. hóa, s/data, do Estado da Bahia que 
cria, na Escola de Medicina Veterinaria da Bahia, a cadeira de F 5199. 
Biologica. ' 

E' publicado o Decreto 'n. I.; 120, ge 5/12/955, do Governadog do Estado 
de Minas Gerais , que da dencmánaçao de "Francisco Campos” a Escola. Noª 
mal Oficial de Dores do Indaia. — 

E' publicaga % Leí n._818, de 16/10/95 , do Estado de Goiâs,ªqxae concg 
de subvençao a Fundaçco Abrigo de Menores Abançíonadoa de Goiania. 

E',pub11eada a Lei n. 55, de 15/;1/955, dº Estado de Goiás, qge abre 
credito para pagar aux lio ao Ginasio "Armindo Gomes“, de Víanopolís. 

Er publicada a Portaria n. 21, aº 50/12/955, do Diretor do Colégio Es- 
tadual dg Sergipe, que institui exame de seleçao paga candidatos a 
transferencia de outros estabelecimentos para o Colegio Estadual. 

E' publicada a Lei n. 1 022, de 9/12/955, do Estado de Minas Gerais , 
que subvenciona o Instituto Historico e Geografico de Minas Gerais. 

São publicadas as Leis ns. 922 e 926, de 15/11/955, do Estado de Goiás, 
que, respectivamente: cria um Curso Normal Begíonal na cidade de Ita- 
beraí, e cria o Instituto Pestalozzi de Goias. 

E' publicada a Lei n. 1 791, de 10/12/955, do Estado de Pernambuco, 
que or a a receita e fixa a despesa para o exercício do listado, no ano 
de 195 . 
E' publígadaaa Lei n. 1 oak, de lq/12/955, do Estado de ªinas Gerais», 
que dispoe sobre o auxílio financeiro para & constituti çao do Patrimo- 
nio da Faculdade de Medicina de Uberaba. _

' 

são publicados os Decretos ns..u 601, n 605, h 60h, n 605, h.606 e 
L; 607, de 10/12/955, do Governador do Est do do Rio de Janeiro, que, 
respectivamente: localiza escola no muníc pio de Santa Mªdalena; regi; 
gica nomes de localidades onde foram criadas escolas e da danomín ao 
as mºema, no município de Itaperunaº cria Grupo Escolar no micªío 
de Sao F delis; cªía escola no municípªo de Silva Jardim; cria escoãa. 
no muníc Rio de Sao Fidelis, e cria tres grupos escolares nos munic .. 
pios de Sao Pedro d'Aldeía e Araruama.- 

E' publicada. a Lei n. 1 791, de 10/12/9153, do Estaãode Pernambuco , 
que orça & receita e fixa a despesa ão Estado para. o exercício finan— 
ceiro de 195,4.
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E; publicada a Lei no 617, de 9/12/955, do Estado da Bahia, que dispõe 
sobre o currículo do ensino normal de escolas do interior» 
E' publicada a Lei n. 1 058, de 12/1219559 dO'Estado do Rio Grande do 
Norte, que cria o Instituto de Educaçao do Rio Grande do Norte. 
E' publicada & Lgí n. 1 793, de lh/lZ/ÉBB, do Estadozíe Pernambgco,qpe 
desaprgpría o imovel onde funciona o Grupo Escolar "Aníbal Falcao" em Tijipío, na Capital do Estado. 

E' publicada a Lei n. 756,,de ll/12/955: do Estado do Espírito Sançm, 
que'declâra de utilidade publica a Sociedade de Cultura Artística de Vitoria. 
São publicadas as Leis na. 2 079 e 2 081, de lu/12/955, do Estado do 
Rio dg Janeiro, que,,respectivamente: denomina de "Professor eagles 
Brandao"' a escola publica estadual criada na localidade de "garao", 
no munígípío de Cachoeira de Macªcu, e declara de utilidade publica & 
Federaçao dos Estudaztes de Macae. 

são publicados os gecrétos na. 1 911 e 1 917, de 11 e 19/10/955, do 
Governador & Ceara, que abrem creditos destinados, respectivamente: a auxiliar_o C rculo de Estudos Sªnto Tomas de Aquino em Fortaleza e 
ocorrer as despesas de construçao de um grupo escolar na cidade de Eçª 
de o 

São publicadºs os Decr?tos na. 1 kB? 6 1 h90, de 15/12/955, do Gover — 

nador do Estado de Baplríto Santo, que resolvem,_reapactivamante: tragª ferir escola singular no muníc pio de Barra de Sao Francisco e reclas— sificar escola singular no município de Anchieta. 

são publicados os Decretos ns. u 611, u 612 e à 613, de 15/12/955, do 
Governador do Estado do Rio de Janeiro que, respectivamente: cria gru— 
po escolar no município de Vassouras; eleva a categoria de grupo esco— 
lar,uma escola no munic pio de I aperuna, e denomina de “Casimiro de Abreu" um grupo escolar no muníc pio de mesmo nome. 

E' publicaga a Lei n. 862, de 5/11/955, do Estado de Goiás, que conce— 
de subvençao & varios estabelecimentos de ensino no Estado. 

ª' pubªícada & Resolução n. 62, db 16/12Á955, do Secretário Geral de 
Educaçao e Cultura, qqe muda & denominaçao da escola 8—2? "Pedro Alva- 
res Cabral", situada a estrada do qªnpinho, Canpo Grande, no Distrito 
Federal, para Escola Francisco Jose de Morais. ' 

E' pubªicada a Resolução 9. 63, de 16/ª2/955, do Secretaêío Geral_ de 
Educaçao e Cultura, ue da & denominaçao de "Lourdes Lima Rocha" a es— 
cola 10—28, situada a Estrada do Saguaçu, s/h, em Santa Cruz, no Dis — tríto Federal. 

E' publicada a,Leí n. 757, de 1h/12/955, do Estado do Espírito Santo, 
que cria o Colegio Estadual e Escola Normal de Mimoso do Sul.
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E' publicada a ºrdem 419 Serviço n. 6%, Sºm data, do Digger do Departª 
mªnto de Educaçªo Primaria, que dispoe sobre as notas ima de promº 
99.0 para & hª serie. ' 

E' publicada a Ordem ge Serviço 11. 62, de ªllª/955 , do Direi: r do De- 
:p'art'mmgo de Eáucaçao Primaria, que dgspoe sobre as notas m ímas pª 
ra promoçao dos alunos de lª, .2_a_ e 55 series. 

São publicadas as Portarias na. 2 799 e 2 800, de 17/12] 955 , do Gover— 
nador do Kagada da Bahia, que aprovam orçamentos “respectivamente: pa- 
ra constmqg? de. Escola Duque de Balas e conclusao de um grupo esco .. 
larno mm10*pío de Santo Amaro. 

E' publíçada &. Lei. n. 766, dá 1712/9155, 90 Estado do Espírito Santo , 
que; dãº. a Casa do Estudmte Cap aba uma area de terreno para sua sede 
propr a» '

. 

São publicados os Decretos ns. b, 615, L'. 616 e L; 617, Qe 18/12/955, do 
Govegnador do Estjado do Rio de Janeiro,, que ªutoriza & Secretan & de 
Víaçao e Obras Publicas & aceitar doaçao de areas quevse deãtinam 9. 

Grupo; Escolares e Escola. Rural, respectivamente, nos muníc pios de 
Marica e Porciúncula. 

E' publicada a Ordemge Serviço n. 65, de"18/;_.2/953, do Qiretor do De- 
partamento de Educaçao Prímaría, (ªle dispara sobre promoçao de alunos. 

E' publicado o quadro do movimenço estatístico dos estabelecimentos 
do ena ino particular durante o mes de setembro. 

E' publicado o quadro do movimengo estatístico dos estabelecimentos 
do ensino particular durante o «mas de outubro. 

são publicadas as Leis ns. 1 5%, 1 515, 1 51,5, 1 5h? e 1 «me, de , 
114/12/955, dzo Estado do Parana, que_antor1zam_o Executivo a abrir cr_e_ 
ditos de tínadcb, respectivameçte: & ganstruçao de uma casa escolar , 
no muníc pio de Manguéãzbfguha; & criaçao da Biblioteca "Ernesto Olíveâ 
ra”, nayídade da; Lapa; & _consbmgçao de uma casa escolar no numicípio 
de Cornelio Procopio; a construçao de lªma escola_de trabalyhadores r1_1_ 

rais, no município de Ponta Grossa, e &. construçao de Ginasio Esta — 

dual na sede do município de Paranava. . 

são publicados os Decretos na. 1 19%, 1 Lga, 1 391; e 1 u95, de 19/12] 
955, do Governador do Estado do Esp rito Santo, que transferem esco - 
las singulares nos municípios da Mimoso do Sul e Colatina. 

'São publicados os Decretos ns. h. 13h, 11, 155 e h. 3.5.6, de 25/12/955, do 
Governadog do Estado de Mªnas Gerais, que outorga-mandato ao Ginasio 
"Antero Torres", de Bambuí, para ministrar ensino normal de 29 ciclg 
e transformam em grupos escolares, escolas reunidas na cidade de Cano— 

polía e município de Visconde do Rio Branco. 

E' publicado o Decreto n. 1 3496, ge 22/12/9535, do Governador do Esta— 
do do ªspirigo Santo , que abre credito para pagargux líog concedidos 
ao Ginasio Sao Geraldo, de Mimoso do Sul e ao Ginásio Irmaos Carneiro 
de Guaçuí. *- 

:? Publicada a Lei n. 1 um, de 16/11/953, do Estado do Paraná, que 
cria ahreceíta e fixa a despesa do Estado para o exercício financeiro 
de 195 o

'
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Ev publicada a Lei n. a 073, de 5/12/9 , do Estado do Rio de Janeiro, 
que orça a receita e fixa a despesa do atado para o exercício finan- 
ceiro de 195144

' 

E' publicadg & Lei n. 1 562, de 1h/12/955, do Estado do Paraná, que 
cria um Ginasio na sede do município de Santa Mariana. 

E' publicada a Lei n. 532, de 29/12/953, do Estado da Bahia., que prça 
a receita e fixa a despesa do Estado para o exercício ímançeiro de 
1955 . 
São publicados os Decretosns. )4. 621, [|. 622 e 1; 625, dª â8/12/955, do 
Govegnador do Espada do Ríod e Janeiro:, que gutorizam & Secretaxiia de 

»Viaçao e Obras Publicas a aceitar doaçao de areas de terrenos gestina— 
ças , respegtívamentega uma escola rural no município de Porcíuncula ; 
a construçao de um Éredío escolar no município de Itagua , e a uma es- 
cola. rural no munic pio de Natividade do Carangola. 

E' publicada a Lei n. 59/53, de 7/12/955, do Estado do Paraná., que au— 
toriza &. abertura de credito destinado a Cooperativa Escolar Mestre Pg 
ciano , do Grupo Escolar Miguel Pedro, da cidade de Lapa. 

E' publicada a Lei n. 957, de 13/11/955, do Estado de Goiás, que orça 
a receita e fixa a despesa do atado para o ano de 195h. 
E' publicada a Lei n. 627, de 26/12/953, do Estado da Bahia, que orça 
a receita e fixa a despesa do Estacb para 195144 

E' publicada a Lei n. 1 076, de 29/12/955, do Esçadode Minas Gerais ,” 
que dispoe sôbre o Curso Normal Regional, junto a Escola "Gaio Martins“. 
E' publicado o Decreto n. 1 316, de 21/12/95, do Governadºr do Estado' 
de Goias, que transfere escola isolada, no município de Anapolis. 
São publicadas as Leis na. 623 e 630, de 314/12j953, do Estado da Bahzya, 
que, respectivamente: considera de utilidade pu'glíca o "círculo Operª—- rio dmiúagoinhas", e autoriza a abertura de credito para a construçao 
do Colegio Militar da Bahia. 

III — Atos da Administragão Municipal 

E' puplícado o Decreto n. 802, de 20/11/955, ªo Prefeito Municipal de 
Niteroi, Rio de Janeiro, que institui subvençoes para o Abrigo Cristo 
Redentom e Patronato de Menores Abandonados. 

E' publicada a Lei n. 2 689, de 7/12/9553. da Prefeitura Muªicípal de 
Recife, Pernambuco, que restaura subvençao para a Associaçao Pemamhg; 
cana de Odontopediatria. 

E' publicada a Lei n. 268, de 15/12/955, da Prefeitura Municipal 9.6 cª choeiro de Itapemirim, Espírito Santo, que declara de ªbilidade publiag, 
ca a "Egcola Prof. Alfredo Herkenhoff Ltda". (Publícaçao do "Correio 
dº SD.]. .
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51 - E' publicada 9. Lei n. 83%, dº 28/12/955, da Prefeitura M icipal de 03 rítiba, Parana, que dispoe sobre o orçamento para o-exex'c cio desse. prefeitura em 19514. ' 

Seção de; Documentação e Intercâmbio do Instítgto Nacional de Estudos Pedagogicos — Elza Rodrigues =- Chefe da Seçao.



MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO E SAÚDE 

DEZEMBRO DE 1955 

PçDQFI 

ião Eublicados: 

3. LEI n. 785, de 1/12/953, que orça & receita e fixa a despesa do Distrito 
Federal para o exercício de 1954. 

3. LEI n. 786, de 2/12/953, que muda asdenominações da Faculdade de Ciências 
Jurídicas e da Faculdade de Ciências e Letras para"Faculdade de Direito"e 

"Faculdade de Filosofia Ciências e Letras"da Universidade do Distrito Fede- 
ral. “

- 

4. DECRETO n. 12. 306—A, de 25/11/953, que institui o uso da beca de professor 
catedrático do curso Normal do Instituto de Educaçao. 

17. RESOLUÇÃG n. 62, de 16/12/953, do Secretário Geral de Educaçao e Cultura, 
que muda & denominaçao da escola 8—27 "Pedro Alvares Cabral“, situada à es- 
trada do Campinho, Campo Grande, no Distrito Federal, para Escola Francis— 
cisco José de Morais. 

"17. RESOLUÇÃO n. 63, de 16/12/953, do Secretário Geral de Educação e Cultura, 
que dá & denominaçao de "Lourdes Lima Rocha" à escola 10-28, situada à es- 
trada do Saguaçú, a/n, em Santa Cruz, no Distrito Federal. 

' 

18. ORDEM DE SERVIÇO n. 61, éem data, do Diretor do Departamento de Educaçao 
Primária, que dispoe sôbre as notas mínimas de promoçao para a 4ª série. 

a; 

18. ORDEM DE SERVIÇO n. 62, de 17/12/953, do Diretor do Departamento de Educa— 
çao Primária, que dispoe sôbre as notas mínimas para promoção dos alunos 
de lª, 2ª e 3ª séries. “ 

22. ORDEM DE SERVIÇO n. 63, de 18/12/953, do Diretor do Departamento de Educa- 
ção Primária, que dispoe sôbre promoção de alunos. 

A1 

22. QHAERQ do movimento estatístico dos estabelecimentos do ensino particular 
durante o mês de setembro. 

A] 

22. QUADRO do movimento estatístico dos estabelecimentos do ensino particular 
durante o mês de outubro.

N


