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130LET DI MENSAL ,
DO INSTITUTO NACIONAL DE BSTUDOS PEDAGOGICOS

, N'MINIS'l'I~RIODA EDUCAÇAO E 31\UDE - ruo DE ,TANEIRO

ANO XIII Wu\IO DE 1 952 N2 148

,
VIDA EDUCACIONAL NO PAIS EM ABRIL DE 1 952

I - ATOS DA ADMINISTRAÇÃO FEDER.AL

1 - É publ!c~da a Portaria n. 20, d~ 5-3-952, do Diretor do Institu
to de Oleos, que expede instruçoes complementares relativas aos
dirffibss e deveres dos bolsistas.

4 - É p~blicado o Decreto n. 30.697, de 1-4-952, ~ue concede autori
za ça o para funcionamento do curso de Letras Neo-Latinas da Fa cul,
dade Católica de Filosofia de Sergipe, com sede em Aracaju,capi-
tal do Estado de Sergipe.

4 - É publicado o Decreto n , 3°.700, de 2-4-952, que dá novl! reç!ação
ao arte lQ do Decreto n. 30.179, de 19-11-951, que dispoe sobre
a exibição de filmes nacionais.

4 - É publicada a Portar!an~ 11, de 15-3-952, do Diret~r do Ensino
Industrial, que dispoe sQbre os cursos de continuaçao do ensino
i9dustrial qu~ funcionarao, de março a junho de 1 952, no Curso
rI'ecnicode «~uimica Industrial.

4 - É publicada a Portaria n , 1.026, de 3°-11-951, do .!VIinistroda Edu
cação, que autoriza os Conselhos Técnico-Administrativos dos es--
tabelecimentos de ensi~o superior, oficiais, reconhecidos e auto
rizados, a adiar o periodo das segundas provas de exames parciais.
, -h - E publicado o Regimento interno da Comissao Nacional de Bem-Estar
Social (CNBS).

12 - É public~do o Decreto n. 30.566J de 20-2-952, que concede reconhe
cimento a_Escola Industrial Antartica, com sede na capital do Es-
tado de Sao Paulo.

12 - É publicado o Decreto n. 3°:738, de 7-4-952, que aprova o Estatu
to da Universidade do Par-ana ,

14 - É",publicada a Portaria g. 334, de 8-4-252, do Ministro da b;duca-
ç~o, que expede instru90es para execuçao da lei que trata da ere
çao, na capital da Republica, de monumento a Rui Barbosa.

15 - É publicado o Decreto n. 30.689, ge 28-3-952, que aprova e manda
executar o Regulamento para o Colegio Naval.

15 - É publicado o Decreto n; 30.739, de 8-li-95?, que regulamenta os
cy-rsos da Escola de Policia !1o~cJ]epartamentoFederal de Segurança
Publica.

15 - É publicado o Decreto n. 30.744, de 9-4-952, que abre crédito de
C~l.lOO:OOO,OO para atender as despesas com o mon~ento a ser ofe
recido a cidade "Br-a sLl ", nos stados Ynidos da Ame r-Lca ,

18 - É publicado o 12ecreto n , 3°.756, de 11.J.-Lt--952,que autoriza o Ser
viço do Patrimonio da Uniao a aceitar doa ça o de terrenos situados
no mun í.cÍpí.ode Ouro Pr-ê t o , no itstado de Minas Gerais, destinados
à construção da Bscola rrl~cnicade Ouro Prêto.
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18 - É publicado o Aviso n , 230, de 16-4-952, do Ministro da Guerra, que exclui
do Grupo de Cursos de Especializa ção a.cessórios o Curso Especial da Equita i--
ção, até que a nova Lei do Ensino, em estudos, o situt convenientemente.

18 - É pub1icada a""Portaria n , 125, de l6-}.t.-952, do Ministro da Guerra, que apr~
va as Instruçoes Eara o flIDcionamento do CursoAde Topografia, bem como as
Normas pa:ra Seleçao Regí.onaL dos candidatos a esse Curso.

19 -.É pubLLcada a Portaria :o. 5, de 25-3-952, do Diretor do Serviço Nacional
- # rnde Teatro, que dispoe sobre o regulamento do Curso Pratico de ~eatro do

Serviço Nacional de Teatro.
23 - jj; pubLdcado o D~creto n , 30.698, de 1-4.-952, que aprova o Hegulamento da

Escola de heronautica.
26 - É publicada a Port~ria n , 1~53, de 23-h-952, do Ministro da Agricultura,

que designa Comissao pa~a elaborar a~te-projeto de lei coordenando e dis
ciplinando o ensino agricola-veterinario.

30 - É publicado o Decreto n , 30.426, de 22-1-952, que muda a denominação do
Colégio Santo Est~nisl~ u, com sede em Nova Pr-Lbur-go, no Estado do Rio de
Janeiro, para Co1egio Anchieta.

11 - ATOS DA ADMINISTHAÇÁO DO,DISTRITO FEDEHAL, DOS ES1\Ii,DOSE
DOS TERRI'J~CRIOS

1 - É publicada a Lei 1'). 16, de 26-3-952, do Estado de Sergipe, que cria Es
cola Municipal e da outras providencias.

1 - são publicados os Decr~tos ns. 32, 33 e 35, de 15 e 17-3-952, do Gover-
nador do Est.ado de Goias, qUE1,tr>ausferem escolas isoladas ,respectiv~me!2
te, nos municlpios de Itaberai, Sao Domingos e BaLâsa ,

1.- É publicado o Decreto n , 3L~, de 15-3-952, do Govennador do Estado de GOiás,
que suspende o~ efeitosparciaia do Decreto n , 128, de 31-5-951, na parte
que se refere a t.r-ansf'e çeric ãa da escola isolada anexa ao Grupo Escolar
H2l de Março!\, no municipio de Irihuma e ,

2 - É publicado o Ato n , 877, de 1-14--952, do Governador do Estado de Per-nam-
buco, que resolve dar ao Grupo Escolar da Vã La..•Ber-nar-do Vieira, em O'l í.nda,
o nome de Gru~Bscolar "Pr-ot'e as or- Aggeu Magalhaes tt.

2 - É pyb1icada,a Lei n. 21, d~ 29-3-952, do Estado de Sergipe, que concede
auxilio e da outras providencias.

3 - É publicada a ltei n , 5, de'~-3-952, do Estado do Amazonas, que considera
de utilidade pubLf.caj- o Ginasio N.S. do Perpétuo Socorro, de Coari.

5 - É publicada a Resolução n , 12, de 4-4-952, do Secretário Geral de Educa
ção e Cultura, da_Prefe i~ura do Distrito Fedet-a L, que or-ganI aa no Depar-
tamento de Educa ça o Primaria o Setor de Bibliotecas e Auditorias gsco1a-
res.
Ê publicada a Pgrtaria n , 31, de 10-3-952, do Diretor Geral do Departa-
mento de Educacao e Cultura do Estado do Amazonas, que determina o regi~
tro da Escola "Swal'miVivekananda tf, em Manaua, como estabelecimento de sn-,
sino prima rio.
são publicado~ os Decretos ns. 795 e 796, de 29-3-952, do Governador do
Estado do Espirito Santo, que er-ãam Escolas Singulares, respectivamente,
nos munãc Íp í.os de Cola tina e flJ:1!mosodo Sul.
É_pub1icada a Resolução n, 13, de 7-4-952, do Secretário Geral de Educa:
ça o e Cul t.ur-e, da Pre:Çeitura do Distrito Federal, que cria e instala tres
escolas publicas pr-Lmar Las no Distrito Feder-aL,

5 -

6 -

8 -
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I8 - são publicados os Decretos ns. 1 •.281, 1.282 e 1.283, de 5-4-952, do Go
ve r-na dor <).0Estado de rÍ'1~to Gross o, que transferem es cola s rura is ,mistãs ,
nos municipios de Cuiaba e Santo Antonio de Leverger.

9 - são publicados os Decretos l}s. 43, !Jl+, 45, 46,47 e 48, de 31-3:;952"do
Governador do Estado de Go~as, que revo~am decretos dEJ!tnànsferlen6itb d~
Escolas Isoladas nos municipios de Vianopolis, Jaragua e Golas.

10 - É publ icado o f}ecreto n , 805, de 8-L~-952, do Governa dor do Estado do Es
p:Í.ritoSanto, que transfere uma escola no município de Guaçui. -

15 - É p~blicado o Comunicado n, 10, de 14-4-952, da Secretaria G~ral"de E:d~
caça9 e Cultura, da Pr-e t'e ít ur-a do Distr~to Federal, que dispoe sobre as
matriculas dos candidatos a primeira serie dos cursos ginasiais dos es
tabelecimentos que fazem parte do Instituto de Educação. -

15 - É pgblicada a Resolução n, 14, de 14-h-952, do Secretário Geral de Edu-
caçao e Cultura, da Prefeitura do Dist~ito Federal, que transf~re o C.P.s.
7-5 Dr. Silva Rabelo d~ Escola __de Santissimo para a_Escola Jose Piragibe,
situado na Avenida Cesario de Melo, n , 81, na Es ta ça o de Augusto Vascon-
celos.

15 - são publicados os Decretos ns. 1.285, 1.286. 1.287, 1.288, 1.290, 1.291,
1.292. 1.293 e 1.294, de 7-4-952, d9 Governador do Estado de Mato Grosso,
que cr-Iam,' desdobram e transferem varias escolas rurais, mistas, no muni
cipio da capital e outros do interior do Estado. -

16 - É pub l Lca da a Por-t ar-La n , 298, de 29-3-952, do Secretário de Educação do
Estado do Rio de Janeiro, qu.e pe r-mí.t.e .o f'unc Lcgame nt o çem dois turnos, do
Grupo Escolar "Sarrt cs Dias u, no municipio de Sa o Gonçalo.

16 - são publi~adas as Portarias ns. 282 e 305, de 3 e 8-4-952, do Secretário
de Educaçao do ~stado do Ri9 de Janeiro, que, respectivamente,transfere
escola no municipio de Paraiba do Sul e eleva de 3ª para 2ª categoria o
Grupo t'~scolar"Lopes Trovao"de Angra dos Reis.

17 - É_publicada a Resolução n. 15, de 15-4-952, do Secretário geral de Educa-
ç~o e Cultura, da Prefeitura do Distrito Federal, que d~spoe sobre o exer
cicio de serventes e trabalhadores nos cursos de educaçao de adultos.

17 - É publicado pelo Serviço de Educação Cívica e de Intercâmbio Escolar, do
Departamento de Educaçao Complementar, da Pr-e f'e itura do Distrito Fe de r-a L;
o Plano de Trabalho para o ano de 1 952.

19 - É publicado o ~to n. 1.020,_de 18-4-952, ~o Governador do Estado de Per-
na mb uco , que da a de nom Lna ça o de "Pr-çt'e ss or-a Carlota Br-e kenf'e Ld " a um Gru
po Escolar Rural construido no municipio de Tabira.

19 - É,publicado o Decreto n. 807, de 18-4-252, do Governa<).ordo Estado do E~
pirito Santo, que cria a 2~ escola de Sao Roque, municipio de Santa Teresa.

19 - É publicado o Decreto n. 42, de 31-3-952, do Goyernador do E~tado de Goiãs,
que transfere escola isolada existente no municipio de Pirenopolis.

19 - É publicado o Decreto n, 49, de 2-L~-952, do Governador do Estado de Goiãs,
que localiza na Fazenda Guariroba" município de Goiãs, uma escola isolada.

20 - É publiQad~ a bei n. 399, de 19-4-95~, do Estado de Sergi~e, que concedeA

s ubveriçe o a Sociedade de Cultura ArtlLstica de Sergipe e da outras provideg
cias.
são publicadas as Leis ns. 271, de 8-9~949; 4001 de 17-7-951; ~4, de
28-8-951 e 480, de 26-10-951, do Estado do fiaui, que abrem d~editos espe-
cLa 13 para pagamento de aux í Lí o concedido a Casa.do Estudante Pobre do
Piaú!,a~il:io 80 Diretório Academico da Paculqe de d~,Direi1jo.do Piaui,
subvençao a Escola Sinval de Castro e subvençao ao ~ducandarlo Tertuliano
Filho, respectivamente.

23 -
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23 - são publicadas as Leis ns. 439, de 12-9-951; 1l70, de 13-10-951 e 536, d~
11-~_2-951, do Estado do Pãau í , que abr~m cr-e d í.ç os suplementares, em,refo!:
ço as verbas do Departamento de Educaçao e Colegio Estadual do Piaui.

23 - É pub Ií.cada a Lei n , 442, de 17-9-951, do Es tadç do Piaui, que"cria uma
~scola isolada, no municipio de Esperantina,e da outras providencias.

23 - :f; publ i2ada a Le i n , 520, de...3-11-952, do E'stago do :riaul, que' concqde
subveriça o ao Instituto IIJuliao Gue r-r-a!", de Getl, e da outras pr-ov í.denc í.aa ,

23 - são publicados os Atos de 29-2 e 15-3-952, do G9vernador do Estado do Ceará,
que, respectivamente, transfere escola no mtmicipio de Brejo do Santo e, I ••. :jtda o nome de "Sales Campos I as escolas reunidas de Pãz-ambu ,

24 -.É publicado o Dec~eto n.143, de 23-4-952, do Governador do Estado do Rio
de Jane i:J;:o,que da o norpe de Conde de Nova F'r-Lbur-go a o Grupo Escolar de
Euclidelandia, no mlmicipio de Cantagalo.

24 - É publ!cada,a Cirçular n. 151 de 15-4-952, do Diretor do Departamen~o de
Educaçag Pre~Primaria e Primaria, do Estado do Rio de Janeiro, que baixa
instruçoes sobre as atividades dos inspetores de alunos.

24 - É publicado o Decreto n. 52, de 3-4-952, do Gover9ador do Estado de Goiás,
que transfere escola isolada no municipio de Guapo.

26 - são publicados o~ Decretos ns. 815, 817 e 818, de 25-4-952, do Governador
do Estado do Espirito Santo, qüe criam escolas singulares nos municipios
de Ltagua ç u e Colatina.

26 - É,publicado o Decreto n. 816, de 25-4-952, ~o Gover~ador do Estado do Es
pirito Santo, que cria a 2~ escola de Ararai, municipio de Alegre.

27 - É publicado,o Decreto n , 56, de 19-4-952, do Gove r-na qor- do Território do
Acre, que da o nome de Grupo ~scolar "Pr-e sLdente Getulio Va r-ga s !", ao esta
belecimento escolar que o governo do Territorio acaba de construir.

29 - são ~ublicado, os Decretos ns: 822 e 823, de 28-4-952, do Govern~dor do
Estado do Espirito Santo, que criam escolas singulares nos mun Lc LpLos de
Cariacica e Colatina.

29 - são pub.l í.cs doç os Decretos ns , 82L~ e 825, de 28-}_~-952,dp,Governador do
Estado do hspirito Santo, que extinguem escolas nos municipios de Serra
e Alegre.

30 - É_publicada a Resolução n. 16, de 29-4-952, do Secretário Geral de Educa-
çao e Cultura, da Prefé1tura do Distrito Federal, que cria e instala um
curso primário supletivo na Escola Minas C~rais.

30 - É publicada a Resolução n , 17, de 29-4-952, do Secretário Geral de Educa-
ção f} Cultura, da Prefeitur~ do Dist~ito Pe de r-a L, que transfere o Curso
Primario S~pletivo 3-2 "Estacio de Sa" do 2Q G.A. para o 12 G.A. e muda-lhe
a de s Lgna ça o ,

30 - É publ!cada a Circular n. 4, de 20-4-952, do Diretor do ~epartamento de
Educaça~do Estado do Rio Gvande do Nort~, fazendo ym apelo aos produto-
res de leite)no ~entido de~cada proprietario d~ est~bulo/ fornecer)gratuit~
mente, litros diarios daquele produto como auxilio a merenda dos escolares
do município de Natal.

30 - É publicado o Decreto n , '53, de 3-4-952, dg Governador do Es tado de G01ás"
que revoga decreto de transferencia de escola isolada no municipio de Jata i.

30 - são publicadés os Decretos ns. 54, 56, 57, 58, e 59, de l6-4-952"do Gove~
nador do Estad9 de GOiés, que transfer~escolas isoladas nos municipios
de Itauçu e Anapolis.

111 - ATOS DA ADMINISTRAÇÃO ~qTNIC IPAL- ,Nao foi registrada qualquer atividade notavel.
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,
IV - NOTICIARIO

l-Chega ao Hio de Janeiro a Missão Cultural Portuguêsa, campos
ta de figuras eminentes das letras, das artes e da ciência em

, ~
Portugal e que f'a r-a no Bras 11 um ciclo de conferencias.

2 - Instala-se no Instituto Nacional ele Surdos-Mudos, do Ministério
da Educação e Saude , o primeiro internato para surdas-mudas ••

l. ' ••
li. - O Diretor do Ensino Secundario do M.E.S. recebe uma comí.eaao

; ;

de alunos d.9s ginasios e colegios do Distrito Fede r aL que plei
teiam r-e du çs o no recente aumento das mensalidades pagas nos ElS
tabelec1mentos citados.

..• ;15 - A Escola Brasileira de Administraçao Publica, dirür,lda pela F'un
dação Get~lio Vargas, realiza sua sessão inaugural'- no Âuditbriõ
do Ministerio da Educação e Sa~de. -

17 - Realiza-Sé naF'aculdade de Direito de são Paulo, sob a presid;n
cia do Sr. Ministro da Educação, a lª Reunião dos Reito~es das-
Univers idades Brasile iras.

21 - Instala-se a lª Heunião dos Diretores das Escales Profissionais
do Estado de são Paulo.

30 - A Diretora do Departamento de Educa ç·ão Primária do Distrito.•. ,
Federal, :i.nforma, em ent r-e ví.st.s a imprensa, que ha 1.231 cria!!,
ças excedentes no ensino de primeiro grau na Capital do Pais.

Seçãog.e Document.a çac e Intercâmbio do Instituto Nacional
de Estudos Pedagogicos. Elza Hodrigues, Chefe da S.D.I.


