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MINIST~RIO DE EDUCAÇÃO E SAÚDE

BOLET 1M MENSAL

DO INSTITu~O NAC~ONAL DE ESTUDOS PEDAGÓGICOS·

MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO E SAÚDE RIO 'E JAN IRa

,OUTUBRO DE 1952

VIDA souc CION. L NO P Ís EMSErÉMBROPE 1952

I - Atos da dministração_ Federal

1 - É publicada a Resolução n. 518, de 10/7/952, da Assembl~ia Geral
do Conselho Nacional de Estatística, que dispõe sôbre a criação
de cursos de estatística.

1- É publicada a Rero lução n. 530, de 10/7/952, da Assembléia Geral
do Conselho Nacional de Estatística, que estabelece um regime de
trans ição ,e exper Lenc ia para o Levant.amentioda est atística. ~o en-
sino primario na conformidade do plano assentado na Resoluçao no
486.

É publicada a Resolução n. 545, de 11/7/95~ da ssembléia Geral
do Conselho Nacional de Estatlst ica, que equipara os livros de Re
gistro Escolar., destinados às Escolas custeadas pelos Munic1pios;
ao material de coleta das gências Municipais de Estat1stica.

1 - É publicada a Portaria n , 9l4,,,,de26/8/952, do Ministro da Agri -
cultura, que aprova as instruçoes para o t'uncãcnement.o do Curso

vulso de radores e Tratoristas.

1-

1 - É publicada a Portaria n , 915, de 26/8/952, do 11inistro da gri-
cultura, que aprova as instruções para funcionamento do Curso Avul
so Pr~tico de vicultura Doméstica.

2 - É publicado o Decreto n. 31.36lt, ele 1/9/952, que a~rova o regula -
mento da Escola de Comando e Estado .•Maior da Aeronautica.

3 - É publicado o Decreto n. 31.100, de 9/7/952, que concede reconheci
mento ao curso de veterinária da Escola Superior de Veterin~ria da
Universidade Rural de Pernambuco, com sede em Recife.
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4 - É publicada a Port~ria n , 566, de '3/6/~52, do Ministro da Educação,
que permi~e a matricula, na primeira serie do Gin~sio do Instituto
de Educaçao, da Prefeitura do Distrito Federal, das candidatas a
que se refere o art , 2~ da Le i mun.í.câ.pa'L n , 699, de 2/5/952.
, I

5 - E pub.lLcado o Decreto n , 31.393, de 5/9/952, que constitui, no Exer, -cito, com a ~tual Escola de Para-quedistas e a sua tropa, o Nucleo
da Divisão ereo-Terrestre.
,

5 - E publicada a Portaria n , 613, de 24/7/\)52, do Ministro da Educaçã~
que concede reconhecimento ao Ginásio Santo gostLnho, com sede no
Distrito Federal.

5 - É""publicada a Portaria n, 614, de 24/7/.952, do Pinis tro da ..:IOOca-
ç ao, que concede r-eco nhecâmerrt o ao Ginásio sant.a Úrsula, com sede
no Distrito Federal. \

5 - É_.publicada a Portaria n , 615, de 24/71,952, do Nlinistro da Educa ..•
- 1'·çao, que concede reconhecimento ao Ginasio de ssemb ela, com sede

em Assembléia, no Estado d e lagoas.

5 - É....publicada a POl~taria n, 616, de 24/71952, do lUnistro da Educa -
ç ao, que concede r-econhecí.ment o ao Ginasio Judith paiva, com sede
em Rio Largo, no Estado de Alagoas.

5 - É....publicada a Portaria n, 617, de 2LI-/7/952, do Ministro da Educa -
çao , que concede reconhecimento ao Ginasio N. S. de Lour des, com
sede em Lavras, no Estado de Hinas' Gerais.

5 - É",publicada a Portaria n, 618, de 24/7/~52, do, Hinistro da Educa -
ç ao, que concede r-e conhecí.ment.o ao G Lnaa â,o IfJesus, Maria, José",
com sede em Franca, no Estado d e são Paulo.

5 - É_publicada a Portaria n.",,619, de 24/7/952, do Ministro da duca-
ç ao, que mu~ a denominaçao do Ginás~o Municip~ de Ro1ândia, com
sede em Rolandia, no Estado do Parana, para Ginasio Estad1Jal de
Rolândia. ..

5 - É publicada a Portaria n. 2~7,
tiea, 'que aprova as instruçoes
de Cadetes do r.

de 21/8/952_ do !\anistro da eronau~ , , -
para admissao a Escola Preparatoriá:

6 - n 414, de 15/4/952, do Diret~rio Central
Geografia, que autoriza medidas tendentes ,
Brasileira de Geografia e o Boletim G~ogr~

É publicada a Resolüção
do Conselho Nacional de
a simplificar a Revista
fico.

8 - É publicada a Resolução n. 421, de 2l/8/952, do Diretório Central
do Conselho Naciona1~de Gepgrafia, que estende aos estudantes de
Geografia e H1st~ria e CiêncJas correlatas, os favores da Resolu -
ção n , 284, de 19/91'9u7. ,

.,

9 - É publicada 8. Portaria n , 16-A, de 10/7/952, do D~retor éID Inst itu
to Nac10na1 de Surdos-Hudos, que fixa a r-emuner aç ao a ser_ paga ao
pessoal que prestar,~ao Curso Normal do Instituto Nacional de Sur-
dos-lúudos, colaboraçao técnica especializada.

9 - É publicada a Portaria n. 17, de lQ/7/~52, do Di~etor do Instituto
Nacional de Surdos-Mudos, que dispo e sobre o currículo do Curso
Normal do Inst ituto Nacional de Surdos-Mudos.
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9 - É pub1icada
Nacional de
Professôres
dos, o nome
peração dos

a Portaria n. 19, de 16/7/952, do Diretor do Instituto, NSurdos-Mudos, que da ao Curso Normal de Formaçao de
para Surdos-Mudos, do Instituto Nacional de Surdo s-Mu-
de Curso Normal de Formação de Professôres para a recu
deficientes da audição e~da palavra. . -

10 - É pub1i2ado o Decreto no 31.418, de 10/91952, que cria Centros de
Instruçao Militar no Ministério da eronáutica.

10 - ÉNPub1icada a Portaria n. 737, de ?1/8/952, do Ministro da Educa -
çao" que muda a denom~1acão do Ginasio Estadual do Instituto Peda-
gógico, tlRuiBarbosa'", com sede em eacajú" no Estado de Sergipe,
para Ginásio Estadual do Instituto de Educação "Rui Barbosa".

10 - É publicado. a Portaria n , 5}.j.3,de 19/5/952, do Diretor do Ensino
, • N , • ASecundario, que concede autorlzaçao para o Ginaslo lberto Torres,

com sede em Cruz das Almas, no Estado da Bahia, funcionar 9omo co-
légio, xondicionalmente, e muda-lhe a denominação para Co1egio Al-
berto Torres.

10 - É pU91icada a Portaria n, 54L~,se 19/5/952, do Diretor do Ensino S~
cun~ario, que concede autorizaçao para fUncion~mento condicional do
Ginasio S. Vicente de Paulo, com sede em Caldas, no Estado de Minas
Gerais.

10 - É pub1icada a Portaria n. 545, de 20/5/952, do Diretor do Ensino
Secund~rio, que concede autorização para funcionamento",condicional
do Ginas.io S. Miguel Arcanjo, com sede na capi tal, de Sao Paulo.

10 - É pub1icada a Portaria n. 546, de 23/5/952, do Diretor do Ensino
Secundário, que concede autorização para. o Ginásio coração de Je -
sus, com sede no Distrito Federal, fUncionar como colégio, condi -

c Lcn a.Lmerrt e, e mad.a-d.hea denominação para Colégio Cora.ção de Je-
sus.

10 - É publicado. a Portaria n , 54-9,de 30/5/952, Cb Diretor do Ensino
secundáx'io, que concede autorização para f'l1ncionamentocondicional. ' .~o Glnaslo do Liceu N. S. da Lapa, com sede na capital de S~ Paulo.

10 ...É publicado. a Portaria n , 17, de 61.8/952, do Diretor do Instituto
Nacional de Surdos-Mudos, que dispoe sobre o cu r-rÍcuLo do Curro NcrE.
mal.

11 - É publicado. a ~ort~ria n , 275~ de 5/9/952, cb Ministro da em n~u~
tica, que dispoe sobre a matricula de sargentos na Escola de Especi~
listas de Aeronáutica.

12 - são publicadas Instruções para o func iorm.1116ntode cursos rápidOS
para lavradores em colaboração com a V Semana do Fazendeiro da Uni
versidade Rural.

12 - É pub1j.cada a Portaria n , 274" de ~1/3/952" do Diretor do Ensmo
SecQndario> que concede autorizaçao para funcionamento condicional
do Ginásio do Instituto Piratini, com sede em Pôrto Jlegre, no Es-
tado do Rio Grande do Sul.

12 - É publicado. a Portaria n. 275, de 21/3/95?, do Diret9r do Ensino
Secundario, que autoriza a mudança do C91egio S. Jose, com sede em
Sal vador, no Est ado da Ba..hia,para o predio da rua da Iraperatr.l-:'~l.

170, e declara que o estabe1eclinento passará a funcionar em regime
de internato.
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12 - É pu licada a Portaria no 250, de 21/3/952, do Diretor do Ensino, N'Secund.ario, que rnida a den omânaç ac do Gin~sio da Escola N0rIJ1al
Carlos Gomes, de CaJnpiuas, no Estado de St:J,oPaulo, para Ginasio
do Instituto de Educacao arlos Gomes.

"

12 - É pub1icada a Portari~~. 282, de gl/3/952, do Diretor do Ensino
Secund~rioJ qi e concede o.').-!:;0rizaçaopara funcionamento condicio
n al, do Ginas io l.:artin Lutihe r , com sede em Estr-é'la, no Estado do
Rio Gr~nde do Sul.

É publicada a Portaria n. 284, de 21/3/952, do Diretor do Ensino
Secund~rio~ que concede autorização para fitncionamento condicio -
nal do Ginasio Funicipal ;30m.Jardim, com sede em 30m .Jardm, no
Estado d e l:inas Gerais.

12 -

12 - É publicada a Portaria n , 280, de 21/3/952, do Diretor cb Ensino
Secund~rio, que concede autorização par~ o Gin~sio Carlinda Ribei-
ro , com sede na capital do Estado de Sao Paul02- funcionar como 00
lé::;io, condicionalmente, e muda-lhe a denominaçao para Colégio ar
linda Ribeiro.

12 - É publicsda a Portaria n. 301, de 31/3/952, do Diretor do Ensino
, . '" 1'· tSecundario, que muda a denomí.naq no do 00 et;lO Es adua.L de 13atatais

para Colét;io 1:!astadualSilvio de Almeida.

12 - É pUbltcada a Portaria n. 389 , d~ 31/3/952, do Diretor do Ensllko
Secund~rio, q.lYconce~e autorizaçao pa~fti»~cionwnento condicional
dto Ginasio Jose Brandao, com sede em~, no Estado de Minas Ge
reis. -

12 .•.É publicada a Par taria n , 417, de 4/1~/952, do Diretor do Ensino Se
cDnd~rio, que concede autorização para funcionamento condicional -

.. do Gin~sio Sinodal J,ilio de Castilhos, com sede em Narcelino Ramos,
no Estado do Rio Grande do Sul.

12 - publ~cada a Port~ria n. 422, de 12/4/952, do Diretor do Ensino
secundario, que concede autorização para funciona 'lento condicional
do Gin~sio Cristo Redentor, com sede em Antônio Oarlos, no Estado
de !\~inas Gerais ••

12 - É pub1~cada a Portaria n , 437, de",16/~!/952, do Diretor do Ensino
Secund~rio, ue concede autorizaçao para funcionamento condicional
do Ginasio Hebreu Brasileiro Bialik, com sede no Distrito Federal.

12 - É publ~cada a Port aria n , 442, de•..19/4/952, do Diretor <b Ensino
Secundario, que concede autorizaçao para f'unc Loneraerrt o condicional
do Ginásio Natal, com sede em Natal, no Estado do Rio Grande do
Norte.

12 - É publ~cada a Portaria n. 470, deN28/4/952, do Diretor do Ensino
Secundt;rio, que concede autorizaçao para func ionamento condicional
do Ginasio Barra :Mansa, com sede em Barra l,~ansa, no Estado do Rio
de Janeiro.

12 - É publ~cada a Portaria n. 471, deN2$14/952, do Diretor do EnsL~o
secundar í.o, que concede autorizaçao para funcionamento condicional
do Gin~sio üar í.ano procópio, com sede em .Juiz de Fora, no Estado
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de Mi:c'1.asGerais .•
12 - É publ~cada a Portaria n .•492, de 30/4/952" do Diretor do Ensino

Secundario, que concede autorização para funciona.mento condicional
do Gin~sio 8. Jerônimo, com sede em S. Jerônuuo, no Estado do Rio
Grande do Sul •.
É pub1icada a Portaria n , 94L~, de 30/4/952, do Diretor do :Ensino
Secund~io, que concede autorização para funcionamento condicional
do Ginasi.o dos Comerci~, com sede no Distrito Federal.

12 -

É publtcada a Portaria n. 495, de 30/4/952, do Diretor do Ensino
Secundaria, que concede autorização para funcioBamento condicional
do Ginásio Barão de Pati de Alferes, com sede em Vassouras, no Es-
tado do Rio de Jane:i.ro.
É publicada a Portaria n , 509, de 29/l.J952, do Diretor do Ensino
SeCtmd~rio, que concede autorização para funcionamento condicional
do Ginasio Estadual Santa Rosa de Viterbo, com sede em Santa Rosa
de Viterbo, no Estado de são Paulo.

12 - É publicada a Portaria n. 510, de 30/4/952, do Diretor do Ensino
Sectmd~rio, que concede autorização para funcionamento condicional
do Ginasio Padre Augusto Horta, com sede em Paraopeba, no Estado
de llinas Gerais .•

l2 -

12 -

12 - É publicada a Pcr taria n , 528, de 13/5/952, do Diretor do Ensino
sectLnd~rio, que concede autorização para funcionamento condicional
do Ginasio Santa ~Iarcelina, com sede em Belo Horizonte, no Estado
de Minas Geral s•.

12 - É publicada a Portaria n. 529, de 13/5/952, do Diretor do Ensino
Secundário, que concede autorização para o Gin~sio Gentil Bitten
court, com sede em Belém, no Estado do Pará, funcionar como Colé -
gio, condicionalmente, e muda-lhe Q denominação para Colégio Gen -
til Bittencourt.

12 - É publicada a Portaria n , 57L~, de 14/6/952, do Diretor do Ensino
Secund~rio, que concede autorização para funcionamento condicional
do Ginasio Cristo Rei, com sede em l1arce1ino Ramo s, no Estado do
RIo Grande do Sul,

12 - É publ~c~da a Portaria no 575! deN14/6/952, dO,Diretor do EnsinoSecli."Yldar1.o,que concede autorl.~açao para o Ginasio Rui Bar ço aajcom
sede na capital do Es tado de Sao Pau.Lo, f'uncLonar-como Colégio, con
dicionalmente, e muda-lhe a denominaçao para Colégio Rui Barbosa.-

12 - É publicada a Portaria n. 576, de lLJ6/952, do Diretor do Ensino
, • • ltoI • 'Secundarl.o, q~e concede a~torl.zaçao p~ra o Gl.nasio~apaen~e, com

sede em I,~acapa,no Tel"'ritoriodo Amapa, f'uncLona.rcomo Colegio,
condicionalmente, e muda-lhe a denominação para Colégio ..lUnapaense.

12 -É publ~cada a Portaria n. 577, deN16/6/952, do Diretor do Ensino
Secundr:;rio,que concede autorizaçao para runc Ioriament;ocondicional
do Ginasio Santa Luzia, com sede em Santa Luzia" no Estado de Mi -
nas Gerais.

12 - É pub1icada a Portaria n. 578, de 16/6/952, do Diretor do Ensino
, • N ,Secillldario,que concede aut.or-Lzaqáo para S Ginasio S. Caetano, com

sede em S. Caetano do Sul, no Estado de Sao Paulo~ funcionar como
Colégio, condicionalmente" e muda-lhe a denominaçao para Colégio
S •.Caetano •.
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12 - É pub1icada a Portaria n , 588, de 18/6/952, do Diretor do Ensino
Secund~rio, que concede autorização para func ionamento condicional
do Ginásio Santa Joana D'Arc, com sede em Recife, no Estado de PeE.
nambuco ,

12 - É pub1icada a Portaria n. 589, de 16/6/952, do Diretor do Ensino
Secund~rio, que concede autorizacão Dara ÍU.ncionamento condicional, .. ...
do Ginasio Cardeal rcoverde, com sede em Pesqueira, no Estado de
pernambuco.

12 - É pub1icada a Portaria n. 603,;de 15/7/952, do Diretor do Ensino
Secundário, que concede ao Ginasio Profissional de Artes e Orioios,
n9 Distrito Federal, autorização para funcionamento, a titulo pre -
cario, durante o ano de 1952.
É pub1~cada a Portaria n. 604, d~ 16/7/952, d9 Diretor do EnsL~o
Secundario, que ooncede autorizaçao para o Ginasio Rui Bal~oosa, com
sede em Pôrto Alegre, no Estado do Rio Grande do Sul~ funcionar co-
mo Co1~gio, condioiona1mente, e muda-lhe a denominaçao para Colégio
Rui Barbosa.

12 -

12 - É publicada a Portaria n , 608, de 16/7/952, do Diretor do Ensino Se
cundário, que concede autorização para o Gin~sio N. S. da Conceição,
oom sede em Passo Fundo, no Estado do Rio Grande do Sul, funcionar
como Colégio, condic!onalmente, e muda-lhe a denominação para Colé.
gio N. S. da Conceiçao.

12 - É pub1ioada a Portaria n , 65L~, de 17/7/952, do Diretor do Ensino
Seo'tl.."1dário,que conoede autorização para funoionaraento oondicional
do Ginásio Santa Catarina, com sede em S. Francisco do Sul, no Esta
do de Santa" Catarina.

12 - É pub1icada a Portaria n. 66~, de 25/7/952, do Diretor do Ensino S~
cundário, que conoede ao Ginasio Dom Ser afim, com sede em Corinto ,
no Ei}tado de Minas Gerais, autorização para funcionamento, a titulo
precario, durante o ano de 1952.

12 - É publicada a Portaria n , 665, de 25/7/9';2, do Diretor do Ensino Se
cttndário, que concede ao Ginasio Leonel Franca, com sede em Belo Ho
rizonte, no Estado de Minas Gerais, autorização para f'unc ã onament o,
a titulo prec~l~io, dur sn te o ano de 1952.

12 - É pub1icada a Portaria n. 698, de 31/7/952, do Diretor do Ensino
Secundário, que concede autorização para f'unc Lonamerrt o condicional
do primeiro (ciclo do Gin~s io de Vitória, com sede na cap Lta L do Es-
tado do Esp~rito Santo.

12 - É pu1)licada a Porta.ria n , 6991' d~ 31/7/9521' do Diretor do Ensino S~
cundario, que concede autorizaçao para funcionamento oondioional
do Ginásio ~erbo Divino, com se~e em Ponta Grossa, no ~stado do
Par ana •

12 - É pub1icada a Portaria n. 721, de 5/8/952, do Diretor do Ensino Se-, . N' ..ourrdarLo , que concede autorizaçao para o Ginas:w Estadual de Bar-r-e
tos} oom sede em Barretos, no Estado de são Paulo~ funoionar como-
Colegio, cond.í.câonaâ.nen't.e, e mida=Lhe a denominaçao para colégio
Estadual de Barretos.

12 - É pU"j1ioada a portaria n , 727, de 13/8/952, do Diretor do Errsino Se
cund.arLo, que conc ede ao Ginasio Ddocesano de Santana, com sede em
Sant~"1a, no Estado da B "ia, autorização para funcionar, a titulo
pr-ec nr-Lo , durm te o ano de 1952.
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É publicada a Fartaria n. 730, de 13/8/952, do Diretor do Ensino Se~ , -
cundar Lo, que prorroga o funcionamento condicional do Ginasi9 Cor -
deiro, com sede em Cordeiro, no Estado do Rio de Janeiro, ate dezem
br o de 1952-

É publicada a Portaria n. 736, de 20/8/952, do Diretor do Ensino 3e
cund~rio, que conc ede autorização para funcionamento condicional dõ
Gine.sio Senador Salgado Filho, com sede em Pôrto Alegre, no Estado
do Rio Grande do Sul.

É pu"91icada a Portaria n •. 7LI-~,de 21/8/~52, do Diret 01" do En~ino Se
cund.ar-Lo , que concede ao Ginasio Se Jose, sediag.o em Conceiçao do
Rio Verge, no Est~do de Minas Gerais, autor izaç ao para f'unc Lon amen«
to, a tltulo precario, duran te o ano de 1952.

É pu.b'Ldcada a Portaria no 7L~6, de 21/8/952, do Diretor do Ensino Se
- d~ . d t· N fu' . J (t 1 -cun ar ao, que conce e nu or'a zac ao para ' nqa onaroerrco , a G:L U o pre-

c~rio, até 28 de fevereiro de i923~ ao Ginásio I\:adre Clélia, sedia-
do em AdamantLna, no Estado de Sao Paulo.
,E publicada a., .oundar-â.o , que
do na Capital

Portaria n , 748, ••de 22/8/~52, do Di:setor do Enslno Se
ruda a donomf.nac ao do Colegio Coracao de r,laria, sedia,.,;J , ;J _

do Estado de Sao Paulo, para Golegio C1aret iano ~

12 - É publicada a Portaria n. 749, de 22/8/952, do Diretor do Ensino Se
cun9_ário, que concede autorização para funcionamento condicional do
Ginasio Coelho Neto, com sede no Distrito Federal.

12

12 -

16 -

-É publicad~ a Portaria n, 750, de 27/8/952, do Diretor do Ensino Se
cund~rio, que concede autoriza0.ão para funcionamento condicional do, , ~ H

Ginasio Dr , Felicio Laurito, com sede em Ribeirao Pires, no Estado
de são Paulo .•

É pu1jlicada. a POl"taria n •• 75t,. de 18/8/952, d9 Diretor do Ensino S~
cundario, que concede ao G~naSlOSao Paulo postolo, sediado na ca-

H - tpital do ~stado de Sao Paulo, au'to r í.z aç ao para funcionamento, a t:L-
tulo precario, durante o ano de 1952.

É publicada a Portaria n , ,2$5, de 10/9/952, do Ministro da. Guerra,
que autoriza o desdobr amerrt.odo .llCurso para Oficia is Suneriores das
Armas e para Oficiais dos Servt'ços" em dois outros, ass:}rndenomina
dos: "Cu r-s o para, Oficiais Superiores das Armas e Ourso Tecnico para
Oficiais Subalternos de Intendenciaít•

17 - É pu bl.âc ada a Portaria no 293, de 15/9/95?, do IvIinistl'o da Guerra,
que fixa em lc,6oo alunos o efetivo do Colegio Militar para 1953.

18 - 1publicado o Decreto n , 31.1~l-3, de 11/9/952, que concede reconheci
merrt o 9.0S cur so s de engenheiros civis, eletricistas e industriais
da Escola Politécnica da Pontif!cia Universidade Católica do Rio
de Janeiro ••

18 - É publicada a Portaria n , 30, de 5/9/952, do Chefe do Servico deN' . ,.., ,.. -
Censura de Diversoes Publicas, q;l e d:Ls'Poeso'or-e censura nos tea~ ,. ••., ,-o --t r-os, .,. . -ÓÓ,

18 ~ É pub'I Lcada a Por~aria,? 31, de 15/?/922, ~o Chef~ doNServiç~ de
Censura de Diversoes PUblicas, que dispoe sobre eX:Lbiçao de f~l
me s ,

22 - É publicada aPortal'ia n, 285, de 17/9/952, do Ministro da Aeroná.u
tica, que fixa o n~ílero de vagas para o primeiro ano do Curso fun-
damental do Instituto Tecnológico de Aeroná.utica, em 1953, a serem
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'preenchidas por civis.
26 - É publicada a Portaria n. 331, de 24/9/,952, do iretor-Geral do De-

p ar-tanerrto Administrativo do Ser~iço PUblico, que cria um Curso .t!iX-
traordinario de Revisao de bstatistica, com a finalidade de prepa -
rar candidatos ao concurso da carreira de ~statistico> e dispõe sô-
bre o seu funcionamento.

26 - É publicada a Portaria n. 19, de 18/9/952, do Diretor do Serviço Na
ciona1 de Teatro, que cria a Comissão do Teatro Infantil do Serviço
Nacional do Teatro.

30 - É publicado o Decreto n. 31.488, de 19/9/952, qle aprova o Regula -
me-vt o do Curso de Oficiais Especialis tas.

30 - É pub1icada a Resolução n. 428, de 4/9/952, do Diretório Oentral do
Conselho Nacional de Geografia, que concede vantagens a servidores
conter~lados com bolsas de estudo no estrangeiro.

30 - É publicada a Portaria n, 321, de 29/9/952, do Iv:inistroda Guerra,
que dispõe sôbre aprovações na Academia Militar das gulhas Negras.

2 -

2 -

3 -

4 -

11 tos da dministração do Distrito Federal, dos Estados
e T erritórios.

são ~ublicadas as Leis ~: 639 e 640, de 28/9/952, do Estado do
Piaul., que, r-e spect â.vamefife , considera de utilidade p~blica o "Oir
culo Operário de Picostl) e reconhece a utilidaCie p~b1ica do Dis ::-
pensário "Virgem Poderosatl, do munic!pio de Piriporé.

N ~. /Sao publicados os Dec reto a jac-s 1.026. e 1.027, de 1 9/952, do Gover
nador do Estado do Espírito Sãnto, sue re~ificam, respectivaL1ente,-
o nome da escola singular de 1to Sao Jose Peq1eno, distrito de Ita
pina, município de Colatina, para Jequitib'a, distrito de Pancas, -
no mesmo munic lpio e os nomes das la e 2a escolas singulares de 1"on

( , - - -te Llbago, no município de Cac~geirQ do Itapemirim, para Fazenda
l.IonteLã bano e Pedreira Montie L'í.bano ,

É publicada a Resolução n. 22, de 29/8/952, do secretário
Educação e Cultura da Prefeitura do Distrito Federal, qu~
Ia a Escola 13-9 JJarde1ina Rodrigues da Silva, à rua Jose
cio)~45, no Distrito Federal.
É publicado o programa de idatemática para uso das Escolas Primá
rias do Distrito Federal.

Geral de
reinsta-
.., . '.iJonl.fa-

4 - É publicado o Decreto n. 1~488, de 27/12/951, do Governador do Es-
tado do Ceará, que abre credito espec ial como auxilio concedido ao
Patronato são 'ij'icente de Paula, da cidade de Sobral.

4 -

4 -

É publ Lcado o Decreto n , 3.960, de 3/9/952, do Governador do Esta-
do de Minas Gerais, que transforma em grupo escolar as escolas reu
nidas Oatulo Oearense,da cidade de Virgem da Lapa, com a mesma. de=. ..,no ru.naqao •

publicago o Oficio Circular n. 1 182, de 9/8/952~ do Secretário
de Bduc aç ao e Cultura do Estado do Rio de Janeiro, que trata de.
concessão de bÔlsas de estudos às ~ofessôraa rurais do interior
do Estado.
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5 - são publicados os Decretes ~ 4.~49~e 4.250, de 4/9/952, do Gover-
nador do Est~do do Rio de Janeiro que, respectivamente, extingue as
escolas p'rimarias de Cur-at.cs, municipio de Macaé. e cria duas esco-." ,
Ias primarias nos nnmicipios de Barra Mansa e Santa Maria Mada.Leria ,

6 - t publicado o pr ogr ama de História.

6 - É,publicada a Resolução de 1/9/952, doNGovernador do Estado do Cea-
ra, que transfere a,escola do Açude Joao Lopes, de Fortaleza, para
o Grupo Escolar Jose de Barcelos, municlpio de Cronocim.

6 - É publicada ~ Po~ aria 1:). 675, de ?/9/952, do Diretor do Departar'le!}.
to de Educaçao pre-Primaria e Primaria, do Estado do Rio de Janeiro,
que autoriza a funcionamento da Escola de Charitos, em Niterói.

6 - são publicados os Decretos ri1a 1.415, 1.416 e 1.417, de 3/9/952, do
Gov~~ador do Estado,de M~to-arosso, qu~ c~iron escolas rurais nos
munlclpios de Corum9a, Tres Lagoas e CUlaba, e transfere escola ru-
ral mista, no municipio de Poconé.

7 - É publicado o Decreto n , 3.968, de 6/9/952, do Governador do Estado
de Ii'Iinas Gerais, que trans forma em grupo escolar as Escolas Reuni -
das 111'1' •• S. de Lour des", da cidade de Iturama.

9 - É publicada a Lei n. 1.659, de 4/9/952, do Estado do Rio- de Janei -
1'0, que denomina de Alzira Vargas do 11aral Peixoto o Grupo Escolar
de PLnhe Lr-a'l., munãc Íp í.o de Firai.

10 - É publicado o Decreto n. 3.970, de 8/9/952, do Governador do Estado
de lr1inas Gerais, que aprova o r eguLamen bo dos conservatórios Esta -
duais de Música.

11 - É publicada a Ordem de Serviço n, 67, de 10/9/952, do Diretor do De- N.'. N 41'1I> _

partronento de Educaçao ~rlmaria, que dispoe sobre exames na primei-
ra quinzena de outubro.

11 - É publicado o to n. 2.225, de lO/9/952, do Governador do Estado de
Pe rnambuco, que abre crédito especial para auxiliar a construção do
brigo de Menores Abandonados llBemBo sco t' , de Garuaru.

12 -

~.
são publicadas as Leis ~ 892, 895, 903 e 907, de 6/9/952, do Esta
do do Paran~;t, que, respec:Fivamente, autoriz~ a abertura de crédito-
para concessao de auxilio ao Instituto Historico, Geogrifico e Etno

, , N-

logico Paranaensel autoriza a abertura de credito para a coneessao
de ~uxilio ao Gina~io Imaculada Conçeição, de Jacarezinho; concede
auxilio ao Educandario N. S. de Belem, de Guarapuava, e denomina de
Ginásio Estadual 1tDr. Caetano Munhoz da Rocha" o antigo GináSiO Es-
tadual de Rio Negro.

É publicada a Resolução de 30/8/952, do Governador do Estado do Cea
r~, que tran~ere a escola de Oiticica, do município de Fortaleza;
para a cidade de Sobral.

são publicados os Decretos ~. 1.421 e 1.422, de 11/9/952, do Goven
nador do Estado de IVIatoGrosSo que, respectivamente" desp bra no c~.r_
rente ano letivo).a escola rural mista, de Formiga, munLc Lp Lo de Po~
coné, e dispõe sobre o desoobramento de classe do 19 ano, do Grupo
Escolar flCe1. João Alves de Lar a", de Aparecida do 'Labo ado ,

J.1 -

13 -
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É publicado o Ato n , 2.250 .• de 13/9/952, do GovernaQor do stag.o
de Pernambuco, que abre cr~dito especial para concessão de auxilio
à Sociedade de Cultura rtistica "22 de Novembro" da cidade de Pau
Galho.

16 - É publicada a Lei n , 726, de 12/9/952, da Câmara dos Veradores do
Distrito Federal, que dispõe sôbre nomeação-para o magistério se -
cundário e técnico da Prefeitupa do Distrib Federal.

16 -

16 -

1.~4o, de 9/9/952, do Estado dn Cear~, que au
credito para auxiliar a Organizaqão das Volun

É publicada a Lei n.
torlza a abertura de,
tarias,de Fortaleza.

É publicada a Lei n , 917, de 15/9/~52, do Estado de Minas Gerais,
que dispõe sôbre a aquisição de liúovel para o Curso Reeional de
Treinamento ~ara professores rurais •

.Á&=1-S-
~, de 15/,9/952, do Estado do Rio de Janei-
utilidade publica o "Esporte Clube de It acu -
de l"angaratiba.

16 - É pub1icada a Lei n.
1"0, <).uer-econhec ç de
russa", no mun Lc Lp Lo

16 - É pub1icada a Lei n, 911, de 13/9/952, do stado do Paran~, que au, t - t-toriza a abertura de creo. to especial para a concessao de auxl110
, t • 'a Escola Superior de uama.c a do Pur ana ,

sã9 pub1icadas as Leis ~ 653 e 655, de 5/9/952, do Estaci.o do Pi';'
aui, que consideram, respectivmnente, de utilidade p~b1ica o Cen -

, •• , I ' '"tro Operario "3ao Jose', da cidade .Jarras, e o Centro Operario "Sao
José", de Esperant:ina.

17 -

I I 17 -

17 -

17 -

18 -

são pub.l Lcadaa as ,Leis l~ 1.445, 1.450 e 1.453, d~ 9. e 10/9/952,
do Estado do Ceara, que autorizma a ~bertura de credito para auxi-
liar" r-espect ávament;e , ao tluseu Historico do 1stac.o, à construção,- • t • A''''de um predio escolar no mun i.capao de Independencla e a Escola Nor-
mal Rural de são .uenedito.
, ti o LI-'-
E pub l.Lcado o Decreto n , -±-.~, de 17/9/952, do Governador do Esta
do do Espirito Santo, que cria Qmae~cola sinBular no distrito de
Garrafão, man í.cÍp ão de 3ania. Leop oLdã.na ,

, i T •E pual cada a ~el
cria na c idade de
logia.

~ publicado o Decroto u. 1 423, de 15/9/952, do Governador fu Esta-
do do ~"ato Grosso, que d; a denominação de It aben I -avierll a esco-
la rural mista, de "Pocos", munic'_pio de N loaque o

n. 921, de 16/9/952, do Estado do Paraná, que~ '. OTonta Grossa" uma.. .s::acu1dadede Par-mac ã.a e donto;'"

É pub1icada a Lei n , 1 4~!l., de 15/9/952, do Estado do Ceará, que au
toriza a abertura de cred1to especial para a construção do Grupo-
Bs coLar de Frade e ampliaçao do Grupo ''''scolar de Jardim.

19 - É publ_icado o Decreto n , 1 425, de 15/9/952, do Governador do .l.!.sta-
d9 de li1ato Grosso, que cria uma escola rural mista, em Vereda, muni
cip io de liiiranda"

19 -

19 - É publicado o Decreto n. 1 26, de 16/9/~52, do Governador do Esta
'<' ,,1'\ _

do de 1. ato Grosso, que dispoe sobre a transferenc ia da escola ru -
ra1 mista, de Córrego União, no'munic1pio de Poxoreu.
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~
20 - são pub1icadas as Leis nêtr 1.687., e 1 6lL, de 1b/9/952, do Estado do

Rio de Janeiro, que, respectivamente, denouãnamde tt~sco1a Exnedicio
, , ti' (- -nario Jose naro a escola publica de Mineiros, no muní.c LpLo de

Campos, e de IIGrupo .b.~colar lberto Lame go" o Grupo Bsco1ar Maít?tins
Lagell

, no mesmomun LcLpLo,
tvvb

20 - são publicados os Decretos n.O.s. 1 427 e 1 L:28, de 16/9/952, do Gove.!
nador' do Estado de Mato Grosro, que, respectivamente, criara escolas,
rurais nistas, nos mun'c: pios de l3ela Vista e quãd auana ,

23 - É publicada a Jf.0rtaria n, 5 340, de 22/9/952, do Secret~rio Geral
de Amainistraçao da Prefeitura do Distrito Federal, que cria, no
Departamento g.o Pessoal, um Curso de dministragão de Pessoal, e
baixa instruçoes especiais re~}üadoras ele seu funcionamento ••

23 - É publicado o Ato n. 2 337J de 22/9/952, do Governador do Estado
de Pe rnambuço, que a1?re credito suplementar para o J?rosse~lmento
da construçao da Colonia da Eacaxeira, pertencente a Penitenci~ria

, 1 -t 'Agrico a de 1. amar-aca

23 -

24 -

25 -

25 -

É publicada a Lei n. 923, de 1919/952, do Estado
que autoriza a conceder subvenção ao ~ducand~rio
ção de r.laria, no nn..m í.c Íp áo de Palmas.

É publicado o Ato n, 2 347, de 23/9/952, do Governador do Estado de
Perna .buco, que autoriza a um ~ncionario ausentar-se do Pais para
representar o 3rasi1 na "0onferencia Internacional de s Beao ârrs 3co-
nornl ques et Sociaux de s Etudiants!l, q.a realiz~se em Paris •

.IW\ "

são puo1icadas as Leis~~ 644 e 645, de 23/~/952~ do Estado do Rio
Grande do Norte,que dao;-respectivamente, nomes as Escolas Rurais
de Bar r-ânha e de Sto •. i\ntônio, ambas no TIlLmie1pio.·del,lossoró.

do Espírito Santo"
do lmaculado 001"0.-

,

são pub1icadas os Decretos ~ 1 046, 1 047 e 1 OLj.8,de 24/9/952,dó
Governador do Estado do EspirIto Santo, que transferem, respectiva-
mente, escolas sii}L'1..1.laresno l"iUnicipio de Go1atina, e cria escola
s ãnguLar no muní.c ipio de Santa Leopoldina, distrito de Garrafão.

25 - É publicada a Lei n , 1 690, de 23/9/952, do Estado do Rio de Jare i-
ra, que denomina de Grupo Escolar Américo Pimenta o Grupo Escolar
S il va Pontes.

26 -
/V\Â

são publicados os Decretos ~ 76() e 761, de 2~./9/952, do Governa -
dor do,Estado do Naranhao, que, respect!vamente" considera de utili
dade publica a Sociedade Beneficiente Sao Vicente de Paul~ de Ear-
reirinhas, e reconhece a validade dos diplomas expedidos pela Escola
Norraal de Caxias.- ~. .

Sao publioadas as Leis ~ 647, 6L~8 e 650, de 25/9/952, do Estado do
Rio Grande do Norte, que;-respectivamente, denomina de Governador
Dix-Sent Rosado o grupo Escolar Rural no Barro de Jardim, cidade de'" ~. ' ~ 1 /Mos sor'o ; cienonu.na de DI'. Jose Borges €!:e-Escola Rura de Lago ãnhas ,, , ~
no mesmo munâcLpLo , e r-e conhece de utilidade publica a Oasa HEuc1i
des da Ounl1.a,",sediada em Natal.

27 - É publicado o Decreto n, 4 268, de 26/9/952, do Governador do Esta-
do do ~io de Jan~i~1 que desaPropria~ por ser oonsiderado de uti1i
dade publica, o Lmove1 onde ira func~onar uma escola rura10

27 -

30 - É publicada a Portaria n. 5 409, de 29/9/952, do Secret~rio 3era1
de Administração da Prefeitura do Dia trito Federal, que cria, no De
partamento do Pessoal, um Curso de Administração de Material~ e bai

xa instrugões especiais reguladoras do seu funcionamento.
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sã.o publicadas as Leis ~ 654., 655 e 656" de 29/9/95?, fi Estado do
Rio Grande do Norte, que-aão nomes, respectiv~fiente, a Escola Rural, ,
de Vertentes, ~ Escola Rural,de Barauna e a Escola R'tlPal de Jucuri"
tôdas no munã cLp Lo de Moseor'o,

30 - É publica~o o Decreto n , 1 053" de 29/9/952, do Governador do Esta-
do do Esp~rito Santo, que retifica o nome da escola singular de Bar
r a Grtnde, parta Banca Grande, no y,n;miclpio de Domingos Martins. -

30 -

30 - É public~do o Decreto n •• 1 054., de 29/9/952, do Governador do :i:!!st9.-
do do Esp~rito Santo, que t rans rere a escol~ singular de Oabeceiras
do Azul, para pratinba. de Fumaça" no r~nic~pio de Guaçul.

Não foi registrada qualquer atividade notável.

,
IV - Noticiario

3 - Para que o Instituto Nacional de Estudos Pedagógicos promova a Cam-,
panha do Livro Didatico e Manuais de Ensino, o Ministro da Fazenda
autorizou o BanClodo Brasil a depositar em conta especial, no nome
daqueLe Instituto, a quantia deOr$ 1.500.009,00.

É publicada um~ entrevista do prof.,Oelso Kelly, giretor do Depart~
mento de Difusao Oultural da Secretaria de Educaçao do Distrito Fe-
deral, em que se encarece a utilidade da proposta da~_ele Departa -.'" ;... . ,. " ."mento p~ra a crlaçao de tres museus dldaticos, consagrados as c~en-
cias e as técnicas e destinados a auxiliar o nosso sistema àe ins -
tituições culturais, de finalidades populares.

~- -

7 - Realiza-se a solenidade de
sidade de Minas Gerais, no
que discursou corno orador

~ ,
com~m.oraçaodo 252 aniversario da Univ~.r
salao nobre da Faculdade de Direito, em
oficial o pro r , Abgar Reriau Lb ,

9 - Enxont~se no Rio cem bolsistas estrangeiros ~ue, em virtude de
acordo entre a ONUe o It~aarati, realizMa estagio de no e meses nos
cursos de formação profis s ional do SENI.

10 - Funda-s e, em Belo Horizonte, o Oentro de
clsco da GamaLima Filho, com o objetivo
entre seus membros o estudo das ciencias, .
terlo

~Estudos Pedag~gicos Fran -
de incentivar e facili~r
relacionadas com o magis -

H N ,

12 - Publicam-se as conclusoes do I Congresso Brasileiro de Proteçao a
Inf~cia, promovido pela Associação Brasileira de Ajuda ao Menor-e-e
realizadp em Belo Horizonte. '

13 - Oom11 pr-e senca do Sr, Ministro da Educarão, tiveram, inicio, na 15s-
;; N t ,;; ,

cola de Educaçao Flsica do Exercito, os Jogos Metropolitanos Gina-
sio-Colegiais.

I

Seção de Documentação e Intrerc~.mb10do Instituto Nacional de Estu -
dos Pedagógicos - E1za Rodrigu~s - Ohefe da seção.




