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M. ê , S. - INSTITUTO NACIONAL DE ESTUDOS PEDAGÓGI€PS

S.D.I.

Plano de trabalho

a) Verificaçãe,da matcha da execução do Convênio, em artieulaçã~
com as demais Seçoes.
O trabalho, já iniei~do, constará~ 1) do preparo de pastas pa-

ra cada Estado e Territorio onde serao dispostos os documentos
N ,comprovantes da situaçao do Estado ou Territorio em face do Con -

vêniol.2) da organização da lista d~ exigências. pela Un!ão, com
anotaçao, para ~ada EstadoAe Territorio, das clausulas ja aten~i-
das e verificaçao das exigencias p~r atender; 3) de corresponden-
cia com os Depar~amentos de Educ~çao e corpas Prefeituras Munici-pais para obtençao da documentaçao ne ceaaár-La , ,

b) e Normal nos

1) Será feito ~ levantamento do ..•que dispõe a S.D.I. em seus
arquivos e repositorios da legislaçao estadual;

2) depois de reconhecidas as falhas, obter dos Estados o mate-
rial necessário a tal estudo:

a) solicitação d~ remessa de textos de lei, regulamentos,r~
gimentos i . - N

b) questionario a ser organizado em eolaboraçao com a S.I.P.
e a S.O.E.,

'... , , t3) obtidas aS..,informaçoesin~ispensaveis, t~ra in1cio o tr~ba-
lho de a~ualizaçao das in!ormaçoes de que dispoe o I.N.E.P. sobre
a situaç~o do ensino primario e normal no~ Estados. Para cada Es
tado serao reunid!s as seguintes informaçoes:

~dm!nist~açao da educaçae
Orgaos..•tecnicos centrais ,
Formaçao do professor pr~io
Carreira do professor primario

, . ,Escole,primaria
Obriga~oriedade escolar
Inspeçao 'A' ,~sistencia medica e dentaria,.. Alnstituisoes de assistencia escolar
Edificaçoes e aparelhamentq escolares
Despesas com o ensino pr~ario e normal
Ensino municipal
Ensino part;cular
Ensino primario para adultos
Anexo com apresentação de dados estatisticos referentes a, ••• , Jarea, populaçao, densidade, numero de escolas, matr1culas,
etc.

"

c) p~elaração do material para p~blicação - situação do ensino
~1mar o no Brasil, em articulaçao com a S.I.P. e S.O.E.

... ,Atualizado,o conhec âmerrt o da situaçao do ensino nos variol:}
Estados e Territorios, serao os dados referentes ao ensino prima-
rio reunidos, analis,dos e resum!dos. ~sse material, d~tilografa-
do e,revisto, formara a publicaçao sob o título ttSituaçao do ensino
primario no Brasil".
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N .., ,d) 4tualizaçao da legislaçao - ementario.
Diariamente é lido o Diário Oficial e anotada a legislação

referente ao ensino e à educação no Brasil. É organizada lista- , , ,da legislaçao federal que, anexada a estadual e ao noticiario, e
publicada no "bole~im mensal". AO..,fimde cada mês são feitas as
fichas com o ementario da legislaçao· federal, relativa ao ensino;

N ,sao dispostas em ficharios pOt assunto e por cronologia. As fa-
lhas constan~es no fichario vao sendo aos poucos removidas. ~sse
trabalho sera in~ensificado quando terminar a licença do servi-
dor que dele esta encarregado.
e) Documentação sôbre prédios escolares.

As plantas e fotografias de prédios escolares estão apenas
separadas ~or Estado. Vai ser organizado êsse arquivo de tal mo
do que sera ~ossivel obter-se, ~rontamente; o material que se de
seja. Ficara distribuido não so po~ Estado mas por município e
por grau (escolas primarias, secundarias, superiores) e ramos de
ensino.

Os mapas dos ~icipios já se encontram em gavetas'Nsepara-
das por Estado. Estao sendo ~reparadas e~iquetas que serao colo-
cadas nos mapas com a numeraçao dos municipios, segundo a ordena-
ção estabelecida dentro de cada Estado.

será feito índice alfabético dos municípios. Em cada ficha
, Nconstara a ordem de sua colocaçao na gaveta do Estado a que per -

tença.
Terá início tambem a correspondência com as prefeituras muni

cipais a fim de que se obtenhamHas listas das escolas neles exis~
tentes, com sua exata Loce Lâ.aaçao ,

A obtenção de dados sôbre a densidade de população infantil,
distribuida por municípios; está a cargo da S.P.I. que se incum-, ,bira de fornecer a S.D.I.

t ' Ng) Subs~dios para a Historia da Educaçao Brasileira.
O trabalho preliminar é a coleta de atos e fatos sôbre a edu..,caçao.
são obtidos:. , ..,
1) pelo material Lux, recebido diariamente pela Seçao;
2) pel~ remessa mensal dos correspondentes nos Estados e Ter

ritorios.
(A remessa tem sido feita até aggra de,maneira 1rr~gular.

Aos Diretores de Departamen~os de Educaçao sera ~nviado oficio c~
tando o artigo das Leis Organicas do Ensino Primario e do Ensino,
Normal que exige dos Estados_~remessa .0 M.E.~. de dagos neeess~
rios para o estudo da situaçao go ensino no pais. Sera lembrada
a necessidade de ser tomado a serio o trabalho pelo correspondente,
em vista das exigências estabelecidas em lei). ...,. "A Seçao devera prepararAum questionario'Npara remessa me~
sal aos Estados, como uma exper1encia para obtençao dos dados de
maneira padronizada.

, N3) por leitura de orgaos oficiais dos Estados.
••• NOs dados colhidos em cada mes sao preparados, no dia 25 do...mes seguinte, na ordem:

I - Atos da administração federal
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11 - Atos da admi9istração estadual, do Distrito Federal
e dos Territorios.

111 - Atos da administração municipal.,IV - Noticiario.
são pub~icados sob o titulo "boletim mensal". O próximo a

ser apresentado e o de n. 74, Ano VIl, referente ao movimento edu-
cac;onal de fevereiro de 1946.

A
O último a ser publicado em 1946

sera o de n. 83, relativo ao mas de novembro.
O material preparado para o boletim mensal e mais algum ~~

viado com atraso pelos correspondentes e disposto em fichas que ~ao
arruraadas ao mesmo,tempo por assunto, Estado eNtiwo de legislaçao.
Depois de revisto e impresso. Forma a publicaçao 'subsidias para a
história da educação brasileira". É publicado anualmente, acompa -
nhado de indice de assunto.

Além dêsses trabalhos, a S.D.I., fundamentando-se 'na docu-
N ~ , H ,m~ntaçao de que-d!spoe, pres~ara informaçoes e atendera a consultas

sobre a organizaçao e situaçao do ensino no pais. -
, N NNPodera ainda organ!zar ex~osiçoes, com a documentaçao de

que dispoe, para apresentaçao ao publiroo.
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