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Petoe, 5 de Novembro de 1958

Ilmo. Sr. Péricles Medureira de Pinho.

Senhor:

Tenho em mãos voSsa circular n2 1092/58,
informaç~es da nosse Escola Normal.
lat;rio anexo.

virias

Oom sati8f8ç~o apresso-me em envia~las no re

Oonvem acrescentar que a referida Escola

funciona no me8mO prédio

e ocupando as meSms8 depend;ncia do Gin;sio "Cristo Rei".
Sem outro motivo pare o momento, subscrevo-me

Atenc Lo aemerrt e ,

c;='1ma: ~

B~'V1LL

Erma Maria Ben~
Diretora

Escola Normal "Cristo Rei"
"
Rus Venencio
Neiva
Patos - Parelba

Gx;k.

RELATÓRIO

1. NOME DA INSTITUIÇÃO -

Escola Normal IIOristo Rei"

2. HIsrÓRICO E ORGANIZAÇÃo

ADMINISl'RAT IVA -

A Escola Normal "Orieto ReiN,

HISl'ÓRIOO:

foi criada pelo Decreto-lei

n2 921 de

30.12.1946, publicado oficialmente a 17.2.1949. Motivo superior 1m
pediu o imediato funcionamento

que só teve iDicio a 12 de Março

de

1950, estando a Escola sob a direção da Revda. Madre M.• Auxil iedore
N .de Almeida.
Em Março de 1955, assumiu a direção da Escola a Re.vda. Medre

Segunda Diretora:

Meria Anunciada Oaldaa.
A 12 de Agosto de 1956, a Escola Normal "Oristo Rei', recebeu

Terceira Diretora:

sua atual diretora,

na pesaoa da Revda. Irmã Maria Benigna Oosta, re

gistrada na Diretoria
Inspeção:

do Ensino Secundirio

sob na 142.

A inspeção da Escola Normal "Oristo Rei', desde o seu inicio foi ccn
fiada ao Revdmo. Fe. Acicio Oartaxo Rolim, conforme designação
Exmo. Sr. Governador

INSTALAçõES:O

Estabelecimento,

do

do Estado.

muito bem orientado,

esti inteiramente

isolado p!

las quatro svenidas que o separam d08 prédios vizinhoS.
Nu'mero de pavimentos:

O pavilhão principal,

tem a construção

de primeiro

bem como o pavilhão leste, já apreseE

andar, que oferece c;modo e conforto

às

alunas.
Oapacidade:

O limite máximo de matricula,
tribuidas

Salas de aula:

naS atuais condições,

nas tr~s séries.

Funcionando

no mesmo prédio ocupado pelo Ginisio "Oristo Rei", -

serve-se das meSmas classes, todas perfeitamente
as exig;ncies
Salas especiais:

são

aS

dispostas

conforme

do Ensino Secund;rio.
seguintes as sales especiais existentes

,.

,

to:

é 90 alunas, dis-

auditorio,

biblioteca,

museu, sale de m~sica,

no Estebelecimen
,

sala de c í.enc ae inclusive leboratorio

e

í

sela de Profes6~res,

sala de administração

e

~

secreterie.
Árees cobertas para recreio:

Uma alpendrada corre ao longo dos d lverBos pavilhões

e dã pare o pitio interno.
Área livre: Existe um pitio interno e uma grende área murada, a esquerda do pré dio, pera
Entrf'das:

OS

recreios da. alunas.

Fara répida movimentação

das alunas, há dois portões situados ne area· .

murada.
Bebedouros:

Existem neí Escola pera o uso da comunidade

escolar, bebedouros

e fil

tros.
Lavatórios:
Gabinetes

Existem no Educandirio
sanitários:

17 lavatórios pare uso das alunas.

Existe um pavilhão reservado

n~mero de 12.

aos gabinetes

sanitários

em

2

Dormit;ri08:

Os dormitórios

est;o locali8ados

no primeiro ender, sÔbre o pavilh;o

4

principal. Existem para o serviço escluaivo dos dormit;rios

water-

closets.
Rouperia:

Em sele suficientemente

arejada e afastada dos dormit;rios,

está loce

lizade a r-euper e com grsndes armarios eufici;ntes para o serv
í

í

co

de

guarda-roupa.
Oaixa d'égua:Existem

no prédio de Escola tr;s caixas d'água, eendo uma delas

...,.
dietribuiçeo par a toda
•..

•..

e c sea , Ae outras estao localizadas

com

na constru

çao nove.
Oorpo Docente:

O Oorpo Docente da Escola "Oristo Rei" está composto de Professores

devidamente
Valor do im~vel:
Patrim;nio:

legalisados conforme

,.

as exigencies

oficiais.

Or.$ 4.800.000,00.

Está constituido

pelo im.;vel, m;veis e utensÚios

no velor de

Dr.$ 900.000,00.
Educeç;o Físice: A Educaç;o Física

é

preticada tambem na mesma área livre

e

com

as mesmas instal8ç~es que servem ao Ginásio.
Possibilidade

de manutenç;o

da Escola e do Oorpo Docente:

Em s1 mesma, e ainda pri

ceria a situaç;o econ~mica da Escola, mantem-se
rem a menutenç;o

de todo o Educandário.

com os meios que asse~

A Escola Normal "Oristo

ReiÁ,

depende ainda muito de ajuda material dos poderes p~blicos.
Escola experimenteI:

Regulamento:

A Escola mantem ere anexo um Ourso Primário

pare treinamento des professorandas.
Além do regimento interno, acEsoola"poseue

e Jardim da Inf~ncia

estatutos devidamente

regi.!

trados.
Documentaç;o

fotográfica:

Patos,

Vai anexe uma fotografia da fachada principal do edif1cio.
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