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fnstituto de Educação de Orlõndio

Ilmo. Snr.
Prof. Péricles Madureira de Pinho,
D.D. Coordenador da Divisão de Documentação e Informação
CENTRO DE DOCUMENTAÇÃO E INFORMAÇÃO PEDAGÓGICA.
Rio de Janeiro
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Pedag6gica.

Acusando o recebimento do ofício nº 1092/58, dês-
se digno Centro, sObre remessa de fotografias do edifício do esta-
belecimento, cumpre-nos informar que o prédio do Instituto de Edu-
cação de Orlandia, encontra-se em reforma, desde o início do pre-
sente ano letivo, reforma esta que atinge tOdas as suas dependên-
cias.

Info rmamos ainda que a escola funciona, provis6-
riamente, em edifícios emprestados, motivo por que deixamos de en-
viar, no momento, as fo:t:ografias solicitadas.

Oportunamente, com o fim da reforma e o retorno da
escola ao seu prédio pr6prio, com prazer atenderemos a presente so-
licitação •

Aproveitamos a oportunidade para apresentar a V.S.
os protestos de elevada estima e distinta consideração.
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INsmulo NORfl MINflRO Df fDUCA~AO
1 MAN1~M OS CURSOS:

PRIMA RIO - ADMISsAo - CAD - GINASIAL
COMERCIAL E NORMAL

MONTES CLAROS - MINAS GERAIS

.é'. Divisão ..•ao P
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dar a no me í ado ('1e 1959; se Deus r..•.u1 ser.

Posso, t odav l a informar que a construção f'o planejada

para sede c onpLe ta, segundo as exigências do ens í.no ,
.' , ... ~ '"Al.em oe area cas I,;a p ..:.11re teremos c ornod os e s pec í al s

12 salas co~ Se metros qhadrafos C~0a umao
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De V.P.xcia ad'l1j!l"8.nor as or-d ens
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ESTADO DA BAHIA

SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA

GINÁSIO ESTADUAL DE SERRINHA

Of. N, 13.9 . Re f .l95.9 .

Serri~~a, Em 15 de janeiro de 19 59

JÍn C'vD'P
/'~c2 .rc;

Sr. Coordenador da divisão de Documentação e Informação Ped
/'

_/~;

Acuso o recebimento da C. 1092/58, solicitando a remessa de
fotografias do Ginásio Estadual de Serrinha.

nevido à falta de fot6gráfos co~petentes na cidade, deL~o de
mandar nesta oportunidade os retratos solicitados, comprometendo-me
tomar provid~ncias, para que em março de 1959, poasa atender à so -
licitação de V. S••

Atenciosas saudações,

I1m2. Sr.
Péricles Madureira de Pinho
D. TI. Coordenador da Divisão de Documentação e Informação Pedag6gica
Rua Voluntarios da patria n2 107
RIO DE JAl~EIRO

(A.B.C.)
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DOM GERALDO FERNANDES, C. M. F.

Bispo de Londrino. Poroná
~

eJV
4'

cent~Q Brasilerio de Pesquisa. Educacionais

EXmos Srs.

Em-resposta ao Oficio n. 1092/58, lamento não poder dar
N ,as informaçoes pediddas por ter fechado: o Colegio Diocesano

não sendo possível continuar o funcionamento do'mesmo com as, -atuais taxas cobradas aos alunos. Alem'disso a falta de calça-
•• ~ ,..,." , Âmento nas vias de acesso dificultavam tambem-muito a exí.s+encã.a

" , ,do Colegio. Tsso e de lamentar pois o nosso Colegio e sem favor
o melhor edif1cio escolar de Londr í.ne,

AVou destinar o edifimo a uma obra de assitencia social.
Sem mais no momento, disponha dos poucos prestimos do'

s-ervo em Cristo

__ ~'(,k/_~_/ .,:«:



INSTITUTO DE EDUCAÇÃO "JOAQUIM RIBEIRO"
RU A 6 N.' 4:i7 - R I O C L A R O - TELEFONE. 97

ESTADO DE 81\.0 PAULO

III

Oficio n. 2LtJv58

Assunto:
11io Claro, .~ de Dezembro de

Senhor Coordenador

Est1 Direç50, acusando o recebimen+ de,
oficio nº CJ.C-I092-58, 13ment~, depois de envid3r todos os es
forços, ter que informá-lo da Lnpo ss í. ilir1ade e R. tenrler q sua

•.. " •..solicitaçao referente qS fotogr~fiqs (O predi0, nois nqo cont~
, "o esta elecimento, com verba dis"onivel pgra esse fim.

Esperamos lue em outra oportuni ade esteja-... ,mos em condi\oes de cooperar com Vossa Senhoria nessa louvavel
iniciativa, valendo-nos da oportunidade para apresentar-lhe. ... "-
protestos 1e cons'dençeo~~:ç:~L

,
::::1 i rli o T:t ve i -f" o s
Diretor suhstituto

• •c........

:s

,',.0Senhor Pericle s Ia.ure ira de Pinho
DD.Coordena10r ~A Divis~o de Documentaç~o e in~ormaç~o.
Rio de Janeiro



•

Modêlo 93 - G

Secretaria de Estado dos Negócios da Educação
DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO

.................~.ªº r!3:-:tlJ.o , J7.. deJ:).~~.~IIlP.r..() de 195.$
n:;, E. P. E.l

E;-<-~~~·,'··;.-'A i

; ..'; 2\.CU~j ·:::::i

<! \1\~~".J1ld:.lif..J
~-Ú4fJ'~

N.O

Prezado Senhor

Comunicamos a V.S., em resposta ao Com.lo92/58
que êste Ginásio é novo e funciona em prédio de Grupo Es-
colar e que nada possue sôbre o assunto •

AtenCiosamen~ 9w t>~

Sherlock Nogueira ~~

Ilmo Sr.
Péricles Madureira de Pinto
Centro Brasileiro de Pesquisas Educacionais
RIO DE JANEIRO



GINASIO N. S. DO CARMO
RUA ROCHA GALVÃO. 33 e 35 ~ TEL. :1310

SAL VADOR-BAHIA

Salvador, 5 de dezembro de 1958

Sr Coordenador:

-
N ,Tenho em maos vosso oficio nQI092/58 de setembco do

,
corrente ano, solicitando remessa de fotografias referentes ao pre-

,.
dio onde funciona este Estabelãcimento.

Lamentamos, no presente momento, não poder atender
'N 'a vossa solicitaçao, o que faremos, oportunamente, no proximo ano

,letivo, em virtude de estar sendo construido um novo predio, onde -
,passara a funcionar o Estabelecimento

il~ !;;c. ,."Na certeza de contar com a compreensao apresento-
vos

Atenciosas §audações

Ao I1mo Sr ~ N _

Coordenador da Divisao de Documentaçao e Informação Pedagógica
Rua fo1untários da pátria,107
Rio de Janeiro
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SERVIÇO PÚBLICO DO ESTADO DE MINAS GERAIS

INSTITUTO SÃO RAFAEL.

N.O ~194
Assunto Respondendo circular.

Secretorie da Educação.
Serviço do Ins tituto são Rafael.

Senhor Coordenador:

Data: Belo Horizonte, 26 de novembro de 1958.

, "Em resposta a circular de setembro ultimo, so agora
" ,recebida, comunicamos-lhe que este educandario funciona em

, ,-predio antigo, em precarias condiçoes.
Nos primeiros meses do próximo ano, irá o Istituto- -,,-Sao Rafael ocupar novas instalaçoes, em otimas condiçoes. Pare-

ce-nos mais interessante, logo que mudemos, dar-lhe, então, as
informações pedidas.

Atenciosamente,

,Custodio Batista de Castro, Diretor.

Ao Exmo. Sr.
,Pericles Madureira de Pinho,

D.D. Coordenador da Divisão de Documentação e Informação Pedagógica.
Distrito Federal.

JAA.



ESTADO DO RIO GRANDE De SliL
SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTuaA

ImQ Sr. Pericles Madureira de Pinho
Coordenador da Divi~ão'de Documentação e Informação
Pedagogica.

Pelo presente acusamos o recebimento da
p-lo92/58.
Devemos informar a V.S. sobre as condições de funcionamen-
to de nosso Ginásio:
1º0 prédio e'alugado pela S.E.C. do Ginásip Na. Sra. dos-

Navegantes.
2Q Contamos com, apenas, 13 salas de aula, em modestas -
condições, que são ocupadas pelas 13 turmas do Ginásio -,uma sala, que ao mesmo tempo e secretaria, gabinete da di-
retora e biblioteca, uma sala para as professôr8a, auditó-
rio e pátio para recreio e E. Fisica.

.' -Nao sendo o p~edio, nem o conjunto das instalaçoes proprie-
dade, preferimos que a remessa de fotografia. seja feita- ,pela direçao do Ginasio Na. Sra. dos Navegantes.
Esperamos contar com a compreensão de V. S. valemo-nos da
oportunidade para apresentar-lhe

Cordie1s a.audaçêe s ,

Diretora

, A',Ginasio Estadual Candido Jose de Godoi.
Rua Sertório, 253
Porto AlegreRio Grande do Sul Imprensa On ••la1 - 14218



Pôrto AleO"re, 4 de Nov~mbro

Ae !>,:P~7
/ Y - ) ;; 0'11 . ~ ~

Sr. coordenado: da j)iV~S~O de~o
e Informaçao Pedasoglca, ~-->

Respondendo a seu oficio circular nQ 1092/58 informamos

que, no momento, n;o podemos satisfazer ao pedido de V. s. ,
pois, estamos em vésperas de mudança para a nova sé de do Ins-

tituto, que f'uncLonar-á pro ví.sor-Lament e em 'dois pavilhões resi-

denciais, .iue estão quase prontos. A construção do Pavilhão

Escola, propriamente dito, não será iniciada tão cêdo e as au-

las I'uncí.onar-ao rias salas de estudo e biblioteca do pavil"'ão

residencial. Dentro de dois anos, se Deus quiser, talvez tere-

mos construidos os sete itens pedido em sua circular e podere-

mos sati sfazê-lo, enviando di versas fot ografias. Entret rmt o , 0-

portunamente, r'emet er-erno s o relatório das atividA.des de 1958,

e V. s. terá várias ilustrações do no.'3SOtrabalho quanto à re-

cuperaç80 e reintegração social dos ce~os.

ADresentando os nossos votos de um feliz êxito nêste

proj eto de documerrtaç âo fotográfica,

Subscreve-se, atencios~npnte

~~'::~rn~ ~~ecr~t ária.



INSTITUTO DE EDUCAÇÃO "CAETANO DE CAMPOS"
r .Rep'';-'\üica, 53 o Tel.34.4437

S. PAU L o - B RA S I L

São Paulo, 29 de outubro de 1958.
I C. B. P. 6.1
I eNT~,':-:-iA I

./;- ~.. '.·Sfl--I

r !~~~;11r(:
...........- -_.-----"

Ilno. Sr. Péricles Madureira de Pinho
CODrdenador da Divisão de Documentação e Informação
Pedagógica do
Centro Brasileiro de Pesquisas ~ducacionais
Rua Voluntários da Pátria, 107

de Janeiro

No 719. ,... --------------------_.---------apa

~ ~ Em atenção ao solicitado ~n ofício-circu ar e se-
~e~bro do corrente ano, evo ao conhecimento de Vossa Senhoria

que o pedido de fotografias dêste estabelecimento de ensino se
,ra atendido oportunamente.

Aprove1to o~ensêjo para reiterar a Vossa Senhoria
os prot~stos de consideração e aprêço.

João Carlos Cardim
Diretor Superinten ente



Catanduva , 25 de Novembro de 1958

Exmo.Snr. Péricles Madureira de Pinho

Temos em mãos seu atencioso Ofício N2 1092/58 C, solicitando
remessa de fotografias e informes do nosso Ginásio.

O prédio está passando por um revestimento externo, completo e
durante as férias as salas de aula serão remodeladas.

Por esse motivo, com pezar deixamos da prestar nossa colaboração
ao Centro Brasileiro de Pesquisas Educacionais.

Atenciosas saudações.

J4(~{ 9h~~/~
secretáJ

CJtmõ.~~~e



Ginásio Estadual "Cel. Alfredo Marcondes Cabral"
G E T U L I N A - Estado de São Paulo-- ..•.•...•

OF. N. 110/58 Getulina, 25 de novembro de 1958.-

Senhor Coordenar:

Pelo presente, informo a V. S. que, deixo de
à solicitação feita por eSsa entidade, uma vez que, o prédio
funciona ~ste estabelecimento de ensino, é adaptado e cedido
Prefei tura Municipal desta cidade, possuindo apenas as salas
ciais ao seu funcionamento em caráter provisório.

atender
onde
pela

essen-

Outrossim, esclareço que, o prédio próprio, encon-
tra-se em vias de acabamento e futuramentrt, será atendido tã.o justo
pedi do.

Aprovei to a oportuni dade para apresentar a V. s.
protestos de estima e consi de r aç ão ,

Ireno Perassi
Diretor

A Sua Sennori a o Sennor
péricles lVladureira de Pinho
lvID. Coordenador da Dí.v.í aào de Documentação e Informação Pedagógica
São Pau 10=============================



CURSOS

Primário

Admissão ao C. Ginasial

» C. Comercial

Ginasial

Comercial

Colegial

Modêlo 2 . 5.000 • 2/68

Colégio u5ar'luinio Silna"
Confere Diplomas reconhecidos pelos Governos Federal e Estadual

Diretor: Prof. JOSE OLIVEIRA LOPES

RUA RANGEL PESTANA, 95/99 - PR~DIO PRÓPRIO - TELEFONE, 2-2556
•• +

MEMORANDUM

Santos, 24 de novembro de 1958

Ao
Centro Br~sileiro
R. Voluntarios da
Rio de Janeiro

d~ Pesquisas Educacionais
Patria, 101

Circ. 1092/58 C

Respondemos si circular acima indicada. /
Esta_do agora em ~poca de exames, e já

planejado serviço de pintura e algumas reformas no
pr,edio~do estabeleci~ento, inclusive Biblioteça, que
ja esta em fase de termino, solicitamos o obsequio de
aguardarem para Março vindouro, quando sat1.sfaremos 51
pedido <E fotos •••

AI
Diretor-Geral 7"



Colégio Estadual e Escola Normal
«Capitão Porfírio de 41cântara Pimentel,» de Monte Aprazível !

Ofício N.a •••••43/S.ª. __.. _
Rua São -Ioão, 762 - Fone 79

MONTE APRAZiVEL - Est. de S. Paulo

..• ,.
INFORl"lAÇOES S,OBRE ASPECTOS DO,
PREDIO DA ESCOLA

23 de outubro de 195 8

Assunto:-

Senhor Coordenador da Divisão de
••• #e Informaçao Peaagogica

Atendendo o pedido de V. Sa. da Circular nQ

1.092/58 cumpre-me informar que esta~o em vías de mudança para prédio
, Aproprio, aguardo oportunidade para faze-lo com melhores elementos.

Cordiais saudações

.- ~-~'Cc ~.-~ ~-'-'-- --.- = - --~ ~ :::5 -~
Olindo CAVARIANI - Diretor

,
A Sua Senhoril Pericles Madureira de Pinho
DD. Coordenador de Documentação e Informações
Rio de Janeiro.


