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SECRETARIAS DE ESTADO '

filinisteriu dá Educação e Saude Pública
REPUBLICA DOS ESTA130_4 -1.1.NIDos Do' BitAsic,

O Ministro de Estado da Educação e Saúde Publica, em
1-1ome do Governo Provisorio: .	 ,

Resolve, nos termos do art. 10. do decreto n. 19.800, de
18 de abril de 1931, expedir os programas do curso funda-
mental do ensino secundado, anexos a esta Portaria, que serão
observados, de acordo com as respectivas 'instruções peda go-
gicas e com o numero de ¡horas semanais neles referido, em
neula sério do curso a que forem applicaveis.

Alio de . Janeiro, ;i0 de junho de 1931.

Francisco Campos.:

• PORTI:GUÉ.

O programa desta cadeira tem por objetivo proporcionar
ao estudante a aquisição efetiva da lingua e babai-
laudo-o• a • exprimir-se :corretamente,_èomunicando-lhe o gõsto
da leitura dos bons escritores e ministrando-lhe o cabedal
indispensavel á formação do seu espirito bem caum á sua
educação literaria.

Nas duas primeiras séries do curso o ensino será acene
fundamente prático, reduzidas ao mínimo possivel as lições de

•gramatica e transmitidas por processos indutivos. A _cone.
versação bem orientada, as pequenas . exposições orais e á
reprodução livre de um trecho lido na aula darão ensejo a
q ue o professor corrija a linguagem dos alunos c, assim, pre-
pare os subsidios para a composição escrita, mais aconse-
lharei nas séries superiores.

•Desde o princípio do curso o professor procurará tirar o
maximo proveito da leitura, ponto de partida de todo o ensino.
não se esquecendo de que, além de visar a fins educativos,
ela oferece um manancial de, idas que •fecundam e disci-
plinam a inteligencia, prevenindo maiores dificuldades nas,
aulas de redação e estilo.

. O conhecimento do. vocabulario, da ortografia é das
formas corretas fundar-se-á nos textos, cuidadosamente esco-
lhidos, e pelo exaine . destes se notarão, pouco a pouco, os ,fatos
gramaticais mais importantes, cujas leis jamais serão apre-
sentadas a priori, mas deriVadas naturalmente das observaeõeS
feitas pelo proprio aluno.

Apesar da preferencia que nas duas primeiras séries se
deve dar aos exercidos orais, convém se destinerre.de quando
em quando, uns quinze minutos da aula a . breves . trabalhos
escritos, relacionados com a maioria ensinada. •
- Cumpre limitar. razoavehnente o uso da análise e não a

considerar finalidade, porém simples meio auxiliar que pode
ás vezes intervir na , interpretação de urna frase ou na ex-
plicação de um pexiodo mais ou menos obscuro. Basta que o
estudante se . familiarize com as partes essenciais da•propo-
sição, desprezados., por inuteis, os pormenores e os subenten-
didos,, que fazem perder tempo e, nada adiantam a 'quem
a-prende tine idioma. Todos os esforços do professor hão de
convergir para o ensino da significação e da forma.

A análise lexicologica é inseparavel da sintatica. pois
'4[1 110 as duas se. completam e as palavras só Icem verdadeira
:expressão quando combinadas na frase.

A opordenação dos fatos gramatioais observados será
Seita no inicio da 3 série, .proseguindo com algum desenvol-
vimento.o estudo da morfologia e- da sintaxe, baseado sempre
pm. exemplos tirados de livros ou preparados pelo professor.

Os exercicius orais continuarão como -nas duas primeiras"
'séries, reservando-se, entretanto, boa parte do tempo , á re-
ldaçãO de cartas e ao diálogo,- escritos no quadro' negro. e
Compostos pêla classe, sAbre assunto por ela sugerido-.

'Somente .na 4' série começará a redação livre, dando-
Se-lhe daí por diante, até o termo do curso, maior atenção.
'Cérea de ires quartas partes do tempo letivo deverá . ser des-
finado á correspondeocia, :as descrições e.. narrações, entre-
Meadas com exercidos de estilo e análise literaria dos textos.

-Os trálialhos de Composição escrita 'serão preparados fera
classe, indicando-se ao ..aluno. tanto (manto .possivel, as

'leituras a que convém recorrer afira de melhor' 'executá-los.
:Para que a correção seja — eficaz, ...récomenda,-se ao. pro-
ttessor recolher as provas e,-'fora "da aula. nelas 'aSginalar
lvlos os erros, classificando em lista espeeial, QS Mais

(erros ,de ortografia, pontuação, concordancia, regencia;
impropriedades, etc.) .; na aula seguinte, ,  fazer,
mio quadro negro, as emendás. necessarias, enn 'a colaboração
na classe, deve -verificar si os interessados as t•ransportart
para as respectivas provas.	 •

Na 4' série .caberá ainda, pelo estudo element-ar da gra-.
inatica historica, a justificação dos preceitos hauridos na gra-
/indica expositiva. A feição arcaica da iingua será ligeira-
mente Considerada em excertos curtos e caracteristicos,
que se -dará a' redação atilai, seguida de raoidoS comentados.
oportunos.	 •

O ensino propriamente lacrado, subordinado ao . cia lingua'
na 1" série, 'tornar-se-á preponderante na ã" série, expondo-sè
então as regras da composicão lacraria e o estudo, ainda (me
sumário, ,das melhores obras cie escritores nacionais e lhe?,
tugueses. Instruidos péla leitura dos tetos, serão os aludes
obrigados a tomar parle ativa na 'análise çlos processos de cada
autor, caracterizando-lhe a construção e o é:stilo, mencionand,.!.
os conceitos e as passagens que mais os impressionaram, apon,
tando as . formas elegantes e -vigentes ou as que, já arcaicas,
não devem ser imitadas. Após o conhecimento fragmentaria
de unia obra, receberão sumária notícia das demais partes
que a constituem. 'do plano a que obedece, do fim que se
propõe, da individualidade do autor, corrente literaria, a que
pertenceu e, outras obras que' produziu. • Com respeito- ao- es-
tudo de um escritor ou a ti.roposito de um pensamento no-
tarei, colhido na, leitura, 'desenvolverão temas literal-los ou
assuntos de moral privada e- social.

Emquanto não existir- moa seleta organizada em Lar-
monia com o programa da 5' série, o criterio do mestre re-
gulará a extensão adequada á apreciação de cada autor. E" pre-
ferirei começar pelas obras modernas, porque somente elas,
por mais comunicativas, provocam emoções sinceras e des-
pertam o prazer dos estudos desta natureza. Como o que se
pretende é, antes de tudo, educar o gôsto literario, quasi todo .
O ensino', para ser atraente,. tem de gravitar em torno do
pensamento hodierno, em ambiente -conhecido. convindo, por-
tanto, a preferencia pélas obras- modernas' e tleixamio-ze a aná-
lise das obras classicas para o momento em que o aluno,
dotado cio algum senso crítico. estiver apto a assimilar com
real proveito os velhos exemplares da boa linguagem.

. • Finalmente incumbe ao professor fazer a sinopse his-torica
e a , apreciação geral da literatura portuguesa e da brasileira,
de sorte que, ao concluir o• curso fundamental. tenha ta estu-
dante indicações seguras para poder consolidar per Si as
noções adquiridas na escola..

ParmEntA. ne:maexo,k sátiEs •
horas)

(Leitura 'de' trechos' de pensadores -é poetas confemporaneos,
escolhidos de acordo com á capacidade média da classe.
cação dos textos. Estudo inetudico cio vocabulario. •Reprodu-
ção oral do assunto li-tio;

Recitação de pequenas poesias, previamente. interpe&tadas.
Composição oral: pequenas descrições de cenas ~uns

da vida humana e da .natureza; ,breves narrativas, Libulas,
contos populares.

	

.	 -
Estudo gramatical baseado no livro de leitura:: flexão

nominal: eradação; numerais: emprego frequente das. formas
verbais mais comuns, especialmente do imperativo; e.studo
simullaneo e moderado da análise lexicologica e da siintatica;
substituição de frases por outras de forma diversas e. sentido
equivalente; conversão -de frases compostas em frases sim-
ples; transformação de orações coordenadas em subordinadas,
e vice-versa; passagem de- orações conjuncionais a reduzidas.
e vice-versa; exercicios de concordancia e regencia; colocação
dos pronomes obliquos.; exercidos ortograficos no quadro .
negro..

TERCEIRA SÉRIE

, (3 horas)

-Leitura de excertos de prosadores e poetas modernos.
Explicação dos textos. Estudo metodico do vocabtilario.

Composição oral: pequenas descrições de renas -dá 'vida
humana e da natureza; breves narrativas de episodios da. his-
tória do Brasil; reprodticão livre de assuntos lidos 'fora da
classe.

• Composição escrita: cartas e dialogos redigidos pela
classe, em colaboração, e escritos no quadro-negro.
- Estudo' gramatical: resumo sistematieo das ObservacSes

feitas nos anos precedentes; noções elementares» de fonet•ica;
fOrmação de pala,vra,s,' particulgidades.Sintatia4 'sintaxe de.
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• QUINTA SIRI

• (-3 • horas)j

I. A milise

	

,.	 •,	 .
Estudo literario de.. obras em. prosa e• yerso de autor

Irasileiros e portugueses, escolhidas anualMente . pelo pro-
fessor, predominando as modernas e. excluindo-se • as do

- • periodo ante-classico,
11. Literatura.	 ,	 ,.. .
a) 'Noções preliminares —1,ileratura . . .Arte . /itararia.

Prosa e 'verso. Ritmo: Formas de exposição:, narração,..des-
crição e dissertação. Generos de composição cai prosa e . Verso.
Estudo da. versificação.	 . .	 • ,... •	 , •

	

Estilo; virtudes estilistieas..	 ...	 ,	 .‘
• b) Sinopse cle. história. .literaria,'—. Formação e: dosear-
volvimento ., da literatura portuguesa e da brasileira. Os ..

•fatores mais. importantes. Divisão em . periodos. Influência
•estrangeira. Eacolaa: origens, caracteres e principais . rrpre-

• • seatantes de cada escola,	 . : .	 .	 . .	 ..,	 ..	 .
• • HL Composição e, estilo. .	 .

	

.,	 .	 ..,,	 ,.	 .	 .
DissertaçUes morais. Dissertações literarias a propoSito

. dos autores estudadeS. Impressões. de..leitura feitas -fora da
classe. ' Exercicios . de estilo no . quadro flagre. •

• .
• . FRANCÉ$ ,•

•
O- ensino das linguas vivas ..eStrangeiras ,.destina-se

revelar ao aluno, através do conhecimento -linguisticoos• ,
fatos mais notaveis da civilização de- outros povos.. . • 	 .

No manejo da Ungira estrangeira é preciso, que. o, aluno
consiga, coin desembaraço correspondente á 'idade, 'exprimir

, o •pensarriento, oralmente eu porrescrito. Cumpre, por outras
palavras,. que as imagens acusticas. Proprias da língua estran-

04eira' Sejam .provocadas diretamente pelo pensamento ou a
aste se associem_sem o auxilio doridioma nacional. Não , .basta,
pois, que se torne õ aluno capaz de ler, com maior ou inengr
dificuldade, os autores estrangeiros, , traduzindo áproxima-
damente ,os voeabulos, os • grupos sintaticos. os idiotismos,•
sem poder dispensar o. emprego abusivo' cio dicionario ou de
regras decoradas.. E'• nacessario muita mais: í necessario	 -
o aluno adquira á façuldade de ^ manifestar -o, Pensamento;
diretamente na lingua- estrangeira, sem á Mediação da Aingua
materna. para se realizar êste objetivo, ti mistér apliCarsq
o metodo ldireto intuitiva isto té, .4.sinar a lingua eStran,

• eira -na proPrla lingua estrangeira. „•
O ensino será ordenado e progresSivamente feito p -cir; melei

(Te exereicios em que se aohsiderern Metes de . usó comum,
Madras .que. representem aspectos da vida quotidiana, fami-
liares ao" estudante,- corno, por exemplo, a escola ,".a -casa, 4

idade, o comércio, )Q, fahlitia,. o campo, etc. Os. exercicios
Ovem ter, em vista,. a principio, habituar estudante .. ao.

Sjstemd fonetico particular da • lingud „estrangeirW. Convém.
'destarte, que_Os primeirás •exarcide:s ,coirSiãtainfi;eqiieUte:meiite
cin ditados, ,lidos o mais da- vezaS per aluno- Cuja pro

Macia , terá , o •professor, ,ocasum de corrigir- .com vantageni
.rara. toda a ,classe. Além dos „ditados,. são muito .proveitosas
altal_o_gt2i..a. recitação. •Para não se prejudicar a obte,pção

• •	 „ '

,
Exércicia- liafat habituar rd' 'Mungi ali . -sistenia." ror:RA-Tm

estrangeiro. Exercicios de leitura_ de' textos. fonetica e orto ., -
graficame.nte escritos. Observancia cuilladosa da acentuaçO -
tonica..-Canções a, recitações da trechos- decorados, em proSW,-•
eu em verso.',	 •

, E;xarcieips pua formação	 I'elat1V03
- ambiente l'ireprio "do aluno 1.(.a familia a casa, 'á escbla

. cidade,,
CoOecjrnento *da	 ' • . morfologia por	 'e_inpriígo

tatico: . Subs:tanfiyã. Verbos-reglaées nas' diversaS . NtoSzes
pas formas' afirma'ti:và, negativa	 Irkt-èrkgo.tiy,a,;, ronornA.	 ''Adjetivo e adverpio

-
tiRIMETOX ^^^sFatfi„	 : ••
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'Leitura a interpretação de trechcc de Poetas, epro,saderes
'tios dois ultimos sec•ulos.. Análise,..literarla elementar. •„ . • .

_ e•-•	 'Exercidos escritos ' de • composição. oficial -e • narrações
bre assuntos variados; descrição 'de tipos e de cenas. 	 • •

• - Exercidos frequentes • de estilo no quadro negro. , •,
Origem da lingua portuguesa; seu dominio; . constituição

.lo laXico - português; as linguaS • romanicas. 0 português do
firas-il.,,---.	 .	 • • • , 	•	 „ 	 ..-	 ,•,	 .	 •	 • ,	 .

EstUdo elementar de ,fonetica historica.
Formas divergentes; - suas causas. ..	 •	 -	 .- •
As tres declinações de latim popular. O. caso lexiCo•ganiee.,

i) 4.1e.sapaxacimento da. neutro... 	 .	 •	 .	 .	 ,	 . .
Fatos devidos á analogia. 	 . . • •..	 ..	 •	 - -
justificação das regras referentes„.ás - flexões 'de genero

e número e á graduação sintatica. . . 	 ._ .	 •	 •
-	 As tres conjugações do latim popular; perdas sofridas.'

i• pêlo latim literario; croações romanicas; fatos devidos á
analogia. Explicação • das, formas verbais mai; ;cana teristieas,
consideradas irregulares pela gramatica expositiva. 	 • .	 ..

'Observações sare a • ortografia, apoiadas nos conho'ci-
mentos de fonetica. historica.

ou•anras2jrar.,„, • j

horas>,

• •
•• dVagilidUla casaar ia , no, uso ..da-lingua• •

Professor deixar, enquanto • for pessiVel, á Observancia clo4
• preceitos gramaticais para segundo plano.

Aos- exercicios orais o escritos- devo •presidir sempra 'o
principio cio que tanto melhor se• Conhecerá uma linguaqtiant4 •
.mais livremente 60 puderem empregar as -suas expressõet-; -
'peculiares. -Dai resulta que -o vecalaulario adquirikle. pêl-

estudante deve ser constantemente reèiisto e aproveitado :em • •
novas construções. Nas primeiras séries, o. professor, depois,
de Preparada em aula a lição, fará com- que os alunos dia-
loguem, usando as expressões aprendidas, conjuguem ve1bo4

grarpos sintaticos, preencham lacunas. em , frases ou façam, .
. em casa, por escrito, exercidos calcados no- que se estudou
na aula. Crescendo o conhecimento da lingua estrangeirai
deve 'dilatar-se a autonomia e a liberdade do estudante em
seus trabalhes, 'sendo 'então vantajoso - incumbir-se o _aluno
cIO .exposições variadas sóbre assuntos que haja lido ou slib0
ocorrencias interessantes. .

E' recoméndavel que se (Min á decorar leitos na lingua
•strangeira. Convém,' entretanto, -.pia, • ae • reproduzir=sa
assunto decorado, se façam alterações; se bem 'que pequenas,

. na linguagem do texto (mudança de flexão, de tratamento.
ete.)-.• .0 trecho aprendido de Cór servirá, : • al•Sin disto, 'do•
tema para uma composição livre, . feitti por escrito. 	 , • •

-	 •	 '
,• Nas primeiras series deverão ser adotados livros de lei-

tura. que versem assuntos relativos ao ambiente em (lua
costuma viver o estudante e tragam, ac. :_',rca das regiões em
que se fala a lingua, descrições dos aspeto; mais interes-
santes da natureza, da vida das grandes cidades, exposições
relativas aos costumes, ás instituições economicas e politicas-,
á história, ao folclore. As "leituras devem ser feitas .de, modo

• - expressivo • .e • a inteligencia do texto convém" ser explicada
previamente em aula. Da conexão entre 'os diversos assuntos
lidos pode"o • professor tirar temas de trabalhos- para sereni
feitos em casa, nos quais os estudantes atendam • á sua , •
inclinação -e capacidade. Nas duas ultimas séries do- curso,-
deverão ser lidos os autores estrangeiros, escollietida-s43 as •
obras ou os trechos mais convenientes á- feição Jie-. história:
litwaria 'que devem ter os' estudos, isto é; de história da; •
civilização através das obras literarias. No que diz. respeiter

poesia, deve-se chamar a atenção dos alunos para o modo
• por que o poeta , se aproveita ido ritmo proprio da lingua

suas Composições. E' conveniente oue o estudante guarde do
• et3r algumas poesias' ou trechos da prosadores, escolhides:
nos primeiros anos, pelo profes.ser e, depoi •s; pelo proprio
aluno." • •

AS leituras feitas fora de classe -deverá merecer 'ti maig
"desvelada atenção do professor., Cumpra-lhe estimular e di-
rigir a curiosidade do disaipulo . pele conhecimento, na lite-
ratura estrangeira, das obras que mais: coincidam-com as suas.

•tendendas. • São -tambem de se aproveitar; para leitura fora•da aula, os jornais e revistas. • •.
• Para que não se mantenham distantes dos fatos lingmis•-• •

ticos., as_ regras ' dá gr.amatica • só. se 	 indutiva-
mente, .sem formalismo e após o. conhecimento. prático,
gorOso e seguro dosfatos: Acompanhando o ^ déSenvolvimento 	 ,
da faCUldade de eloCução, tornar-se-á riaturálinente cada vi"?.7: • •
mais s6Nivéf.'a necessidade -das ' regras grainaticaes, pois.
que, Si as lialavraS não . se empregam • Sem gránatica, seri_6^
o conhecimento desta tanto mais reclamado quanto Mais nu. •,
merosas forem .as palavras aprendidas.

.Só depois de alcançado- na lingua estrangeira conheci-
Mento baátante desenvolvida, convirá: introduzir-se o estudo
comparativo-das•• duas linguas, usando-, se,- para' , isto, *algumas ,
traduçõeS- e, :depois, em -menor numero' do que esta,. 	 .

" yersoe,	 • •
• -

,, • "PP
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•
- TERCEIRA SÉRIE

.(2 horas)

Leitura e- interpretação pelo metóilo direto de autores
do se.colo XX. Análise lacraria elementar. Apreciação
gramatical das leituras feitas.

Uso moderado da tradução, como meio de estudo com-
paralisa) entre as duas línguas,

, Conipusição oral e escrita para' comentar os trechos
estudados. Cartas e narrações.

,Emprego excepcional da lingua materna para aperfeiçoar
o euniieeimentos adquiridos neste poriodo e }Ar em relévo :as
semelhanças e'dissemelhanças entre as duas linguas..

QUARTA SERIE'

• ,(1 hora).

, Leaura e interpretação de autores dos secums XVIII e
xix.

• 1'so moderado da lingua Materna, a titulo de comparação:
Estudos gramaticais em lingua estrangeira.
Composições gramaticais e literarias. Gorrespondencia.

Descrições de cenas.e tipos:
•Problemas -de sintaxe comparada entre a lingua materna

e a •in-na estrangeira.
• Alguns exereicios- graduados de versão, a titulo de compa-

ração entre as duas lingints; permitindo-se O Uso moderado
do dicionario.: • 	 •

• INGUS E ALEMÃO •
.

•Serão adotadas, no ensino das lingnas Inglesa e alemã,
dirétrizes =iogas ás indicações a proppsito do francês. Os
programas fundamentais abrangem, para • ci estudo do inglês,
os temas propostos para as quatro séries .de francês e. para.
o de alemão, apenas os dos duas séries -iniciaes...	 .

LATim

• (i • objolivo principal do estudo do latim	 .o filologieo,
isto é. o conhecimento da vida economica, social e politica
dos romanos e, através déstes, o conhecimento do mundo

igo- :. • Simultaneamente, porém, com 'a realização de tal fina-
lidade, desempenha o ensino do latim papel saliente na edu-
caio do pensamento, pois que oferece ensejo a :que o estu-
dante adquira, com os exercidos que lerá de fazer, Os neces-
sarios . liabitos de pensai- celere, profunda e cuidadosamente.
!Acresce ainda,que o latim serve ao melhor conhecimento das
linguas romanicas, enriquecendo-lhes o vocabulario e tor-
Lando-o mais preciso e exato.

O ensino do latim deve ser feito de modo que se dissipe
no •espirito dos alunos a noção de "lingua morta". Cumpre
ao professor mostrar aos alunos que as linguas não nascem.
nem perecem, mas se formam e se transformam continuamente.
Para isto, recomenda-Se uma digressão geografica e insto-
rira, que explique como o latim se difundiu pela Valia e pelo
mundo e se transforinou no italiano, no francês, no espanhol,
no português.' Dai, desta conexão historica e geografica,
que se p6kle facilmente corroborar com algumas palavras
ionladas á linguagem quotidiana, os alunos se convencerão
por si mesmos de que não ha • grande diversidade entre o

• latim e o português • é estarão, assim, preparados para' en-
frentar as dificuldades que se encontram no estudo do que,
fundamentalmente, distingue o latim das línguas ronninicas
isto é, as flexões casuais, o ne,olium valor gramatical da ordem
das palavras e o papel ainda . reduzido das preposições.

Nada obsta a que se introduzam no ensino regras que
'corrijam a pronúncia normal. e que se podem reduzir ás sé,
t,..nintes: pronúncia. do, 11 Micial e dos elementos constitutivos
111.. grupos eonsonantais o vocalicos; restituição do verdadeiro
valeu . fonetico ao E' eonsonantal; tratamento do C, G, como
eehisivas; prolação do S como- espirante. surda.

A quantidade, , pela nuportancia que lem como sinal
int ivo das palavras e das &sinfonias, bem rotim pelo

papel -primordial que lhe cabe na leitura do verso,-5, ove

”4
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sudt;NDÀ sÉrtie,

.	 ;(3.horas).
.	 . • .	 .

merecer do professor particular atenção, O conhecimento
das diferenças de quantidade deve . basear-se em fatos pro-

• prios	 -vernaculo, relativos não só á prolação das vogais
portuguesas como as Jransformaçoes sofridas pelas voga:-

O ponto inicial - do conhecimento das palavras ,e do estudo
•das formas,' • declinações e conjugações. é a frase. 'Dela-é

flue " se • deve partir para • as • sistemaiizaeões gramaticais'.
.Convém ainda que, por meio ' -de eXereicios de •versão ire- •
tinção, seja bem aprendido o valor das formas e reuna ()•'"'''
_estudante um vocabulario preciso e mais ou menos rico, para
que se possam em seguida ler e traduzir correntemente os
autores lati,nos. Na aquisição do vocabulario, deve, a prin-
xdpio, preponderar a idéa, isto kL o•cuidado -do professor deve

a	
•

ser o de estabelecer, estreitar, mnter • os laços qu-e prendem a
palavra á. idéa, recorrendo, pata isto, antes ás associações
espontaneas de palavras vernaeulas, bem conhecidas do es-
tudante, do que ás análises e ás definições. Além de reunir as
palavras era Cirno de urna idéa comum, é ainda necessario
avaliarem-se os matizes com que as idéas Vizinhas se distin-
guem umas' das outras (estudo dos sinonimos). Posterior- • •
mente, então, ter-se-á em conta, no estudo do voe,abulario, a
variedade de aecepções de uma mesma palavra e os processos
de formação das palavras. • .

No estudo da morfologia é indispensavel aproveitarem-
se os ensinamentos da linguistica. Longe de apresentar incon-
venientes, só traz vantagens o 'conhecimento da formação dos
temas e da flexão, nominais e verbais. -, A diversidade das
formas e a variedade de maneiras, pelas quais se exprimem
as categorias gramaticais, serão mais facilmente compreen-
didas quando o aluno tiver" ciencia de coino se unem
tema os diversos elementos indleatis-os da categoria das pa-
lavras ou de suas relações gramaticais. Dai • resultará a
abolição dos paradigmas, que impõem ao estudante um. esfÔrço
fatigante e tedioso de memoria.•

Cabe ainda 'á linguistica ordenar os frito sintaticos, em:
cujo estudo costuma o anulo adquirir a falsa impressão de
que-não -ha entre êles qualquer nexo. A explicação historica •
justificará por que diversificaln as construções destinadas
a exprimir. as mesmas relações logieas. Assim, poe exemplo,

-"voinpreender-se-á melhor' ó • ablativits' ol'ciiparationis, si lho
for restituida a 'significação propria do ablativo de ponto ‘le •
vista. O emprego do acusativo com o infinitivo facilmente
se esclarece, dando-se • aos alunós exemples em que o acusa-
i ivd apareça corno complemento de predicado a que Se junta
UM infinitivo final.

Quanto a estibstica, já se tratou . anteriormente da parte
• relativa ao vocabulario. E' preciso ainda, com reSpeito—á
• construção da frase, que • se realcem os principios funda- •

mentais de que se originam as regras pertencentes a ordem das •
palavras. '

As lições da linguistica deVem Ser Utilizadas, como resulta:
do que foi dito, para simplificar e corrigr. o ensino dos fatos
gramati cais. Cumpre, por conseguinte, que sejam dadas sein

mais leve preocupação de erudição.
O conhecimento dos fatos gramaticais deve Ser ádqui- •

rido em aula sempre indutivamente. Servem a este pro-
PoSito Os exercieloS de versão para o latim. • Os temas de tais
exercieios devem, porém. subordinar-se á necessidade
(lamentai de preparar os alunos para a leitura e compre-
ensão dos' autores latinos. Recomenda-se, por isso, que as
versões para o latim se baseiem nos textos latinos dados para
traduzir.

-As traduções dg latim devem partir sempre da com"a
preensão total do trecho lido, para passar depois á interpre-
taçío literal. Doutro 'modo, torna-se impossivel, sem esforço
penoso e desanimador, reproduzir com fidelidade, correção 0.
eleganeia o pensamento do autor.

A-larga variedade de aceepções que peaem ler as palavras,
bem como a diversidade das relações que pode exprimir o
mesmo tipo de frase, excluem. o uso dos lexieos emquanto o
aluno não dominar o vocabulario que lhe permita inter- ••
pretar á primeira vista e, pelo menos, por alto os textos latinos
e, portanto, não se orientar eriteriosamente na procura da
tradução adequada aos termos ou ás construçõew desconhe-•
eidas.

A leitura expressiva kloS textos' é essencial no ensino do
latim, devendo sempre preceder ep reparar as traduções.
Não menos importante é-a recitação de trechos poeticos, pois,
além de Concorrer para a fixação do vocabulacio, serve ainda ". '-
para revelar o sentimento do ritmo proprio da lingua.

Como se salientou, de começo, o objetivo que deve dirl."-
• gir o Mudo do latim é o conhecimento, pelas manifestações

• Morarias. dos aspectos mais interessantes da.. :civilização
romana. Dai se .segue que a leiffira se presta. muito mais do
que os exaustivos exereicios . (143 gramatica,	 apycciaçãO . da.

Continnaeão r dos •.exercicios fonelicos .e.clos destinados á latinas na passagem para as" lingtfas romanie,as. • 	 • : •
aqui.-7f.A19	 .VOCall11111110,' dando-Se- ,1i105, j(1 certo cunho
ratià. ••

.F.studo complementar da, morfologia e da sintaxe.-
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O ensino da História visa. não só a formação buinana do
aluno, dando-lhe • a conhecer a obra coletiva do homem no
decurso dos tempos e nos . diferentes togares, .como a sua edu-

', cação politica, contribuindo para que o adolescente se fami-
Lliarizo com os problemas particulares- impostos ao -Brasil pêlo

seu desenvolvimento e adquira, ainda, perfeita consciencht dos
deveres que 140 incumbem para com a comunidade, .

Na- escolha dos assuntos haverá , a preocupa-ção de não
: forçar. o trabalho do aluno; Sobrecarregando-lhe a inemoria
com prejuizo • da educação de sen poder crítico. EvitarLgeão

, as minucias, ensinando-se apenas os fritos dominantes do Oro-
. cesso historiem, isto é, os que esclarecem todo uni penedo ou
t são 'a • elnive de acontedirientoà ulteriores.'	 •

• Cumpre conciliarem-se no ensino dá História os aspectos
economico, notifico e ideologico: Colaborando com a geogra-
fia, ‘i História ministrará o conhecimento das relações • exis-

; tentes entre à organização. econoMica, a . fornia de produção, a
estrutura social, o Estado, a Ordem jurídica e as diversas ex-

; pressões da atividade espiritual, sem sacrificar qualquer dêsses
varios aspectos á consideração exclusiva de tini ou mais destes'	 '	 ';• porém tratando • de cada 'qual segundo a importancia relativa

Loco; tiver na vida do país e na evolução geral da. humanidade
e, o que será sempre recomendavel, reduzindo-se ao . : minimo

7snecess.ario o estudo das questões referentes ás sucessões de go-
vernos. is divergencias diplomaticas e á história militar..

•A Historiado Brasil e a da America c .onstituirão o cedro
do ensino. E' claro, porém, que não se dev; considerá-las
ladoanente. Ao contrário,-cumpre seja adquirido, a princípio, 'o

•• •couhecimento da situação do inundo até o descobrimento, para
:se fazer ájepois o estudo. simultaneo: 41a História. geral„ da His-
tória da americh e' da História patria, afiai de que-possam Ser

.N././e. I» apreciadas as influências • que concorreram, cio toda •
n parte, paca a'formação do Brasil e. das varias nações , arneri-
f, canas, bem como para . que se'considere o papel' desempenhado

diVerSos países no c.el-junto da evolução da humanidade,
se conheçam os problemas huinanos.em cuja solução-cumpre

ao Bra gil ennienbarsse solidariamente :coni as demais nações
'; Nas duas .sérieS de-curse, ter-se -á presente .(11-fe

9 aluno não - , possue, • Via de regra. capacidade para entregar-se
,e,slinlits 'muito abstratos • e siSteinat iceis.	 .por isso-Aeon-

•Fi'lliavO. paaientarmentê na .Primeiisi série a _história
k , ...Ittp.	 episedica, moa apresentará_ afim . de .Melhor ilesperW
e rnte'c st' u5 Re,ònteCi711Ppf.4i; : ciá . l~ja gáal ligados .4 vida

g-Nndes - bornenS, Na segunda. série,. Itiandé se torna ;mais

riCentuado o . interêssQ.' pela cOncePções abstratas, • fpode-se
.ao lado das „biografias e narrativas de episódios qi.10

interessará à'HiStória da Amerien'e á -tlo Brasil, o estudo sistc-
matico da História da Civilização. .• 	 .

Ao professor:compete estimular nos alunos Os dons 4.1e ob-
servação, despertar-lhes-o poder crítico e, oferecer-lhes sempre
ensejo ao trabalho autonomo. O uso das preleções deverá res-
tringir-se ao minium possiyel, ' ficando princip.almente.reser-
vado cases ein que se tiver de fazer a exposição de acoute-
cimentes comPleíos, da vista de. conjunto de uma evoca "Mi a
caracterização precisa de grandes personalidades.

Para que o trabalho do aluno seja autonomo, deve o tiro-
feSsor encarregá-lo de coligir, fora de aula, os fatos historicos
-referidos no manual . de_história, ou, sid preferencia, os que se'
encontram .em forma de fontes, isto é, em biografias, descri-
ções de viagens, poesias', novelas,' romances,- documentos bis-
'toricos ou trechos dos grandes historiadores. Os assuntos_
dados ao aluno para, ler e deles fazer uma exposição su-,
cinta- devem, tanto na .forma como .no contendo, ajustar-se á'
idade mental daquele e aeguir._quanto ao modo,de.serem tra-
tados, o ponto de vista assinalado-pelo professor. 'E' tambem,
utilizavel, como fonte, o que cada aluno ' ou turma tiouve:.
observado em visitas a.museus,,ein excursões a. logares
ricos, na apreciação dos monumentos, etc. O material reunido
pelos alunos, 'Soladamente ou em grupos, sena exposto' e con-
siderado em aula, -cabendo ao profesSor orientar e completar
os trabalhos apresentados. 	 .	 .

• Merece especial cuidado DO ensino .da História a iconogra-
fia, ateridendo-se á"curiosidade natural- . dos alunos pelas
iinagens. Além das gravuras impressas nas manuais, plagiee

• sejarn-tambenv empregadas as projeções. Nunca se encarecerá
demais o • emPrego daS Cartas, 'cuja -leitura .se aprenderá nas
aulas dá História- com 'diligencia não muito d4stante da : que é.
propria do • ensino da geografia•

Cornquante'pertença - a todas as disciplinas do curso a foi'-
inação, da consciencia social do aluno,-é • nos estudos -da,Ilisto-
ria :que 'mais eficazmente se realiza a - educação politica, ba-
seada:-na clara compreensão das necessidades -da ONPIn co-
letiva e rio • conhecimento das origens, dos caracteres -  da
'catrutura das 'atuais instituições noliticas' e admiistra-
tivas. E' pela História que o'estudante, perceberá Como a
certa organização eco.nomica se contrapõe urna determinada
ordem • juridica; como "da diferenciação economica da. sociedade
se forma o Complexo dás ol‘gaiiizaçõejuritlicas (FaMilia,.classe
corporações profissionais. Estado. Igreja, etc.); e,. ainda como

- as transformações -eebli-oin icuii Iounamn necessarias as -t;rans for,
mações políticas e -juridicasT Dai -adquirirá o adoieSceute no-
ções que lhe permitam na- o,so assumir atitude critica,:conio
adotar uma norma de ação no que diz respeito,, quer, aos
Problemas peculiares ao Brasil, qner :ás questões internaifionais,_

' 1 	 puj:\iEb:i.-1: ACR1N.	 ,-,) :-.;,,,
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' História (feral:	 -
A reVelação da civilização cabida -- os Sara •eilidas e o

poderio_assirio•s— Grandeza e decadencia de • Bribilonfa
lomão.e.a monaequia 	 Israel .— -O espirito, naVekadoe' dos

..fenicios e .o 'comércio	 Os Actierneniclas' e a' organização
pensa	 Açoca 'e o _budismo	 igos estados gregos	 Gi-

. vilização'contra harbarie:•- a ameaça persa e a vitória da Greda
Pe'ricles e a civilização helenica — Unia aventurfipoliiica:

Alcihiades e a expedição á 	 — O . reino iIa Nlac:islonia e a
PólifiraDemostenes --- Alexandre, 	 os estados •Qilénico"3

Hamilear e Anibal .	 SeiraiÇs	 (latão .0 'os.•autigos
cosi utnes roma nos .	Os ohjet i'VOÁ 'Oolitieds • de Cesal.:,
gusto e a :organização_ do • Iiiiperio 	 O cristiánisahe_.—
Antoninos e o fipogeti • do _iniperie romano -L')iilizino.le
do paganismo — Bizancio, ,a grande cidade: inediÉ ivOl O
islamismo — A unidade imperial do Ocidente:. t-'..arlos.. Magno
— A vida é os costumes dé tuna- córte feudal' LL. 1t-b-aho ti ri
a bleu.' de cruzada	 A fiindação da-Monarquia porttiguesa —

•Um-grande papal da idade média: liiócencio 111--•••%•.
cisco de Assiz e. a caridade cristã ----f -X-eXtraordineria viagem
de-Marco Polo	 :jo.anna d'Are e o patriotiSmo
expansão' turca — •Gutenberg V' a imprensa	 AS -géantles
naVeg-ações	 .0, reinisciniento. : seus ,grandes"-viilio-s •	 Gap-
Foà V e o iniperio, :finiver.Sal	 grflude. inoviin'eido reli-
gioso, 'social e ccooïflic- i Hefermit	 fte.,tttátis

1;•ilipe II .e	 'A Inglaterra . no
teMPo. de Is•abet	 .: e nu iqw h\ e i. bIt i amucia religioga

.1-noaarra .absolUld e a-' •	•2';IV.•	 mo-mo-
. /nçf,3e.s ,' inglêsas	 Nio,j: Igralide, „ e- a fra nsl uri-nação da Hos-

	

' ()404.,15.1)-4Uts	 de antigo- regirbe:
e- o ideal • .reVeltieionario -- s'. -t ran,?orMaçaat- ae man.- e. 1810

individualidade do autor. e zt . histáriu'do movimenWde • idéas
• kle. sèntimeutos . que (Me. traduz em. sua obra. E' de se acon-

 selhar ainda não se restrinja: a leitura apenas aos autores
4V,lassicos, sinão .tambem que_ se..d .em. a:conhecer aos alunos
tiS' mais notaveis monumentos epigraficos. 	 ,	 •
•• A arte elassica, uma das mais elevadas'expressiies da •cul-

:• tura antiga, .não Pede • cle-ixar de 'ser - atentamente considerada
•„gigante o estudo do latim, tine, 'deste modo; poderá até coo-
• Orar com õ desenho Tia educaçãe:cla- vista. •Além de não , per-

mitir "a leitura dos autores que•se- passem -despercebidos os
menunlentos da arte classica, _servem êstes para ,explicar
vida e a hiStória, romana, .completando Os textos literarioss

- E', pois; util que se mostrem aos alunos, • pelos - . meios de
que se 'dispuser (gravuras, dispositi -vos, projeções cinema-
tográficas), os :exemplares mais- interessantes - da arte grega
e romana,esclarecidos por coinentario's que não só digam

•vespeito ao ensino literario,' mas ainda á- história •da propria
arte classica..	 •

.QUAIITA 1 1; QUINTA -SÉRIES

(3 horas),

Estudo tonetico, morfologieo e sintatico. Iniciação, com
Ovidio e Fedro, na metrica.

.	 Para a leitura .aconselham-se os seguintes textos:' Nevas
Milciades, Temistocles e Aristides (guerras persicaS),

_Aleibiades e Lisandro (guerra :d0 Peloponeso), Epaminonclas e
Pelópidas (hegemonia tebana).

Antes de se passar á história romana, com Hamilear e Ani-
, hal, á necessario lerem-se passagens de Curtias Rufus (111,

2 5, 7, 8, 10, 12; 1V,.7, 8, 15; V, 7; VI, 1-8; VIII, 1; 2, 5-8;
:IX, 2, 3; X, • 5); Cxsar, Rellunt Gallicum, 1; II, 46-28; IV, 1-19;

VI, 9-29, 3; VII, 36 ;-90; Ovidius, Mctamorphoscs, I, 89-150; 253-
! 415; II, 1.216, 260-378; VI,, 140-312; VIII, 618-714;- X, 1,63;

Fasti, 1, 497; 11, 79, 193, 491; III, 459; Tristia, I, 3; III, 3, 10;
IV, 4,.10; Epistutu, ez-Ponto, I, 3. 4; Phxdrus, Fabule (esco-
lhendo-se, de • preferencia; fabulas cujo assunto já seja • co-
nhecido do•éStudante).. _•

_ DA 'CIVILIZA(lig,

(2 . nora.$)
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r•-••••-•Os-- unificadores - de povos:: : Plisinarek' e 'Gas'inur. ±-..,1.,,,:_çp.."-••.do '.irciperio colonial esPritiliol - Os :jesuítas e a catequese
•puna de 1871 ----• O regime parlamentar -em jnglateri-a'.' A. :„---....níteriii':de S-4 o , a , fundaeão do Rio de . japeieO • --:, A &doi& -
. in'RPloração do continente - negrir."2-=;:: As 7 , 1-.0Diçõe.s... dri...:,-..-4..acjt. ,',.-.7.Ãçã•o""fM;le'Sa. r' .ci:..';'..I.s- i-S-: •I'VloVá'i" ' W-at téi.'" Italeigli --(tugi:icei-fie

)euiropeus e' a eran.4 Ouerrã • -:•- „Ai, re;v6lução passe ". " l ia i- • : P€ mi ..-H Os franceSes riii - -Ailierit'qr•e: ti '• ft:Mação '0.O..Canadá...---

	

IpereusSão; - - ' 	 .'-'•	 ..:, :-;•',..''':--:•;•'.:'''''';'• : •:--;:,:, -.:'.,': •-;- -: ":-,,,F'''. • -2N• riSSa-Ci, -6.n."'BraSil'Iro- laridil's-;,;- .0.:Clesbravamento clo : seftão. •-•-•
c'•iPs: gratules .vtljtOS . ht independencia norte-americana- . Unia .

	

..k; Eciti,vro.N, seniii, ,	 ,
,	 -. ,	 •	 '

	

....	 reVolução- de idealisttis':-. a Ifiroutidefieiti :- P.-, 'João VI e' • a:

	

•• ;(2 horas);	 '' Itr.iiisformação do ..^BraSit .-.J...--- Os .liber-tadoreS .hisPalf0-í 'inaeri-_..
'.,	 .. eanoS --" José Bonifiiéió- e • a halependencia 'ilo Brasil-------' A

. ,

''''	 ierra ci.platiirare, à . indepebdencia do Uruguai - Um mante-
i'lecior da unidade brasileira: I'eljá - Pedro H e o imperio -

	

Oriente	 'c onstittleional - Os _grandes . caudilhos hispano-americanos- .
• ,,	 -	 .	 .	 .	 .	 ... . .	 ...	 ,	 ' .P_Imperialismo arnericano ' e a guerra com o Mexico -' OD• o poinen i prehislorico -i-K, _homem ,historico. 	 : -	 :- . desenvolvimento do oeStto norte-americano - Norte contra

.,.. O mundo inediterraneo c a -Incha: . meio • físico é incio fSul: a guerra de secessão americana -,-• Juarez e o patrio-nice. ., : -	 - - . .	 . , .. ., 	 tf,smo MexiCano --- Os grandes vultos miliitires da guerra do.

	

. . . Povo e ri vilizaçõe,s (Ah m das:eivilizaçõe.s habitual- Paraguai .:--• A' princesa tsabel e a libertação dos : escravos -*ciente consideradas, .dever-se-á l'eferir, tanto . quanto pOssivel, A propaganda e a proclarntição : da_ Republica - A guerrara que já se conhece com• relação aos •povos da Asia Menor e hisoano-americana e a independencia de Cuba.rt'is .cxtremas -.setentrionais e orientais da Mesopotamia) :
o) Meios de expressão lingua..escrita. alfabeto.	 ' '''i°' TErteranA sÉni p.; . •b) • Caracteres gerais- da evolução _politica. 	 .• 1 , •

. e) As vicissitudes dos grande:s estados; seu poderio mi-

	

.. li Lu,r '6,st-ias. relações internacionais. 	 .,	 .
• . d) ,Evolução. social e economiett.:-.

Evolneão religiOsa.
- ..t) Evolução cultural é artistica, ,

	

—	 . .

	

Crecia	 -.	 .

• História da Antiguidade.
.	 4

„ [ (2 horas-)
•_	 f. Idade, média.'

Aspectos .ecorionliens, Sociais e .puliticos dos povos bar-
- Panos e . especialmente dos germanos.

• •• Migração dos povos 'harbaros nos seus espectos caracte--
risticos: esta.helecimneto no territorio romano, encontro com -

	

.	 ,Roma e o cristianismo: influência só/ire êles exercida pela
* •' • 'Aspe.' clOs nriS '. ciVilliaciies pre :i lielenicas e da " - e.:Poca das civilizaçao Tomana; sociedade e legislaçao barbaras..
Migrações:.. •	 '• -	 ..'	

...	 ,.

	

-	 •	 .	 .

	

••	 — - - ' Bilancio: Os grandes imperadores, : o Governo e a iirin-ii-Idade merlia_grega: os temp:os liornericos. • -	 .,.
nistração; aS classes .sociais; vida eeonomica religiosa e cid-' COlohtznão. - Esparia e Atenas primiti-vas. -- .. .. . 	 tura": impor Lancia - do Clii.'eito	 tibizanno ..	 ,	 •

A organização politica grega: monarquia, aristocracia	 .	 .
1,iri-mitt e dernOcracia.	 .	 C/ovis c o inverio fra.noo: os costuriles e • as _instituições.	 ..	 .,	 •	 - • - •	 dos merovingidS.	 .• ...t:sparta. e o 'socialismo de Estado Atenas e . á demo--	 .
ti 'iria 	 As ultimas- invasões gennianicas e o papado; Gregorio,.	 .	 ,	 .	 ,	 .

• • 'Guerras  gi seeo-persicas. • imperlafisino ateniense, :guerra • Grande. 	 •
do Pelopci., :-.¡O; gila slignifiração. riútrt .	.pa -V .ida olitica, ,Social e 	 .	 O Islam e sua contribuição ptira a civilização ocidental.
"eronondea dos g regos.	 .	 ,	 . .	 .,., ; A ei'mea tios caro¡ingios e a , renovação ao 11 in ff e r j et.	 .	 ..	 ..

• •-• A • liegeinofiia de "febaS e o advento -da 11,1acedonia :, • 	 ... Romano.

	

•• A- unidade cultural' grega: Olimpiri, Deltos e Délos.	 •	 Estudo da economia e da •organ
•
zação feudais..

:.: •¡ : Religião grega :"Réligião da polis : e religião anTária I".	 e ..	 , 1,,	 'A cavalaria e a organização, inilitar medieval:
•1 mística: •ortisiricc. - ••• ' ' - - "• 	 Significação. cultural e économica das Cruzadas.

> O desenvolvimento -cultural 'grego: a• epoca de Pericles.• .	 A teocracia , e a organização -da Igreja: a côrte de Roma,.
• •Alexandre• è ,a 'helenização -do -Oriente. - 	 - • - •' '' o . clero 'regular 'e • o 'secular, • o niovimento de- Cluni, as • i'irtleas

Aspectos, político, social-economico, religioso e Cultiira/ mendicante's; as heresias e a inquisição. *.'• 	 .a 'época helenistica: sua-significacão Para o irriper"jci romano
. e o cristlanisino.	 • • ,	 - ^ •-• • • •	 • • •	 . ,	 .	 - O Sacro' Inmerio Romano Germanico : stia estrutura oetè.....	 ..

.	 .	 . „

-	 - • • Deeactencia e.- fim . da (j‘recia aiitiga. : . --•	 • •	 '	 , •nomica, social e politica. Imperai e Pzipado. Sistern .i de Oto..

	

.	 .	 .

i
0 e
 011E . nós devem	 aos os greg,os: contribuições ' impor- ..ilenrique. Hl. Henrique, I'V . e Oregorio VIL -4 epoca dos Ho,

'tantos' da Geeeia nós diferentes domínios da vida, peniarnento henstaufeii . 	 , • .	 .	 ,.
lentifico...questões fundamentais da filosofia,- contribuições 	 .. As ..indnarquias feudais e o inicio das monarquias mo -

1.01ica	
-Roma	

•-• derhas no Ocidente (F(França,ing•laterra e *Peninsula.ibericaL.e.s.	 .	 .
•. • - -KformaeÁlo dos Estados; escandinavos e da Europa oriental.
. • , As .tendeneias. , reformadoras da Igreja nos ultimos tem-Asijei-••:(/),.., ••,álicos, . ee,onomicos	 Pos.da idade 'nédia

	

. .. suciai:s. . politicos,	 r:di-...'	 .	 .. . ,	 ..	 . .	 ..	 '	 •	 •, :ciosos' 'e: ciilliirais -da .. primitiva -epora- :da ;história -romana : - 	 , As ultimas invasões .e e fim -da idade média.	 • .
's dai õe4 cãm a Etruria, - Airepooderancia - da.- ilristocracia . e

• • (U • cla•Sses. . • .	 . . ..•	 ' • A economia senhorial é urbana, a ind	 dústlia meieval . e 5+
lula 

.Exriansao de_ 'Roma sobre a falia: a arte militar dos moviniento corporativo,	 .	 •	 •	 ..	 ,_-	 .	 •
O comercio ' medieval e as sociedades mercantis: aroma nos	 M.	 -,	 .	 .	 .	 .	 .	 .	 ,	 .	 ..._ .	 „	 ..	 .	 .	 . ansea:	 ••'• •	 ' '	 • •^ '	

.	 ..
'. • - viria' grande potencia..mediterranea--Cartago, sua civi- 	 .• lizatiitt.	 -, .;- .	 • - A origem do capitalismo. • 	 .

As _snern'as . riunica, e, sma. ,si,I.,,,,nifk,,aeso ,para o ,desonvoi: . .. .-, O rdesenvolVimento • cultural na idade média: as uni ver..	 _

v iinento'da politica, externa e.- da vida . 'pública, social e .econo- s	 l
idades,. tu
	 naknento

o direito romano, a • filosofia • e :à deliria: A- -• arte

	

. . _	 _	 ..	 .	 ç a iterar‘a: o pre-rese..rilica.des romanos.,	 . „ ..	 ,	 ....

	

.•	 .	 .	 ,	 ,	 •
• Evolução. de 11.oicut para o' iiiiperió • universal • (descrição 	 11...Historia da America 'e do I.;‘'a

m I raç	 gera- s)
01... •.	 .aios	 i.	 „	 -.....	 • .. ..	 , , . _	 • .	 •..

	

	 - OS mais . antigos Vestigios do homen americano. ,0 homemAs 1 ransfonmacõ.es • econornicas: e •.iis . guerras civ48: .. ...
A -.influencia ,., grega . na.....:Vida .romana: •a literatrua:- a fossil. Nouitd-y,-•puebtos, 'eliff dwelliMis, shell molouls, paro-:

	

.	 .	 . , . ,	 i!to ,O,S, sambaquis; ceramica' . de , Marajó. Estelarias. -	 -•	 • ,r:Cli....ião.	 .	 .	 .„.	 ..	 .	 .	 • .

	

A'^ epeèa de AU:insto: _Sua -finportancia: nolitica e cultura 	
Hipoteses s.i'lbre o . povoamento da , America. Velhas Id.-

Aspectos -politicos, : sociais e --e-conomicos- ..da época. in- pi oi teste	 ohs :, ..	 povos da .- Mit igaidade O tutoctonis

	

. •	 imo . -Noyasi
pririal . ... - A literatura.. A influencia • ..religiosa . t-dei . 

Oriente. •A. ..1 po .. eses., paleo-. asiaticos . e povos • da , Oceania. ' . :'• : - • : . .'.
e-voitleâo do . direito.: .. o -.Edicitum..perpelaum-. • . • -..'F.-*, ...- -,..•:•	 .- '..1).iste.iii i liert.O .',-,eorativ,ii geral . il9s Principais povos ame.,
• Cristianismo e 1.„stado. ant lge-.: , .. . .	 .	 ..	 11;i6anos'(exc.eto ó Brasil) ...• Á . •	 .• - . ...•

• Á.	 .A - de.slocaçãO •. do ,liiinerio •-e ...o • , desaparecimento "'de e-lio:aia - ,•.. As.,,grandes, eivilizaçoQs .cle,olir .ce. tda -r.;: . íiztrea. 111:11a-qtit.

éi-n F•ua:'s foriliaS • cal'-actais isti.6as.: • .: -..-' • .. '.v...:....-i....:,..-..,	 ,;••'-‘„ ..-:. 	 .,,-..-• -..elié •quiClitia. Civilizações; nienõres. (xista de .conjunto) - .	 .
0.. (iLle 2)6.g • deve/nós' . aos -rotnapoS, :•princiipidmente . - no :..... ''..bueetrizes - .- migr:itol'ia,s e di gtrilftiição - geograj)liicà . dei! .

. Wo.flüni-o • da. organização : -poá-••"liti--do: crive-110 ,J' ;-•:.- •• 	 4. -• •4, ' • • l• ', .'	 . . ,'• itrupos.	 • .	 '	 ..-- • •••• '---- 'r -..: 	 •	 - .	 "•• .• ''• • ''' 	 •• -.'	 •••	 -""''''	 •	 • • • ^ ''.• • .'-•".	 ..	 .
•"• '---	 • "	 • -	 • .--'"..	 •--•;••- ' f	• ,- ...,•., -	 ••	 v.. 	 tasàiiéá,çãó -, dos. , grupos ¡brasileiros ,(Siumila • antrópohi,.-•-• '.,./y.. 11_:q .,sitril,a ‘ ( a .4,-M,..e.:?!..c.f.i.-,17:-,d0.... ..B.,j;i:Ift.,.. - .r . ..,,,, --; ...-...„..;.,, .-...,'„. i.ea.".4ktuegrafiea - e imsi.isi.iea)

-	 .0 4e sii,)b-dinento cla,AMENe.p.. o ito,, Brasa.,,-Duas "c-ainiW: .- ". ''g.s..tacio 'politica; :A cicia]; • OC•011arliebt : 01igi0 5.c.i .. e .etilt.i.il • d6",--:
- 4-15¡1iy...9.eTic-_,:. a niexiicanus- 41esapareeirlaSk, --k'is -•-"Mteeas •-e :' os i.Tricas- --selva',0,m- '1)ttis-liei•É0 ,:-XV istá Me' 'et-H-UI/11'1.0)' ' .' 	 --''':•-•`	 1': 	 ''-........:" -• 0 jaiiigeria brasiliro -L- Ot, • áirtilli,Watttnés -e 'ii -fdrmação' - -- • "' --. n *, -•:', •,' • ••	 • —	 .... „. .

_.--.-
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•

QUARTA SÉRIE

.(2 horas);
,L História .moderna.	 •
O -inicio da idade moderna: as grandes invenções 'suas

onsequencias a	 •	 •	 '•
• A expansão geografica -e o desenvolvimento econoMico,,,-

.	 • - O desenvolvimento intelectual: O Renascimento.
-A constituiçiio dos Estados nacionais (Inglaterra, França

e Espanha).
• A evolução politica, social e economica da Europa Cen-

.• trai, da Escandinavia e da Europa Oriental_ 	 -
As ambições imperialistas e o equilibrio europeu: a ri-

validade franco-austriaca. 	 .
A Reforma-protestante e a reação da Igreja Catolica: • as

• guerras religiosas.
- A monarquia absoluta: a teoria do direito divino; a ciirte

o o . cerimonial; o Governo -e a administração. •• • •
• Politica economica: tisióeratas e mercantilistas; o col-

ibertismo e o sistema de Law.
As guerras •e os • exercites permanentes..
A diplomacia: suas origens e processos. .

• Importancia das negociações do tratado de Westphalia.,
O equilibrio europeu. O direito das gentes.

• 0- advento da delida, moderna. •	 • • • •• •
• O classicismo literario e o desenyolviinento artistica:-

. A Igreja moderna: •controversias religiosas; os jesuitas;
c.xtirição da ordem.

•A expansão da Holanda:-o i•mperio colonial e • as com..
• Panhias.. de. comércio; sua deeademia. - •.

O desenvolvimento econotuico •e a formação' da consti-
tuição de Inglaterra.

• A Politica dos Habsburgos e a importando, 'da Austria
corno baluarte_ contra os turcos..

	

.	 ••	 ••.	 ,
Modificações do equilibrio europeu: o advento- da Prus-,	 sia e da Russia: a , dee:Idem:ia da Suecia, da Polonia e • da

Turquia; os ,conflitos internacionais -e a - luta das grandes
potencias pela supremacia. 	 . •	 •
• Tendencia tia Inglaterra para o &mimo -universal; a
disputa tla , lndia e da America do Norte.;

• .	 O movimento de reforma social, e politica: filosofos e
• economistas.	 .

.0 despotismo esclarecido;
H. História da America e do Brasi.
Aspetos etílicos, economicos, sociais, politicoa .e culturais

da Europa ocidental 'na epoea dos descobrimentos e o coa-.
tacto com os - primitivos ,habitantes; o reconhecimento das
costas. a cempusta e o micto da colonização. 	 .

P. •	 A epoca das navegações . : os grandes 'cid/is; -o descobri -
menta asoaa tad e o português. 	 ,

Descobrimentos ingleses e franceses,. . 	 .
extensa° do , poderio, português: capitanias e govèrno

geral; . a administração pública • e a justiça; o sistema fiscal
português.

Expansão geografica: entradas e bandeiras; ás que-stões
de•

A defesa da terra é o despertar do. sentimento nativista.•
Atividades Jeconomicas: o trabalho. agricola e pastoril; .

os latifundios; a explorarão das minas: a industria ç o comér-
•lo- coloniais. A 'escravidão indígena e -a negra.. • .

As "vilas e cidades hrasileb •as; as camaras municipais.
A transmissão da cultura européa: inicio da literatura e

da a'rte brasileiras.
• A - Igreja no Brasil: sua organiZação o -Infltiéncia; . a yisf-	 A politica' iberica .de -Napoleão e suas consequeneias.

ta rio do Santo Oficio e a inquisição	
''.

e....	 -,	 •....	 •A vinda .de D. ,João VI: transformaçõeS • politica -á; sociais..	 ..	 -	 •
Os processos coloniaes dos espanhóis: a• rreducion. o ,.: e economicas;,a repercussão no Brasil . da revolução 'portuguesa •..-	 . :.:.-	 •	 •	 •• -	 • --	 -•	 srevarti»iento e a encomienda. Os agentes i reais :•• o adelan- de 1820

tado e suas funções. Encomendero e missionarios.	 • 	 .---  A. ideologia - revolucionaria :-... influência , • dos -filosofoss 
. „ A administração colonial •espanNala: : a .casa de.xonfra_ :f.!--anem•se'''• • ,t • • '''	 • • -	 ' • ' . •-	 -	 '•'	 •.As	 -	 :. taeión e.° Conselho das Indias; os vice-reis, os capitães•gene- --:lutas pela- independenci •a da.- America Latina: seus
sais e os governador	 asper2tos econornicos,: sociais, políticos e militares..es. -	 -As negociações' aliplomaticas e ó 'reconhecimento -da indo-.

•Ar justiça colonial: as audienclas; alcaides maiores e car-
regedores.	 .	 penciencia da America Latina: •• 	 - ...•1- • •••••	 .••	 ,-......L', • • ..•	 -

O regime financeiro: tributos e -taxas.-' -	 • 	 -•	 - A evolução nolitica-dos Estados Unidos:- o ',aparecimento
Vilas e cidades da Anierica espanhola: os át- bildos. •	 .. tios . pact idos; federalistas, 'e • republicanos; a . nova :guerra..dís:
A vida colonial è . a.fusão -das raças'. A • esCravidão Tiegra . .. intlependene ia ; . a• era--da . concordia. é a.:doutriiia- da •Alooroe;

A industria e o comércio coloniais. 	 . , .	 • '...,..(1-elt4)14)e• ch,sraectila;o ^laim énto :e -co n	 "OmiCO : e a '.e -	 -	 ' ..'expansão -para-o este;
As' atividades agricolas e a exploração das minas:- : 	 ' .
0- desenvolvimento cultural: as universidades', a .

 arte o , o. naseimento. da • iadustria. e- .0 • inicio do - imperalismo - -amovi-
¥. literatura coloniais..	 •	 -	 .•-	 , .•	 .	 .	 . .,... . =	 mim. •

	

.	 ..

rteipas pirafgs e flibusteiroa.•	 J.aaaaa,.Teligiosas„,.(moi:gions?„. 	 1•"-P•

••••	 I." •	 =3:ri!	 •

12.; et	 '
•

•• „.
• " A.:eclosão da Nova França :_sei_L•dese_n_yolvirnento. teerito•a

" rj.al e econoinico. 	 •
A colonização inglesa: as companhias, 04 cavaleiros 'e os

•• Puritanos.	 •
Condições sociais e econom cas das colonias inglesas:'

• população e a vida domestica: o trabalho -e a escravid.
• As vias de comunicação: estradas e correios.

Aspecto religioso das colonias -americanas: a tolerancia.
O .desenvolvimento cultural: a imprensa e as univeMa

dades, inicio da literatura americana,	 •	 • -
Governos coloniais: os colonos, n Corôa. o Parlamento.,

Governo representativo: as legislaturas- coloniais, os governa-
dores, o- Sistema municipal e os governos •locais. A• justiça co-
lonial.

'As leis de navegação • e as restrições á indústria colonial.
As calonias holandesas e suecas na America 'do Norte

• e sua' absorção pelas .cobaias jnglesas.
A luta pela America do Norte e* o desaparecimento da-

Nova França.	 • ,
• As origens ideologicas da Revolução americana e seus'
antecedentes imediatos.	 •	 ••

• .A guerra da Independencia; asp -ectos politicos, militares
e sociais.

A formação d'a Constituição american
A repercussão da independencia americana: as tentativas

'de emancipação da .America Latina.

QUINTA SÉRIE

• (2 horas)

1.' História Conteniporance.
Causa 6 sucessos da Revoluçãa • F'raticéaa :.• direitos •,,;,•

/tomem e do cidadão, constituição e representação- popular;
e exército popular.

Luta da Europa •contra a França revoluciOnaria.
••	 epoca napeleonica.

0 : CongresSo de Viena e sua importancie. -
A Santa Aliança e a politica de restauração ... • •-•
O despertar das nacionalidades e .a • luta pelo estado na-

cional e eonstitucional:'
O . rpmantismo literario -e artístico.

'• As revoluções deinocraticaa ,e O aparecimento das ques-
tões sociais.

AS- guerras -nacionais . e o triunfo da. idéa nacional . na.
Alemanha e na Italia. 	 •

-•-- A evolução da Igreja contemporanea: os grandes papas,
o Concilio do Vaticano, o Syllabus, a perda do poder &minorai.
O modernismo.

• A renovação literaria e artistica: o naturalismo, o :par-
nasianismo e o simbolismo . "-• •	 -

• .A questão do Orieire o imperialismo colonial e a . nJx-
pansão da civilização europa. 	 •	 •

• Desenvolvimento científico -e cultural.	 -
O desenvolvirnento da economia- universal e suas 'colhe,-

quencias para a transformação social: 	 •

A politica de alianças, a luta pelaS mercados e à 'Grande
Guerra.	 • 	 •
• • Consequencias politicas e económicas dot ratado•de , paz:
a Sociedade das Nações: , -	 .

O- inundo contemporaneo e seus mais importánles pro-
blemas: . comunismo, • fascismo e democracia; 'ás 'dividas do

guerra, o desarmamento e a federaeão européa. 	 •

	

s'	 •	 •

:1,1.-,His'iódá. da Anzci ira é do Brasil.	 ".

A expansão colonial:- as• expedições para ..to	 -	 0 . desenvolvimento religioso e cultural: o .tspirito, Inuna-
As eolonias hi spano-americanag O. Re 4P3,bições, estran— M;ario,. a ,reforma educacional (I-orado-Mann) e.-as --eorovni-

Tr..1.1,77-!!7M= rr,r="
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DI -A11-10-	 "rulric))-le 1:?;à1'."

A monarquia :brasileira. — O 1° imperio:•politica interna
é externa: a conStituição • de 182-1, a guerra cisplatina, o na-

"ionalismo, a abdicação.• • •	 :	 • • •	 -•—•-As lutas politicas • do pesiodo regencial.-
,	 O 2° _Impede:, o parlamentarismo e os partidos politicos.
... As revoluções. Lutas externas: campanha dosParaguai..

..;M,volução brasileira _para á federação e a democracia. , -
s..- A anarquia e o Caudilhismo: os .ensaios de organização
spolitica•da America espanhola. 	 •

A crise da Uniãe federal norte-americana e a ques t. :ie . da
• CSeravidão: a guerra de secessão." 	 •	 '	 •

O imperialismo traneès e a efemera monarquia Mexi-
Cana. •

Os conflitoS internacionais na Ameriéa cio Sul: as ' guerras
'do Pacifico e as do Prata.'
-- O triunfei da União ainericana é ' a expansão politica e

Cconomica tios Estados Unidos.
O protecionismo e as tarifas Mac Eimley; o desenvol-

a'imento industrial dos Estados. Unidos.
s; • O desenvolvimento cultural: a ' 'educação moderna, a li-
teratura e a arte.

O desenvolvimento 'econemieo; social, politico, religioso
cultural sia America espanhola. '; .-

1 • A Igreja no Brasil' e a' questão religiosa. 	 • •
• ,0 desenvolvia-lento cultural no Imperio brasileiro: o en-
:sino, a literatura e a arte.

As transformações sociais e economicas no Brasil:: a
'questão do negro.
'	 A propaganda republicana, no s Brasil: seus fundamentoÉ,-
Sdeologivos: a questão militar e a proclannieão da republica;

Constituição -Brasileira. • 	 '	 .•
• I iesenvolvimento social, economico religioso e cultural do

Brasil no penedo republicano. . 	 .
Atuais -Instituições• politicas e administrativas tilo- Brasil.

- O imperialismo americano: Cuba e'S-Filipinas: as corou-

rincões entre os dois oceanos e as republicas do1 Panamá e
sie Nicaragu:	 '	 •	 • ,

Partieipaçãh da America - na Grande Guerra e sua cola-
boração no tratado de paz: Wilson e os quatorze principies.

A. repercussão da Grande Orlaria. na America: os países
ainericanci.s e a SeCiedade • das Nações:

ft America dos nossos dias: seus problemas mais impor-
tantes.'

.• ,GEOGRAFI.A.

alunos, deve o professor- fazer com que se organizem ria aula
modsslos • em cartão, madeira ou maSsa'filastica. A leitura elas.
'cartas/começará por familiariazar o estudante -com a repre,
sentaçao dos acidentes geograficos proprios de regiões bient
conhecidas. Desde os primeiros passos na leitura das cartas,
Cde maior vantagem que o aluno perceba a yaljosa signifiss
cação do :atlas 'para o conhecimento solido da geografia.. •

Os assuntos devem- ser preparados, nos primeiros- anos,
em aula, .e sare eles deve o professor formular questões,
cujas - respostas serão objeto de trabalho para casa. Convem,
igualmente que os exercidos de dissertação ou narração geei"'
gratica sejam o mais 'das vezes preparados em casa. -Esses
exercicios devem ser moderadamente empregados 'e não são
'admissiveis antes da terceira série. O professor, entre os ele-
mentos que ministrar pára as exposições oraiS. ou escritas, cj.ev,
sempre realçar o "emprêgo do atlas.	 •	 • .

• Da -terceira serie em diante, deve -fazer-se na classe 4
divisão do trabalho por turmas 'de estudantes, ás quaes
'professor proporá temas que serão tratados na aula. .11'
indispensavel que os trabalhos, orais ou escritos, feitos os
aula- ou fóra dela, nas primeiras como nas 'ultimas series,
obedeçam sempre á preocupação de estimula' a atividade
pessoal e o senso critico do aluno. A ser assim, não se Pode
-tolerar o emprego de livros, nos quais se marquem lieões que
o aluno tem- de decorar passivamente. Ao iTIVE18.; torna-se
mais oportuno o uso de manuais • que ministrem ao eAudante
gravuras,. tabelas, dados estatisticoss cartas e graficos, dos
quais possam tirar .subidios para' o - trabalho pessoal. •

- E' relevante o papel do desenho no ensino ativo da Geo-
grafia. Antes da copia das cartas, .devem os alunos exer-
citar-se em esboço que, com traço á rapidos, salientam deter-
minados fatos, dentre ás muitos registrados 'no mapa: Es-
tes exercicios, destinados como são a tini educativo, não devem

. consistir' na reprodução mecanica do . atlas. Em todo 'o Curso
'devem os alunos organizar diagramas e graficos.

Nas incursões, recomendam-se . exeNicios • de &senhos
que reproduzam aspectos naturais,' recortes de mentanha,
tipos de vegetação, animais, - formas de habitação, etc.
• • O ensino deve ser, 'quanto possivel, realizado no 'convivio
com a natureza, pois que, destarte, se torna mais apurada a
capacidade de observação e ganham os conliecimentoj.; a soli-
dez que só o contacto com a realidade objetiva pode dar.
Assim, nunca serão' demais as excursões .a estabelecimentos
Industriais, Portos, estradas,' alfandegaS, observatories asti .o-
nomiCos; postos nieteorologicos, museus, SerViços de eStatiStica,
centros agricolas e - pecuarioS; etc.

No ensino- da cosmografia são' indispenSas-eis Os 'exer-
cidos e problemas nuniericos, organizados Senipre dentro das •
condições de realidade ou de 'possibilidade fi de:jtithidos de
carater meramente teorieo, que lhes torne penoso o desen-
volvimento' •

PRIMEMA sáa E

, (3 horas).

I. Peoleywnelws :
•

• Sistema Solar. A.'.I'erra no Espaco..A Lua...Constelações.
Coordenadas' da ' Esfera 'terrestre. - Ecliptica. Dia e Noite..
Estações. Fusos horarios.• z :------ - -

Geografia Fisica:

.Estructura da Terra. Distribuição das terras e dos mare,s.
a) Elemento solido: 'Sua formação, Sua composição.

Rochas, terrenos, jazidas minerais. Nomenclatura do relevo.
Classifiecação • das •fermas: dOras. deslocamentos. erupções.
Montanhas, planaltos 'e phinicies: suas • caracteristicas (exem-
Plos brasileiros,,' . 	 •

s b) 'Elementos liquido-s. Oceanos e Mares; Aguas o movi-
mentos' (id mar: yagas, marés, correntes ; • 0 relevo submarino.
Os lares. • .

-	 As águas correntes: , os rios. A erosão fluvial: • Itegimen
dos rios (exemples •brasileiress.

C) Elemento gazoSq. A. atmosfera : .pressão. . tempera-
, toras ,), L ooldade. sas . chuvas' . .Classificação dos • climas (os .
climas , do Brasil -como , tipos de, referencia.) Erosão .atmos-,
ferira,
•,_	 (/') Os,	 tipes do costas.. As. -dunas. Relação costs,
o relevo e com as, aguas adjacentes. • .• 	 ,

...e), A :ida	 ,e - .vegetal. sobee,so glote.'-'-.
'III -Pralkas-dt. Geo¡frafía .

Deinonstsações e experiencias com ( tPiUV,i	 o fest-
dulo de Foucaults Processos de estientação.. Determinação das

• Õ ensino da Geografia, unido ao das ciencias fisieas e
naturais, tem por objetivo o conhecimento, do meio ambiente
de que SlePendeni as sociedades humanas. Compete-lhe, assim,
dar a conhecer, a ,princípio, .a estrutura fisiea da terra, o
relevo do selo, o litoral, o clima, a hidrografia, os recursos

aturais. Cuidará, • depois, em-correlação com o 'ensino da
itiistória. de •apreciar a repartição dos homens, as raças, aa
linguas, as religiões. PS costumes- e. a organização .economica
o politica. Estudará ta•mbem as relações do homem com a terra.
cps produtos naturais, a agricultura,. a industria, as vias de
çonsunieação -e o 'comércio. Em conexão. com .a astronomia
c a fisica, tratará da posição da terra, no - Universo. „Utilizar-
se-á sempre dos mapas_ como o mais importante de seus meios
de expressão. Terá . sempre , em vista ministrar, ao aluno o
conhecimento das recursos e sias necessidades. do Brasil.

Os assuntos devem' ser estudados de modo que se ajustem _
Li idade mental dos alunos exerçam influéncia educativa e
'lhes permitansa expansão' tia curiosidade.

Concorrendo 'com -o-estudo -cia história, (leve a' Geografia
ter- tambem corno objetivo a • educação politica,' para a qual:,
ontribuirá, primeiro. 'com o estudo das condiçõeSsgeografi-,

c as da formação:do-Estado e com a' demonstração de que êsle..
Tiaseido, como qualquer sociedade. politica, das necessidades
de segurança coletiva,' se caracteriza, geograficamente. pela
:soberania territorial e•-requer, paras se -manter integro,' a
ixação do. grupo social ao sólo. -Mostrarás, depois como a
vitalidade das fronteiras, órgães-perifericos do Estados , de-
pende da -segurança, e da: rapidez-das -estradas :e dos nieio-s, de
comunicação. Continuando o estudo• da estrutura 'do -Estado,
apreciar-se-á • ai formação das • capitais., bem corners ,a':impor-
landa que toem economica, .politica e espiritual 'Cabe' ainda

Geografia,•inais-do . que a qualquereutra Materiasevidenciar
como osEstado • politieo .se.'prende,- . afinals'as relações-economi-
ças da produção.

NO. -.ensino da: .Geografia • devem • aproveitarse . seinpre • as
saliservações e ililpFEACS' colhidas- pelos alunos.; Goiva:rãs nas.
gluas primeiras séries apbear-sesprependerantepientessOemes
todo intuitivo, por meio de demostrações e experiencias

•:pirando partido das atividades manuais' espontaneas dos

„
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Latithble e da Longitude. Hora legal. Escalas. Cópia (las 'car-
tas. Leitura das cartas. Representação grafiea do relevo.,
Dados estat

ST3011NDA 8111114

(2 horas):

í. Geo-Ttrofia Geral dos Continentes'',	 --
Posição. Limites. Dimensões comparada. Aspectos I lu

relevo e do litoral. Climas e Hidrografia.. Vegetação. Ani-
mais. Populações.- Divisões politicas e Cidades. Recursos
ecorannicos. Descrição sumaria do cada Continente dq
aeórdo com as divisões naturais (America, Europa, ..tsla,
Africa, Oceania)

Geografia Fisira do nrasill

Situação. Aspecto. Dimensões do pais. Fronteiras ter-
restres Ifistorico o tipos). Relevo e classificação dos sis-
temas massiços. O Attantieo Sul. Litoral: morfologia e des--
crieão. Climas: tipos e exemplos especiais. hidrografia.

Praticas de Geografia,

t•xperiencias relativas ás formas do relevo.. formação
pxperimental de chuvas. Demonstrações da ação das aguas
iolwe o mode+ado terrestre.,

TErmranv,

(2 hora);

.T. Geografia Politica e Econonried.

Populações c faças. Linguas e 11cligiõeS". X Migra Sr'
ea civilização, colonização'. Formação das cidades. As Ca-
P i tais. As estradas, a circulação e os transportes. Fronteiras.
Culturas alimenticias (trigo, arroz, milho, café, cacau, chã,
a.5 ,~ar, vinho). Plantas industriais (algodão, borracha, ma-.
jeiras, fumo). Criação de animais; carnes, peles, :couros,
seda. Explorações minerais (carvão, petroleo, ferro e outros
metais).	 Utilização das forças naturais.,

II. Geografia Politica e Economica do Brasil.
PoptilaçõC,s:, grupos etnicos, elementos europeus. Colo_

nizaiio. Recenseamentos: Os Estados C o District° Federal.,
qecursns naturais e mananciais de energia. Condições gerais
Lia agricultura: café, cacau, assucar, algodão. O gado. tn-:

tnias extrativas: borracha. madeiras, mate, manganoz.:
Viaçã,) ferrea e rodoviaria. Navegação. Comercio exterior.,

61 TARTA S17:11n1

• (2 horas),

C nmirofia, dos -Principais Paise.f.

Estudo especial de cada uma das seguintes potencias, nas
suas feições físicas c politiCas particulares, salientando em
oada uma delas os problemas de natureza social ou economica
que mais lhe caracterizam a vida internacional:

o s, a Inglaterra e o Imperio Britanico (formação, exten-
pão, estructura e problemas. imperiais);

O) a Alemanha o a •Europa Central:
c) a França e suas Colonias;
d) a ltalia e o Adriatico;
••.) a Peninsula lberica
f) as Republicas -Russas ;
g) o Japão e Sua expansãci;
to a China e suas dependencias-js

i) os Estados Unidos (população, colonização e expansão
&onomiea);

J) a Republica. Argentina.,
H. Geografia Regional do Rrosil„

Descrição fisica.e política de cada urna das regiões na-
urais do pais. Estudo 'especial, em cada região, dos priuci_
pais problemas economicos e sociais da atualida lde, astim
.7rno a sua evolução historica. Brasil SeptentrionaL

Olorte-Oriental. Brasil Oriental. Brasil Meredional, Brasil Cen-
tral. (Em cada região natural, serão cstufladas, por Estado,
..xclusivamente as feições py/j1leas, formação hi1oriea, PnPu-
)oção ej í tp des),	 _

QuiNr.A. si:nn2

(2. horas); •

Gr:OCRA -UFA. FISICA

- 7. Ele?iidnlos (le Cosmografia

O ensino da Matematica, tem por fim desenvolver a
cultura espiritual dlo aluno pelo conhecimento dos processos
matematico,s, habituando-o, ao mesmo tempo, á concisão
ao rigor do raciaciniu pela exposição clara do pensame,nto
lingliagem precisa.

Além disso, para atender ao interesse imediato da sua
utilidade o ao valor educativo dos seus metodos, procurará,'
não- só despertar no aluno a capacidade de resolver e agir,
com presteza e atenção, como ainda favorecer-lhe o desenvol-
vimento da faculdade de compreensão e de analise das rela-
ções quantitativas e espaciais, neces.sarias ás aplicações 3103
diversos domínios da vida pratica e á interpretação exata O
profunda do mundo objetivo.

• Para que satisfaça tais finalidades, a principio, deve
ensino da Matematic,a acostumar o aluno á pratica dos cal-
colos mentais, tornando-o seguro e desembaraçado nas opera-
ções nuniericas.- - E, pois, necessario que ele compreenda bem
o alcance e a natureza das operações elementares e Adquira
habilidade crescente no .modo Io aplieá-1a5. Convém ainda que
desenvolva o senso de estimativa das grandezas e de apreciação
do grau do exatidão dos calculos sobre valores aproximados.;
Enfim, pela pratica frequente das verificaçõ -es, dos eXereicios.
numeriew., cumpre. ao professor estimular a confiança do cl is

em Si mesmo..	 •
Em seguida, visará o ensino da Matematica a habituar

estudante ao Emprego, com segurança, Jas idiSas e dos con-
ceitos que l'ortnam a cstructura do pensamento quantitativoi

O Sistema Solar. Lei kje Kepler, do Newton o de Hode„
Planetas. cometas, A. Terra. 4:oordelladas ge.ograficas. Mpf,e
vimentes. A Lua. Eclipses. Marés..

Calendario. Cartas terrestre:3. Escala..

Ir. .111ctearalogio e Climas.

A atmosfera: composição; altura. A . pressão atmosferica",
e os ventos.

A temperatura do ar: distribuição; médias termicas; os-g

'Mações e e.xtremos.
A humidade -à as precipitações. Regimens pluviometricos„

A chuva.
Os climas da Terra: classificação dos prineipais tipos„,

Climas do Brasil.;

Ur, O Elemento Solido.,

A crosta terrestre; sua composição. () relevo do solo; fel-.
ções principais. Erosão o teetonica.

A erosão fluvial e seu ciclo. A formação AOS 'Vales. Tipos
de planicies o de planaltos. Influencia ,das rochas sobre a to-
pograf ia.

Estructuras caracteristieas: dobra,mentcs, falhas e fratu.
ras. Relevo NAliCalliCO. Distribuição e classificação dos vulcões.
Relevo glaciará). Relevo desertieo.

O Litoral: tipos de costas. Os recifes.

.IV. O Elemento Lignjda.

Os Oceanos e os Mares. Relevo submarino. Agua do inar:;
salinidade e temperatura. Vagas, correntes, ressacas.

Os Lagos : formação c evolução das massas lacustres.
As " aguas correntes. O escoamento fluvial. O ciclo vital

(168 rios. Tipos de regimens aliviais. Estudo do Ainazonas, do
S. Francisco e do Paraná..

V. Elementos de Biogeograf ia
As inflnencia:3 do meio fisico sobre, a distribuição da

-vicia no ulobo: as plantas, os animais o o lionwm.
Distribuição dos vegetais. Tipos de ve getação: matas,

campos, eatingas, desertos frios e quentes. A flora das alui nus.
Distribuição dos animais. Fauna aquatica, marinha o flu,,

vial. Farinas terrestres nas diferentes zonas. 3ligracões,
As condições de \ ida do Homem nos diferentes meios

r. Groarofia COMPOPCIda, das Americos.
's3 11.‘lunra, relevo e litorais dos continentes americanos.,

Vegetação e recursos naturais. Zunas fisiografieas. Lino-
grafia o Populações: distribuição e densidade; dados estatis-/
ticos comparativos.

MATEMATICA
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`exercitando-lhe a faculdade de discernir quando e em que con-
dições admitem os fenomenos, naturais a aplicação dos pro-

g'-essos mateniaticos. Para isso, é essencial. que éle. aprenda,
• analisando uma situação complexa, a fixar relações logicas

entre os fatos, descobrindo e estabelecendo a ler geral que os
reg-em, cujas propriedades e significação devem ficar bem
compreendidas.

A exposição da materia e a orientação metodologica,
: •. e.tretanto; devem siibordinar-se„ sobretudo nas séries in-
teriores, ás exigeneias da pedagogia, de preferencia aos prin-
cipios puramente logicos. Ter-se-á sempre em vista, em cada
fase do ensino, o grau de desenvolvimento mental do aluno

rm interesses para os quais tem maior inclinação.
O onslilo 'se fará, assim, pela solicitação constante da•

'iLiviclado do aluno (metodo heuristico), de quem ' se pro-
rurará • fazer um - descobridor, e não um receptor passivo
de conhecimentos. Dai a necessidade de se renunciar com-
pletamente á pratica da inemorização sem raciocinio,
enunciado abusivo de definições e regras e ao estudo siste-
matico das demonstrações já feitas. Ao envés disso, deve a
loateria ser levada ao conhecimento do aluno por meio da
resolução de problemas e de -questionados intimamente
coordenados. Assim, os problemas não se devem limitar a
exercicios" dos assuntos ensinados, mas cumpre sejam pro-
postos corno processo de orientar a pesquisa de teoremas
.e de desenvolver a presteza na conclusão logica.

A proposito de' alguns ass.es problemas, que revelam
propriedades notaveis de figuras geometricas, ou, envolvem
relaes analiticas interessantes, será oportuno mostrar que
-não figuram no corpo da doutrina didatica porque não são
iudispensaveis á sua exposição dedutiva.

Partindo da intuição viva e concreta, a feição logica
crescerá, a pouco e pouco, até atingir, gradualmente, a ex-
posição formal; ou, por outras palavras, os conhecimentos
:serão adquiridos, a principio, pela experimentação e pela
percepção sensorial, e, depois, lentamente, pelo raciocinio
analitico. Assim, quanto á Geometria, o estudo demonstra-
tivo formal deve ser precedido de um curso propedeutico, des-
tinado ao 'ensino intuitivo, 'de carater . experimental E.
construtivo.

-A Maternatica será sempre considerada como um con-
junto harmonico, cujos partes estão em viva e. intima cor-
relação. A acentuação clara -dos- -Ires pontos • de vista —
aritmetico, algebrico e geometrico — não deve, Por isso,
estabelecer barreiras intransponiveis, que impeçam o estu-
dante de perceber as: conexões entre aquelas disciplinas.

Para dar unidade á materia, estabelecendo-se essa estreita
correlação entre as diversas 'Modalidades do pensamento ma-
lematico, será adotada, como idén central do ensino, a noção
de função; apresentada, a Principio, intuitivamente e desen-
volvida, nas séries successivas do curso, de modo gradativo,
tardo sob a forma geometrica corno sob a analitica. •

Como um desenvolvimento natural do conceitosde _função,
.será incluido na 5' série o ensino das noções fundamentais e
iniciais dó calculo das derivadas, tendo-se não só em vista
a sua aplicação a certas questões, geralmente tratadas em
inatematica elementar por processos artificiaes, como ainda
aos problemas elementares tia mecanica e da fisiea. Essas
noções,não serão ensinadas como meteria á parte,. mas entre-
laçadas 40 corpo das demais disciplinas matematicas;

Êste aerescimo de. materia será compensado com a ex-
clusão de certos assuntos de interesse puramente formalistico,
com o abandono de construções de importancia ' secundaria e,
ainda, de processos de calculo desprovidos de interesse
didatieo.	 -
, O assunto deverá, portanto, ser escolhido de modo que
í.e ensinem exclusivamente as noções e os processos que
tenham importancia nas aplicações praticas, ou sejam neees-
È-arias á ligação intima das partes que, o Constituem.

Da mesma forma, Como, consequencia.natural do estudo
das relações metricas no triangulo e; posteriormente, no des-
envolvimento do conceito de função, deverão ser expostas
as definições e principais propriedades das linhas trigononie-
tricas. Essas noções

'
 alérii do seu alcance . nas , questões da

vida pratica, ainda facilitam a penetração na natureza do.4
1.1elotlos de medida indireta das grandezas.

O ensino da MateMatica será sempre 'animado' com- a
'acentuação dos vinculas existentes entre a matematica e. o
Conjunto das demais disciplinas. Aludir-se-á constantemente
ás suas aplicações no domínio das ciencias fisicas e naturais,
bem corno nu campo da lecnica, preferindo-se exemplos e
problemas-que interessem- áS cogitações dos alunos:- '

Desde cedo deverá o aluno acostumar-se a fazer, antes
da resolução dos problemas; uma idéa aproximada do re-
saltado, por estimativa por • Meio de esboço' grafico.
Convem ainda que se hab¡tue. a ler_ a. intuição, cRer a respeito,

da possibilidade de resolução do problema, quer sob:' a
natureza e o numero das soluções..

'rani:hem, desde o começo, será de toda à vant'agem
',criar a convicção de que, não havendo no inundo objetivo
medidas exatas, os calculos sÔbre os valores aproximados
apresentam um limite de precisão, que se não deve esquecer'
na interpretação dos resultados das questões praticas.

E, por fim, com o intuito de aumentar o interesse do
aluno, o curso será incidentemente, entremeado -de ligeiras
alusões a problemas classieos e curiosos e' aosfatos capiloais
da bistoria da Matematica, bem como á biografia dos grandes
vultos desta delicia.

Além do desembaraço nos calculos, procurar-se-á desen-
volver o senso da percepção dos valores numericos. O calculo,
oral ou escrito, será objeto de constantes exercicins, lios
quais deverá sobresair, pela sim iwportaucia, a pratica do
calculo Mental.
- As operações ',sobre frações serão, a principio, explica-
das intuitivamente, pelo fraciona/ácido -de objetos ou de
grandezas geometricas. ,Aprendida assim, desde o in icio, a
representação geometriea das séries munericas, mais tarde
Será facil passar á representação grafica das funções em-
piricas, da qual se partirá para o estudo grafico das funções
analiticas.	 -

As noções de divisibilidade, de numero primo, de decore-
posição em fatores, bem como de formação do mininão mui-

' tiplo comum e do maximo divisor comum, devem ser expli-
cadas, na primeira série -sem preocupação de formalismo ou
de rigor dedutivo, mas com o' cuidado de se evitap a mecani-
zação dos processos e com o objetivo de despertar a iniciativa
do aluno, tanto no aproveitamento dos meios expeditos. corno
na faculdade de operar, quanto possivel, mentalmente. Nos
exercidos sobre frações, evitar-se-á o calculo de expressões
exageradamente complicadas,' improprias aos fins de se fazer
com que o estudante domine, firmemente, a significação ' das
frações e .do calculo :sare cïas.,

.7/. Algebret

Em todo o curso, os conceitOs e 01`0,CC.~, matematiecis.
serão sempre apresentados oro graus SUCCeSSiVOS, pa.:rsondo-se
paulatinamente dos mais faceis aos mais complexos. O es-7
tudante familiarizar-se-a, no correr da exposição maioria,
com as expressões lineares, depois coro as quadratieas, poste-
riormente com as cubicas e, afinal, com,as expressões' degrau'
superior ao. terceiro. Além disso,"- os conceitos •fundrunentais
da Algt..-bra terão a base concreta da sua correlaçãa com a
geometria intuitiva. Assini, os numerais /iterais e os poli-
Doudos do primeiro * grau serão introduzidos em conexão.
com as noções de distancia: de perimetro, de angulo e de me-
dida da circunferencia, ao „passo que as avaliações de super-`
/ide fornecerão sentido real ás expressões quadratieas, e o
Cálculo dos volumes ao da á cubicas.

A noção de numeros qualificados e as regras de operações
com os mesmos serão, ainda, apoiadas na noção de segmentos,
dirigidos é de outras grandezas mensuraveis • suseeptiveis de
sentido. As regras da adição e da subtração, suas proprie-
dades associativas e comutativas serão estabelecidas por
meio de exereicios, que obriguem o aluno .a refletir antes de
efetuar o cálculo indicado. Deste modo se prepara u re-
dução dos termos semelhantes.

A noção de equação surgirá naturalmente na resolução de,
problemas simples de aritmetica, com urna só incognita o
do 1°. grau.

E' misWr que na primeira fase do estudo das equações
se evite a sistematização do processo de resolução. Antes
convem que o aluno seja obrigado a repeti-lo e a raciocinar
em cada uni dos Casos numericos apresentados de acôrdo
com o criterio da complexidade crescente.

A Algebra deve mostrar-se como linguagem simboliaa.
eminentemente apta a exprimir, de maneira concisa, relações
entre as grandezas. Assiro, é de, se a-dotar, logo de inicio, o
uso da fórmula, a que 'se chegará naturalmente pélo estudo
das regras de avaliação de áreas e volumes, ou pelos proble-
mas de juros e desconto - comercial, Podendo-se mesmo alargar
a exemplificação com outras fórmulas obtidas de formularies
tecnieos. A fórmula será considerada sob os aapectos• da
construção, significação, uso e correlação entre grandezas, a
saber: o) como linguagem concisa; b) .como regra abreviada
de cálculo; c) corno unia .solução geral e til corno exawessão
da dependeneia de unia variavel em relação a outra.

-Da dificuldade e- da complexidade erescento dos proble-
mas resultará a pecessiday4 das opera0e4 ulaglgtuA
einibolos.	 •
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Importa, porém, que o aluno compreenda de medo
claro, (.:t sinta constantemente,' que tanto os sháholos - conto .ãs.
operações' se referem sempre a realidades. O grau de com-.
plexidade, a ser exigido ,das transformações • e cies 'processos
algebricos, será. limitado pela necessidade da 'exposição da
mateálaJpe/as aplicações 'provareis que 'na vida, prática ou
em cursos subsequentes, se apresentarão aos alunos.

- noção de função constituirá a idéa 'coordenadora dti.
ensino. Introduzida, a principio, -intititivamenté; será ~eis
desktvolvida, sob feição mais rigorosa; ate ser estudada, na
'Ultima série, sob ponto de vista geral . e abstrato. Antes
mesmo de formular qualquer definição 'e 'de usar a notaçãe
#...special, d professor . não' deixará,' nas' ráultiblas -ocasiões que
se apresentarem, tanto em Algebra como em Geometria, dá
chamar a atenção para a dependencia de uma grandeza em
relação a outra ou como é determinada uma quantidade PCW,

uma, ou por várias outras.
A representação grafica e à' discussão numerica devem

acompanhar, constantemente, o estudo das funções o per-
mitir, assim, uma estreita conexão entre os diversos ramos
das Jnateinatieas elementares.

Além disso, isolado ou unido á fórmula, o grafico 'ainda
cicsempenha papel notarei como instrumento cie análise e de
generalização, tal a vivacidade e o poder expressivo deste
meio do representação, sobretudo', no- estudo chiá propriedades
das funções empiricas. Não ha perder de vista, porém, emn
todo o curso que a representação grafica não é, por si mesma,
o 'objetivo procurado, mas apenas um meio de dominar
visualmente a variação das funções.

Ao lado dele a tabela merece .tambem ser devidamente
apreciada. Como recursos indispensaveis á. resolução rapida
cios problemas da vida prática, é neeessario que o estudante
perceba seremn tabelas, graficos e fórmulas algebrieas re-
presentações. da mesma .especie de conexão entre quantidades,
e verifique a possibilidade de se tomar qualquer desses- meios
como ponto cio partida, conforme .as circunstancias. -• 	 --

A introdução do metodo infinitesimal terá por fimii.
fazer que o aluno tome conhecimento do mais importante
dos recursos inatematicos. O ensino das noções do cálculo
das derivadas procurará manter um meio termo, entre as
razoáveis exigencias do rigor matemático : e a -consideração
das necessidades práticas, sem desprezar o auxilio da expli-
cação geometrica e intuitiva.

III. Geometria
-•

() ensino da Ge'ometria começará por um curso propedeu-
t iro [ir grometria„ intuitiva e experimental, em que se pro-

- curará familiarizar o aluno com as • idas fundamentais
relativas ás figuras geometricas, no plano no espaço, sob o

Hponta de vista da fórma, da extensão e da posição. Esse
estudo inicial , subordina-se aos seguintes' objetivos: a) exer-

, citar a percepção e a imaginação espaciais; b) desenvolver,
, a faculdade de abstração; e) despertar o interesse pela esti-
mativa e -a medição, bem como pêlo uso da regua, cio com-
passo, cios escptadros, cio transferidor, e pela construção de
mo,lelos

O plano do estudo obedecerá ao proposito "de fazer 'mie
o aluno, ainda antes de terminada a parte propedeutica;

, comece a tirar ilações exata g das 'relações descobertas -e,
assinr, estabeleça -a base do estudo logieo dedutivo posterior,

, sentindo, ao mesmo' tempo, por si mesmo, •a necessidade , ti'
,denionstraeão rigorosa:

-Nesta fase, deve-se recorrer largamente á mobilio:W(11#
,das figuras do plano e cio espaço, quando se tiver de verificar
;Ort ., provar a influencia que exerce a' alteração cie um ele=-
, mento sobre a grandeza de outro elemento iia - mesma figura:

onduziildw-se 'o estudante a iinaginar a variação pela qual
;a figura, através de estágios intermediarios, passa de um
estado particular -a -outro, acentuar-se-á o earater funcional

,cle tais variações.- 	 •
- Tamijem, lesele • rci C'cimece, Salientar-se-ü itiiriportanciA

!"-cla simetria axial e central, d'a rotação e da translação.	 =:
Ao iniciar o . 'estudo 'dedutivo dá Geometria; o ,primeir-ci

éuidado será o de fazer sentir' ao altmo o que significa uma
ilemonstração, utilizando-se, como ponto de partida, Os' pro-

-Prios fatos inferidos intuitivamente no curso preparatorio.
'E' ainda; a partir das observações intuitivas que se ¡Em-à_
i'estabeiecer . o 'conjunto 'dos , axiomas fundamentais e indispen.‘
saveiS' á exPosição logica da Geometria. •

Neste . estudo tete-se .-á' em vista: a) o erninciadO das 'pro-
l' osições; sua demonstração e aplicações:- b) • a-compreensão,

juSta, .apreciaçãO do raciocinia dedutivo; o valor da
/-41, 11peAção Clara, 'e Sucinta,' tio encadeamento logico das idéas
it. da memoria ..inatentatica,

.	 .	 .

Obtido .pêlo estudo da Geometria plana b..adestrament
sufielente" nas 'demonstrações -dedutiVaS; "a' *feição logiea
ser menos acentuada na Geometria . a fres dimensões.
estudo da Geometria no espaço,' Portanto, terá em vista prin-,
cipalmente desenvolver a faculdade de apreensão visual daÃ
figuras e das relações espaciais, da representação de tai4
figuras no plano e dá . resolu ção de' Probleinas de' cuhatura.

As primeiras noções cie Trigonometria devem ser dada
na 2' série, atendendo-se á sua utilidade imediatp,na re-
solução das qtiestões cie interesse prático. A principio, serã,1
apenas estudadas as propriedades elementares, das funçõe
trigonometricas, necessarias á resolução de problemas sóbrO
triangulos retangulos pêlo emprego de tabelas que forneçarN
diretamente, com Ires ou quatro decimais, os valores de
funções para angulos que variam d.e grau em grau.

Esse estudo será completado posteriormente com a.reS54
lução logaritmica de triangulos retangulos eobliquangulos

m	
i

co o traçado grafico das funções trigonemetricasi dedu-
ção das relações fundamentais entre essas funções o seu uso
na demonstração de identidades o na resolução de equações.
trigonometrieas.

Nas últimas clasSeS já se poderá usar 	 regua
tmica, nos casos em que não se exige uma aproximação do
mais de treS 'algarismos, ou para a verificação de calculo-
efetuados por qualquer outro modo.

—A ordem em que é enumerada a materia cada série
não é bbrigatoria; serve apenas para mostrar como se podem
subordinar os programas dos cursos ás diretrizes metodo•
logicas aqui estabelecida-s.

rnimEinx sgru4

'(3 horas)

7. Inieraç(ío g-eómelrica.

Principais noções sõbre as formas geornetricas'.
Áreas do quadrado retangulo, paralelogramo, -triallgui.)

-e tapezio; . eircumforencia, e área -do circulo.
Volunr.s do paralelepipedo retangulo, do cubo, do pri s

-ma 'triangular, do cilindro e do cone circular (retos), For-
mulas.:

• Arit»ielica.

Prática das operações fundamentais., Cálculo abreviado,
Exereicio de cálculo mental.-

Noção ,de multiplo e	 divisor. Caracteres. de divisibi.

Deconinosição em fatores primos; aplicação ao In. d. -o.
'e ao ai. In. e. .

Frações ordinarias e decimais. Operações com as frações.
Explicação, objetiva pelo fracionamento, de objetos. ou .
grandezas geometrieas.

Sistema métrico decimal. Prática das medidas de cOMpri-d
mento, superfieie, volume e peso.

•Operações coto , os numeros coMplexos: unidades de temPq
e de sino.ulo.

Sistema izgles de pesos 'e medidas.
,Quadrado e raiz quadrada, de numeras inteiros rj ceci

mais; aproximação no cálculo da raiz....
Traçado de graficos..

Algebra.
-Simbolos algebricos-; fórmulas: noção de expoentdS.,
Numeros relativos ou qualificados: Operações.' Explica4

ção objetiva das, regras dos sinais.
- Cálculo cio valor numerieo • de monomios O polinomios.;

Redução de termos seMelhantes; adição e subtração.
Multiplicação de monomios e polinomios 'em casos sim....

pies. Explicação' ,objetiva pela consikleração, , de áreas..
Potencias de monomioS. -Quadrado de um binomi(7..'
Primeira noção- de equação coni unia incognita; resolução:

de problemas numericos

Srouxos: scaus

'(3 _horas)]

Tr.. * Dile7áiy7d g~trie-tf.,
Noção de angulo e de rotação anulo adia-éent'es,,

plementares, suplementar" opostas pelo vertice.
Medida clãs angulas': ezó • cio tran sferidor.	 -
Para/elas e perpendiculares; problemas' oraficas sõbre-SéTtt

ra eadts.,

-
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. „	 .
dangulos; alturas: inedianaS e. ,bisseCtriz.es; soma (04

;ui:guies internos e' eterno. '	 ••.,
- - Prisma e pirámitle.,,. 	 o

,),:',Cilindro e cone.	 . :.• • •',-•	 '•	 t
Esfera: - Secções-planas., Poios; plano clanger4e;

eirçAMS.'efit05..-	 •	 .
-.Noção sôbre geração e Classificação das superficieZ; ira* -

-perficies regradas, de revolução„desenvolviveis...". -• i''
As funções circulares; relações entre essas fune.ões. Gra.

•fices.

Esttidó .sSic •intO • dos quadrilater.os,. •
figurasrn:seellilinfes .; eSCala.

:Medida indireta- dàS distançias. •
RaZiws entre lado de 'um -triangulo Mongol°. Seno, co •

seno e tangente de..anguto agudo.- liso de 'tabelas . de.,seuos,
cosenos e tailg-entes naturais.. •,

- ••11. 4ritile1ica, e Algepra.	 •	 • -	 - •	 .• • -	 • '
, 'Noção de t, função 'de urna' .variavel 'independente-. Repre-:

sentação.grafica.
Estudo da funções y'=. ax e y '=• a/x; exemplos.

, Propori;_ões e Suas . Principais _propriedades.,
Resoluça° • de ,, problenka sare gwandezas proporcionais.:

Porcentagens;, j u r 6,5, desconto (comercial), divisão propor-
cional, cambio.	 I ••	

• •
Equoç3e4	 grau com uma incognita. • Probleinas. Tu-

ter. pretação das soluções negativas. 	 • •
Sisternasil de equações do 1" grau com duas incognitas.

prbblenia:,•.
• Represei fação grafica •função linear de uma variável.

3les'olução graficit de um sistema de thias equações éom duas
incognitos.	 •	 •	 •

Divisão- ,algebrica. Expbente zero. Expoenle-negativb..
•Deromposição' ein fatores.'
Frações- -algebricas Simplificações

TERCEM.

(p horas).

I. Arititelicae A lgebra •

: EXpress.ões da tangente, cotangente,. secante - o -coseeantn
em. função do..seno c.coseno. -Seno, coseno e tangente da• somo. .•

,de ,dois angulos,.do -Obro de Um ângulo, da znetaae dc un4 .
angulo.	 . .

QUINTA SERIE.
• •

(3 horas).-

..21"ritMetica, Algebra e Geometria.
Resdlução de tringulos retangulos;-- prática das taboas

logaritmos.:
Casos simples de 'resolução .de triangolos •obliquangulo.S.••
Noções de analise combmatoria.
.Binomio de Newton .(caso de expoente inteiro e positivo).
.Derivada de. um polinoário inteiro em x.
Noção de limite. Derivada de V x • Derivada de seno de X.0

-coseno dez; tangente de x, e cotangente de x.
Interpretação g'eometrica 'ao noção - -de derivada. Apli-

cação da noção de derivada ao estudo da variação de algumas
, funções simples.

• -Processos elementares de desenvolvimentd em série; con-
vergencia. de uma série.

Desenvolvimento em série-do seno, coseno e tangente.
Problema . inverso da derivação. Primitivas. imediatas.;

Applicação, ao cálculo de certas áreas ...
• Volomes do prismae do' cilindro; da pirámide, do cone e .
dos respectivos troncos. Volume da esfera c suas partes.'

'Estudo sucinto das secções conicas. 	 •
•

- CIENCIAS• 'FISICAW E .-NATURAIS
-

O ensino das . Ciencias fisicas e naturais tem em vista dar •
uma noção . geral dos fenomenos .cla natureza e das Suas apli-
cações mais comuns á . vida•quotidiana, nas cidades e nos cauf-

.. pos, de acôrdo, com' o desenvolvimento da civilização da ziossa
• época. Além' . de transmitir os :•• conhecimentos já adquiridos •
- Pela tradição e a eiencia,, ainda procurara •desenvolver, aios alu- • •

nos, o hábito • da experimentação e da observarão atenta dos
fenomenos naturais, estimulando-lhes' os dotes da- imaginação; •
a argucia do • raciocinio e, a habilidade mas realizações' peá- •

•ticos; • afim de ,dcspertar as suas lendencias vocacionais para • .
os estudos posteriores..	 • •

. O ensino das Ciencias fisicas e naturais 'deve ser orientado
Pelos -metorlos. rigorosamente cientificos-da Éisica, -da Quimica •
e da História Natural sem, comtudo, obedecer na exposição
dos assuntos o aspecto restrito a qualquer dessas °lendas,.
porquanto é mais -aconselhava! que, eles sejam desenvolvidos
e concatenados -pelas suas correlações intimas e pelas asso-
ciações logicas que despertam. •Terá	 o carater educa-

,' tivo. como- o exige a finalidade, do curso secundado funda- -•
mental, compreendendo mais os -aspectos- de .conjunto ..do que
os de minucia, que serão . reservados . .aos estudos tecnicos
profissionais. • ' 	 . -

O ensino será senipre feito' pelaapresentação ,direta dos
fatos, pela indução e demonstração experimental das leis c

- . pela verificação das -propriedades dos resultados previa.
mente descritos e assinalados., em aula, pelo professor e,' nos

pratices,•pelos alunos. Os exercidos individuais são
imprescindiveis ao conhecimento dos fenomenos 'físicos c nar
turaiS, mas . convém não sejam em número excessivo, nem
dependam de Medidas, que correspondem a uma idade mental
mais-- avançada; devem antes restringir-se a fatos tipicos, e.
adequados a verificações faceis, que permitam uma apreciação
geral do assunto, ou se relacionem com fcnomeno já vistos.q--:
experimentados.

• A exposição dos lopicos do Programa e a escolha dos eXem-
Pios deverão atender ao criterio da aplicação imediata das
questões- á vida comum, por que são essas as que • mais .des- . •
portam ó Interesse dos alunos. O professor começará' expli-,..
cando á maioria - da lição em-linhas gerais, do modo mais coa-

\ crei o  e _visual possivel,. servindo-se, _para " Isso, de :gravuras,

	

- diagramas, qUadroS murais, modelos apropriados e quaisquer, - 	•
-outros meios de objetivação do ensino. A exposição X0I10.,
-sempre em lin,gua,,,,,em usual e acessivel, com: earater descrItive,
mais pitoresco cio que formal e limitado o vocabuIario teepleã.
•¡ cientifico ao estritamente necer.lará Afirzift lelb, da ;07017,..._
cimento a minisir.ar.;

. 	..
, Poligonos regulares;, relações- metricas nos poligonos re-

gulares. n 	 . .	 -
-Medida da,-eircunferencia; cálculo ,de n, (inc,tocto ' doS,.. • pc-:

rinietros)1.	 •	 '.	 -
' Área; áreas eq9 I-valentes; relação entre áreas. de figuras

. semelhantes. • • ..

	

Retas e planos no espaço._	 .	 r
L.,_ Angulos poliedros. - .Triedcus suplementares.,

Equações e Problemas de 1' gi'au com ,uma . ou mais

Desigualdades do 1" ,gráti.
Potencias e raizes.' -

••
Estudos das funções y	 y- ------1/x."); e y

' representação gra fica .
Cálculo, do radicais. Expoentes fraciona-dos.
Trinomio do 2" grau. - 	 . .

'Equação do 2" grau.. Resolução grof ica; • resoliição
tico. Discussão: propriedades das -raizes: 	 .

•Desigualdades do 2'4 grau.
•Gámetria.

.•
'.	 .

Conjiinto de proposições _fundamentais qu6. servem de
base-á Geoinetria dedutiva. Noções sõbre deslocamentos . ele-
-mentores ne plano;- translação e- rotação -de figuraS. Simetria.-

Estudo;d e triangulos.
. ,«Estudol. dos poligonos; • soma -dos angulos internos e ex-

ternos ,

	

Norão J e exemplos de ligar .geometrico.' . • 	 ‘ .

	

•d	
.:t	 -	 -,	 •Círculo; Propriedades os arcos A cordas.. Tangente A

	

normal..	 .. . .	 ...	 ,

	

,- Medidas dos angulose. -	 . •- ' - -
- Linha:-; proporcionais:" linhas' proporcionais no triangulo.

	

Semelhança; honiotecia. 	 .	 ,... ••
ItehiçõeS inetricas no trianguto. 

. Relações metriCaS no cimolo. • Média proporcionol.

f

..	 ,.,	 ..

• /

	

.	 , 
•:(3 horas),

_ 1. AnImelica e. 47gebra.
Equnees biquadradaS e equações irraelonais.
-Problemas do , 2" 'grau; discussão. 	

-

	

.	 •
,Progressão ,aritmetiea. Propriedades. Interpolação.-
•Progressão geornetrica. Propriedades. Interpolação.;
'Estudo da-função exponencial,. -	 • •	 -	 • •
Logaritmos; propriedades. rso chiá laboas., • •
Iteguo logarítmica. • -
Juros compostos; anuidades:
11. Geometria.

•

• •

•

•1 •• ,	 •	 _•

, Srxin,feirn	 .
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1. A atmosfera: •
1. Experiencias tie demonstram a existencia do ar. :kr e

•;vacilo. Pressão' do ar; inanorneti .os.' Pão do ar.-
'13o-ilibas; • trompas.•Ap

•

•• licacão do, ar • co'mprimida e. rara- ..	 .
,feito.	 •	 .••

.Con-Mosição • do ar atrp osferico. Mistura e .combina-,
çã'o.; copos simples e compostos. Oxigenio 'e.ititrogeriio e • seus

•• prinCipais Caracteres., 	 •.	 ,
, • • - Viimidade do ar; •higrometros. Condensação 40. Vapór.

•dagua. Evaporação e sua utilidade na vida doméstica.. . •
• - 3.. Correntes 'aéreas; vento, 'ciclones. Moinhos. do vento,.
Nuvens; chuvas, neve,- geada. Efeito benefico- das chuvas;

. uocivo das geadas. As séchs do Nordeste... • .
.	 do'ar; barometros. 'Previsão do. tampei,

• .• .4. Respiração dos animais e das plantas.-,4r,vidado; gaz
carbonico e . seus caracteres principais. Bebidas efervescentes.,
• Germes • do ar;-doenças infectuosas de transmissão direta •

indireta. 'A tuberculose. Vacinação anti-varioliea.
5. Navegação á Vela. Navegação aérea; balões, aeroplanos.

-

	

II. Calor c luz.	 •

1. Calor obscuro e radiante; o calor Solar. Transmissão
do calor; radiomefro; estufa; garrafa ."térmos"..

Sensação dos corpos; o tato.. Dilatação dos' corpos; ter-
mometros.—	 -

Temperatura da atmosfera; estações do, ano; climas.
Expansão dos gazes; Motores de explosão; explosivos.-

• 2. Fontes de luz. Propagação e velocidade da luz.' Escala
dos fenomenos ondulatorios. Corpos opacos e. transparentes;
sombras..•'

. Reflexão e refração; espelhas, lentes, prismas.. Farois;-
oeulos • de alcance. Arco-iris. Cores do espetro e da chama
dos metais:-	 .	 • • •	 • . _

•O órgão da visão; miopia; vista cansada. Fotografia; cine-
matografia,-

III. A agita.

- 1. Pressão e .pêso da agná- . Densidade. Corpos flutuantes
imersos,'	 -

• Mudanças dc estado; congelação; 'vaporização; Caracteres'
.dos • solido, liquidos' e gazes. 	 •
• indústria e aplicações do frio. Máquinas a Vapor. • -

• Cbmposição da agua. Hidróienio. -Aeictos, bases e sais'.
Ação •da' agua Sõbre ó carbureto: de calció. Combustão

- :o hitirogenió e do acetileno; maçaricos; SolclaVautógenicas..
•• .- 3. Os mares; correntes niaritimas. Lagos e, rios. Ciclo da

- ,tglta; itifluèiiéianaremparatura ambiente. • • -••••
• . Quedas digua;"thotóres hidráulicos,' — . •

..4. -'0 Meio aiPiatico,-. MicrOorganiSniOs'-da 'aguaPui ifw.

	

da' auft.;-filtroS	 •	 . • ,r • •

'

- 1. Animais e vegetais.- Aparelhos,- orgãoS,-• funçõés.:-.
•• • • Nutrição das plantas; a seiva-. - -Funções cia' 	 tlaÀ •

folbas., -	' -
Influéncia do • ar, da luz', do sólo.. iteierVaS nutritivas;:

carboliidratos, gorduras, proteínas. Sabor .dos frutos' e ,aroma.
das flores; os Órgãos do paladar.' e, do olfato,.

• Plantas úteis e • venenosas. .0 trigo, o.. assuem., o café,
.algodãO, a borraelia. Pragas vegetais; ..a: broca . do cal, a tal-,
gaita rosada-. :Valor e utilidade das florestaS. 	 —	 .

III. Os seres vioós.
r.

.3
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0 Professor passará, em seguida, á denionstração,.experi-,
'Mental 'si' for -pos:sivel . no Caso, .reCorrando -a-aparelhas edis-
positivos  SimPlés, tis. mais das Vezes improvisados na ocasião.;
gsbankárá p;'atenção • pa.rh• os- resultados obtidos e suas conse-
(pleiteias, bem como Para as aplicac,,.--ies-'• que deles-decorrem . na •_	 -
vida quotidiana.; •c,'bor -últiino, ProCurará despertar as. facul-
dades -iMaginativas • dos alunos, .e,sfOrçando-se por obter su-
'géstões•' -para• novas verificações . do. fato em estudo ou indicação.,
de dispositivos - para a verificação de casos . analogos'. •	 •

• Alérn dissó, • deverá ainda 'o prcifessor • habitbar os alunos
'á. prática do apanhado dc notas .e _de esquemas dos aparelhos
de demonstração .e. dos modelos de utilidade, ensinando-lhes
salientar o carater geral das questões tratadas,. a 'reter o es-
sencial é excluir o acessorio na. representação dos • dikiositivos

- experimentais e dos maquinismos' industriais. 	 ••-•	 :
O in'ograina, apresentado para':o ensino das Ciências

o naturais compreende,' além do estudo geral dos..tres
•élementbs fundamentais. o ar, h agua - e a terra,- os
aspectos fisico, quimico, eosmico, biologia° e -• social, alguns
pontos que - Se destinam á eXposição . reStrità 'de determinados
tenomenos fisicos, quimicos e biologicos. A sucessão dos ta
picos • do programa' não 'é obrigatbria, convindo, entret•aato,
seja ela orientada segundo a complexidade crescente' dos 'as-
suntos a •expôr„	 • .
• .0 curso :terminará por uma reVisão geral do doniinio das
energias naturais pelo homein, • que permitirá o confronto entra
a evolução da humanidade' e a eiencia;.facilitando ao pro-•

• fessor .chamar a atenção dos alunos para os grandes vultos
• da história' aos quais deve 'a civilização dos nossos dias o co-

nhecimento' do mundo, a defesa e o conforto da vida, o-aper-
feiçoamento' moral e intelectual dos individuos. • ... • .

PBIMEIRÁ SEM IS

(2 horas)) •

• • .STASNDA . SERIE -

•

. •	
•

• 
(2 horas),

T. A te,à.ra

1. Estrutura da terra; crosta e nueleo. Ràèvo do saio
e do fundo dos mares.	 - , , -•-	 • .•	 ,•

Caniadas.'permeavois o impermeaveis. Aguas correntes
e subterraneas; • geisers, fontes minerais; poços artesianos.
••	 2. Composição4a terra; iniportancia do sitiei° e.'do_car....
bono. Rochas • e minerais. Fosseis. •

Ação tia atinbSfera e dás aguas; erosões e sedimentações.
Formação' da hulha.: •	 •

3, Origem dá' terra; sistema solar. Descoberta de Netuno.

	

lua'e suas fases. Eclipse. • 	 • •	 • •
'As einistélações: 'Orion; Centauro, Cruzeiro do Sul: - :Via

Lactea Nebulosa-s.' Cometas; . bol idos. 	 • -	 •	 .	 .
4: O Solo sarave/. Circulação do ar e da agua no sub-solo.,

Desertos. Fertilização do solo; as cheias do Nilo.
Drenageni\ e' irrig;ação; açudes., Aguas servidas e esgoto..

Higiene do solo; a aneilostomiase. • ' -	 •	 • •••	 • • •
• 5.- A ação do . homem -sobre o sólo; ,. o roteio das -terras,

adubos. Agricultura; criação de 'animais. -. 	 -•	 •
Extração das matarias primas; Li trabalho' rias , i•ninas.

Pedras e m'e'tais preciosos. 	 '	 .• •	 •	 •	 -• •"'•
1I. Magnetismo . e eletricidade. •	 • •
1.. Oxido magnetico. Iman. Magnetismo terrestre. Bus-

sola.
• 2.. Eletrização por atrito e •setis afeitos. Descargas;-
dens,adores. Eletricidade atmosferica; faisca, relampago,,tre-
vão._ Para-raios, • - •

Pilhas eletricas; inte,nsidade 'è forçaeletroniotrisz'',EfeitoS

•
da -corrente; • curto-circuito; fuáiveis. 'Eletrolise ,• o galyani- •

:
• • 3.-• Solenoide, •.bobinas i eletro-íman; Campainha, reletrica.	 .
¡Vela dos Motores de • eiplosão.' ,- • -	 ,

ninamos e - alternadores. Ti'aiisforrnatloreS; Motores ele-,
.tricos. Lainpadas de arco e incandescentes.

Unidades-práticas de 'potencial, intensidade - e. energia., s'.	 .	 .

- 2.:--Nutrição -• dos animais; animais carnivoros
N'OrOS. -Alimentos e-suas variedades; leite,-cercais, carnes. Co,-
ução• dos-alimentos; pasteurização do leite.. As vitaminas.•

	

'Mastigação, digestãó, circulação dos alimentos., 	 -
.1.:Réspiração:•- origem do calor animal; :Excreções.-' -
• Aniniais:uteis' e peçonhentos.' AS cobras; soros iturativoS.

XpizootiaS;-a••fehre- -aftosa;- a -manqueira; - 	 •-•-
.3...Reprodução'. e disseminação dos -vegetais ...Os -e,starnes,..• .	 -	 _

' a piStito; • 0 pcilne, • a•-semente,,.„ •	 •	 .

. boenças tra nsmi ss iv eis pela. agi ia ; „o. tifp ..:Reprodu4o 'dos
mosquitos;	 febre 'ali/areia:-	-

i. Naveg-ação fluvial e maritima. , ,Tratisatlantices-.e. siih-
marinos„	 _•.	 .	 ,

IV. aridaçãó e reduçao. • 	 • -
1. Oiidação dos 'Metais usuárs;"isqUeiros.

•- •Combustão -e chama; a limpada 'dos mineiros:. LáMpetiO
de querosene; • lampada,do soldar.	 -	 •	 • ' '•	 - •. _	 .	 .	 .

Alistaras explosivas. ,Motores a gazolina; autoniávois,.: .
• 2. Combustão -do enx-ofre; fosforos; . • pólvora.. Caraslteres
e emprego do gaz shlfuroso. Combustão da forMicida o sua
aplicação-.

. Combustão dos metais no cloro: Redução dos oxidos pelo
carvão; indústria do ferro. Aluniinotermia.

• 'Papel da clorofila -nós - Vegetais. • •:	 •'•
V. A vida., -•

• Vida. aerobia e anaerobia.. Esterilização. Fermentações;••coalhada; i fabrieo do pão, 'vinagre, alcoot.
Substancias minerais: e'organicas. 'Seres organizados'. Ca-

racteres da viria: e;xcitabilidade, nutrição; reprodução.. 	 • •

•
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••eutretanto;-,de • despertár,lhes o-'apreeo : Pela I .etlação concisa -
e exata-que convem,á exposiçãci;cientifica: 	 ••	 ,
• N	 abos" tralh os . de. demonstração, executados pe	 ~lo prote.	 -
OU pelos alunos, e m . exercidos praticos, devenr-se preterir:as .
investiga0es das leis e- das..pronriedades gerais .dos - fenoinenos:.
á: iletevin inação de monstanteá.'ifíSicas; hão &ó perque
'moiras se referem , a conhecimentos -fundamentais 'á; por	 .
sao mais educat.i.N.-as, ; como ainda . parque d esPerwill	 se'A, no •
-critico ,e exigem maior 'analise . refiexiva,, enquanto ás --segündaS,
além- de restritas a casas concretos,- apenas corrspondem a
re;petição -monotona:- dó • determinadas - - teenicas; deiprovida,-;
de atrativo:- Não, ha esquecer que o ensine obedeça semPre-
ao principio	 , que o . mais util e duradouro o. conhecimento
do "processo aquisitivo 	 iinvestigação do que. ti...aquisição .

•mesma -de Yconliechnentos particulares, desa rticulados.- Isso •-•-•-••
não importa CO) desconhecer 'que os alunos precisará adquirir
'noção, cada vez mais clara, das grandezas físicas. fundamentais;
'bem como das respectivas unidades; porquanto d espiritc• de •
rigor 'Cientifico só se desenvolve' pela pratica das • medida'.

Pica -ao' criterj..3 do '.professor a' organização, 'de ací rijo
•com. os reCnrgQS do lahoratorio, do um pequeno programa 'de
'exercidos praticos	 em numero de unia dezena , ou pcueo
:mais -- que - serão realizados pelos alunos, por grupos um
trabalho' individual. .Compete- ao professor, -nesses exercic:oi;
tio lalÁratorio, despertar' e favorecer o trabalho:a 11..01.4).110
dos. alunos:, estimulando-lhes as reflexões proprias . sobre a
eXecução das questões propostas.	 .
• O ensino da Física. ainda deverá compreender a- resoluçãg
de um certo numeroe variados na forma' de problemas, criteriosamente 1°4)

e nos principios de que a .soli
depender. Essas questões,. pie 'convem versar sobre assinto.

Vistos . ó comprovados nos demonstrações experimentais, apre-
sentam grande alcance educativo porque evitam a meinori-.
zação dos conhecimentos- aprendidos em . aula, os quais, aSsim.
passam a -constituir aquisições 'formais -- e • apropriadas
tervirem, no momento oportuno, lia resolução dos problemw:
novos -tr imprevistos _da • vida .pratica;	 •

O ensino	 -1' aa Física, naerceira • serie, cOniecará ' 	 urnaPor ua
apreciação geral da''diciplina,• em que' serão assinaladas, MIM
aspóto de conjunto,. fenomenos simples e que mais. direi-.
lamente _interessam ao . cenhecimento do Mundo . objetivo.
Nessa fase imPorta mais a variedade dós Tatesd e.tque' 'o seu
conhecimento aprofundado. A iniciação geral é tanto .Mais

.necessaria quanto não só atende ao desenvolvimento mental
dos alunos,' colib ainda facilita a exposição' nietodica do 'curso
posterior, evitando-limo ás difiduldades hiberentes "á cor-
relação intima dos fenomenos fisices: •
. Nos anos seguintes . 13,- ensino- da- obedecerá, cin.

aeOrdo com á comálexidadd crescente dos- fenotnenos- físicos,
á sim seriação•natural; convindo, então, concentrar a atenção
°hl	 ifienor numero de fatos; estudá-los em pormi'mor,
qualitativa " e' qtiantitativamentá; proceder a - medidas e (lis-

- °M	 mie a aproxiaça mo dos seus - resultados; -estabelecer, e cada
caso, o - enunciado das leis, quer por indução imediata, (ver
pela apreciação de 'gráficos; e, assim, • de pouco em -pouco,
passar -dos fatos. concretos aos conceitos. leoricos, á medida
que se torne . - mais facilmente - -accessivel aos alunos a coo-
flexão entre as. .demonstrações experimentais. -e as ilidas ' •
abstratas..	 • •,••

gleprrittnção :e. dispersão - dos. animais; ...animais 'viviparos
▪ oviparos. ,	 r .	 •	 "	 —	 .

ScreçãO•das especies. ilibridos. Animais de sangue poro.'.„.,
IV. Sok: -	 • •	 .-	 •

'Produção e propagação • do som; -buzinas, apitos. Listro-
iiienteS • de !'.1anTsieo.,-.	 - •	 ..• •	 •	 - .	 • •	 '	 •

' Os' órgoos da audição e "da fonação.' Fonografo.
•Telefonia- e radiótelefonia::. -3IicroforieS. e • fones ...r)ndas

eletromagneticas'. " -Itecepçãe de ;sinais; 1)01iina... e do-
•.'siendensadoli ;- detector de cristal.'

As soetedotles... •	
•.

A luta pa•„-vida. • Divisão do trabalhe. Simbiose; líque-
Ápis.	 -	 I:	 „	 - •	 -	 - :.••	 -	 ^

.=Sociedade de animais; - d-s abelhas,' as formigas,-"Os ter-.
mitas, os astores. .

•As • as_secia0es humanas; a linguagem escrita e' falada.
A imprensa.	 •	 .	 .

A.:conquista. das forças . naturais; ' . o - ,desenvolvimento das
indóstrias.	 •	 _ • .

A •• v61 içãb' *da' hunianidade O a cidncia. -

Á 1,

) ensi o tia Fisiea:- deve atender ao duplo objetivo , de
lomistrar aos alunos• o -conhecimento científico dos fenomenos-
físicos ' e de iniciá-los na . 'pratica do metodo' experimental;

-, ,concorrendo assim -para a- formação do seu espirito e fixem--;
11. tandO-lhes ensinamentos "indispensaveis .'-- á. -- - apreciação - dos

—Conceites o das leis-naturais. 'Para isso deverá o' professor
,j-mostrar, p • imeiramente.,- como se ' observam os renomenes

• --físios,- isola:miá-os; pelos seuS--earacteres - -de 'continuidade' e
• reversibilidade, de outros - de - natureza . diversa; como; pela

• • experiencia, !. se, Consegue. reproduzi-los. em separado,: olá pro-.
' ' gressiva e Simultaneamente, - de • modo a- se reconhecerem n • es

•fatores. independentes. de .cada um deles; • e, por :fim, como
• pela . observação atenta, pelas Medidas reiteradas,' pelas ana-

logias '.fecundas •-e ' induções sucessivas •se estabelecem as leis
ue os ' regem e as teorias . que, coordenando-os". por . meio .de

conceitos e; principies gerais, permitem tomar.' do - inundo-
'. '. ObjetiVo • diria ' : concepção' harinonica;: •• , • '	 • •	 •	 .	 .

• •

mel

, .;Oahe ainda ao professor, - a proposito das leis a dos ' fe-
noinenos físicos, ! ou das -realizações praticas dele4 .- decor-

::',.rentes,Salientar a cada momento que o .. estudo da Físie'a, sare
.	 ser urna introdução•necessaria ao..ensino .das ciencias naturais,:
.....cada vez mais se faz imprescindivel pela importancia prepon-

derante -que' exerce no desenvolvimento da tecnica industrial .
modvirna e no bem-estar proprio da civilização da nossa
epoca.	 ..-	

.
.	 ,	 .	 ,•	 .•	 •	 •	 •••	 .• •. 

-- :.- -0 -. ensino . - da; 'Físic-a, afina' de corresponder á dupla .fina-,„'
nade que de lhe atribue, obedecerá o mais •ossivel,. no 'seu

•..-.A.le,sonvolvimento, aos preceitos da investigação experimental,
-_,,*; quer-emnolprocesso . -- indutivo de • descoberta das' leis, quer

• como-recurso .apropriado ao estudo qualitativo: dos fenomenos.
r. ,:esSencial }que, ao enunciado de . qualquer relação cansai . ou

•• .'de PrOwiciláNle hem definida, sempre se faça preceder a ex-
Per-renda. que revele - os fatos . do que delicada.. As demons-
trações serão assim numerosas .e variadas; ao mesmo tempo'
"simples- e -cenvincent .es; ale'M diso, previamente descritas
.• .•.	 •em linhas'gerais, depois j0 realizadas, serão ainda discutidos,

. em ininucia,1 os sens resultados e as , suas consequencias. • - -.
_	 •	 •

•-• Entretanto, para- que o' ensino se • torne Verdadeiramente
- - íto•veltoso e - fecundo, - é. indispensavel line os -.alunos inter-

3enham no 1 processo didático, auxiliando o prpresàor. nas
demonstrações experimentais, • ou com ê,le. 'analisando- e
discutindo-. as . observações feitas. Naturalmente, a execução

..- de tal programa exige alguns aparelhos fundamentais, mas
. esses nem sio numerosos, nem precisam ser complicados _e

além de que muitos dos dispositivos 'expcaros;

	

	 rimentais,
•-; - C•om grande proveito --educativo, ainda pedem - Ser improvi-

í:•,--	 .e

sados, na ocasião,, com • os .recursos comuns da. vida pratica.-
• - • Na descrição j dos aparelhos deve o professer limitar-se
'is suas caracteristicaS esSenciaiS, dispensados' os detalhes de

• - construção .que- antes convem' 'serem, apreciados nó proprio
• ,roodèlo...E' ainda aconselhavel se apresentem os dispositivos

.experimentais sob a fórma ,do esquemas, :que. detem, .então,
• ser, completos. e,. expressivos, de modo a permitirem -imediata

ompreeligto,de. todo o' mecanismo da- demonstração a que se'
. destinem; O -.p_refessor habituara os, alunos . ao.; apanhado. de -
•:.nOtas • .dos ,.esquemas -e, bem - assim,' das Particularidades- 'de.,

• ',execução: dos-trabalhos -práticos,' -dá -que não se, ealcóntrem-.'
-. --. '..indicações nós , compendies. • Revebdo as -notas ':-.7.1os alunos, .

glfihara 'lhes. t imule -as obsecvaiji_14' ilie-ásuai ra. , 40 •• descurará:—.•	 •.

• Assim coordenados os fenomenos físicos e recanbecidos,
pela experimentação, os fatores independentes que neles in-
.tervêm, - as leis, naturais, que se exprime-li) por. formas alge-
bricas, elevem ser discutidas e interpretadas, de modo que o
seu sentido e' seu dominio de -aplicação fiquem bem. escla-
recidos pela : resolução de- problemas- e exercicios imune-ricos.
'Deve-se' 	 que aá 'fórmulas matematicas, compativeis.
com o desenvolvimento' e o carater elementar do curso, sejam
usadas com desembaraço e •• prestem, efetivamente, auxilio
á . compreensão de processo físico. Entretanto, na discussão --.
matematicas de •taes formulas, exijas consequencias levam;
muitas vezes, ao conhecimento de novos fatos e , ' de relações
hfiprevistas pela observação direta, o ,professor evitará os •
exageros da ..analise dedutiva de que os desenvolvimentos,
para a idade mental dos alunos, não apresentam o poder lier-

suasivo da experimentação. Os recursos da, matematica ao
ensino eleMentar da Física devem,. portanto, restringir-se •á
um 'meio cómodo • do interpretar, reter e exprimir, com a

e rali ia cã propria. • 'de • tais processos, -os 'fatos - previamente , •
eStabelecides, • Cem evidencia imediata,' pela investigação

. experimental.:	 . •
As -teorias - físicas e as genertlizaço:••• cientificas -sá seu t$

è.*Ii0St”	 db.Cursa, unni-resunio retrospectivo, -qiiandri-
os- alunos,	 .orientados. peJO- conbeeiiilento	 a,	 • .

tiverfwa--ad.À-pgrido necessarie	 critirà/evitando-se,



,
.	 -

-	 Dissolução: estudo das -soluções. •
Gazes perfeitos. Transformação is:ot

Formula.. representação- . gráfietf; Ponto
`dos•gaie-s.:
• - Principies ,f. undarnentals .da terrnodi

• rnecanieu do 'calor. Maquinas • ternalciis,
'geração.
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contudo, ; a insistem:ia ; inuf il sobre, as hipotes'es obsoletas e
as 'teorias de inte-res'se Meranientre es'perÁdativo. - Nessa fase
sere( vatitajogo-e iustrutivo o concurso do-praeesso • biStorico, •
que revejàrá , -hão lenlencia do ,espiril o lnunano._pa
evoliição'dos = coneeitOs- e dos rn rineipias -dein dicas; como as,
corielaçõeS entre as 'demais. diciplinaS •e' ti risica,••cujo
seirVolvimento aI uak lorinindo-se cada Vez mais objetivo, se,
adianta.. -aos poucos, por meio ,de correções de aereScimos
sucessivos.

•E; assim, revelados pela . história • os liniites* já trans-
pas4es Pela ciencia. terfio (. ys. alunos unia impressão dos pro-

•bleinas que á Física ainda incumbe-resolver -pára o maior
berb-estar da vida e • o prazer espiritual de penetrar, de 'mais
&mi,  mais; • no conhecimento da natureza.

TERCEIRA SERIE

.(2 horas)

Iniciar:tio no cAudo das fenomenos fiicos • •
'Noções. genes : Materia e ene} .gia. O melado . Cm Física;

a ex)eriencia.
• - Estado' solido, liquido, gazoso. Estados h-dem-um-liarias..
• Peso de um corpo; fio de prumo. Balança. Liquides

equilíbrio; vasos comunicantes.
:	 principio de Arquimedes; densidade de um sólido, de um
liquido: Areometros.

, O ar." Pressão atmoSferica. Experiencias com a .bomba
dc ,vacuo.	 •

Ekperiencias demonstrativa da dilatação dos solides e
'dos liquidas; termometros. l'usão'do gelo; ebulição da agua.

• ExperienciaS demonstrativas da dilatação dos gazes.
LPressão de um gaz. Manometros.	 •

•Phenomenos sonoros fundamentais. Qualidades doS Sons.
Propagação retilinea da luz. Reflexão da luz. Primeira

áloeão.de refração. Fóco de unia lente convergente: Imagem
real projetada 'por unia, lente convergente: Imagem virtual.
ObServação com o microscopio e com a- luneta." . • •

' Pilha elétrica. Noção de resistencia de um circuito e de.-
• intensidade .do corrente. Reostato. Efeito termico da corrente.

Eletro-iman, iman permanente. Bussola. galvanometro'..
Primeira noção de 'corrente continua e alternada. .

' aciimulador., Explicação' elementar das aplicações mais
.usuaes dá energia eletrica.

-QUARTA S L-'11I E

--:(2 horas).-
1. ifeconica.
Einematica: movimento retilineo, movimento curvijineo

de um ponto. Equação do movimento, velocidade, aceleração.
,Composição de movimentos.	 •

Principios fundamentaes.da Mecanica. Massa.. força. tra-
balho. Unidades. Sistema C. (4. S.; sistemas praticos.
geneidade nas formulas.	 . .

Estatica: composição de 'forças, momento de uma força.
£ondições geraes de equilibrio. • 	 •

• inamica: quantidade 110 -movimento, força viva. Tra-
balho nas maquinas; potencia, rendimento. Maquinas simples.

Estudo da gravidade; queda dos conpos. - Pendulo. Medida
'do, tempo. .

t •

	

	 comprimentos Medida de massas; balança.
- II. LiQuidos e gazes.

Pressão exercida por um liquido em equilibrio.. Prin-
èipio de Pascal; principio de _krquirnedes;.aplicações. Densi-

t dade dos solidos e liquidas. Capilaridade.	 .	 -
Equilibrio dos gazes. Pressão atmosferica. O barometro e

'suas aplicações.
Elasticidade dos-gazes. Balões; aeroplanos.- Difusão dos

*azes. ..Bambas de 3-acuo.
_ Movimento dos líquidos e. gazes ,nos casos mais simples.

1 Trompas; sifão. Maquinas hidratilic.as„ •
11I. Calor.
Temperatura. termainetros. Dilatação dos _Solidas e.

, liquidas. Dilatação dos gazes. Densidade dós gazes. 	 ,.
- I	 •Calorinietrra. Calor especifico .dos solidas e liquidos..,

I Calores. específicos dos gazes.	 - .Propagação do calor. .Condutibilidade; irradiação; con.
-	 rVecção..	 .	 .	 .	 . .:.	 •	 • ..• 'Fusão, solidificação; calor de fusão. Vaporização; tensão

de vapores. Evaporação, ebulição. , Calor de vaporização. _
. 1,.,Ifigrornetizia..	 -,.	 ..-.. ,

,
ermic.a e adiabatielk"..' • •
-critieo I.lipiefaçãb •

	

.	 .	 ,	 .

narnica:' DD] vtilentgl
rendimentos. Ilefri:.*-

• QUINTA 'SÉRIE
-

(3' hora)
IV. Som.

sei:itação gráfica. Velocidade de 'propagação.. Composição . dc
movimentos vibra torios. 	 •

Movimento- vibratorio. Equação do movimento, repre-

Propagação ondulatoria nos maios elasticos: Interfe-
•rencia; reflexão.

Qualidades fisiolo-gicas do spni. Altura, timbre, intensi-
dade. Resonancia.

Cordas e tubos sonoros. Analise do som. Fonação e
audição. Fonografo.

V. Luz.
Energia radiante. Movimentos periodicos.- Intervalo'-

visivel; limites dos , comprimentos de onda - do espectro lumi-
noso. •	 •

• •	 'Propagação da luz. Difração; sombras; interferencias.-
Comparação das intensidades..
Otica geometricw. Noção de raio luminoso..
Refle.xão..Espethos planos e esfericos.

• Refração:Prismas. Lentes.	 • .
,z-Dispersão da luz. Espectroscopio e suas aplicaçOes.

Dupla refração". Polarização da luz.
Visão. Aparelhos fotograficos e de projeção. Lupas; 	 -

croseopio. Lunetas; lelescopio.
VI. Magnetismo c Eletricidade.
Iman. Lei das atrações e repulsões.
Campo de força magnetico. linantação; Unidades C. .G. S.- •
Magnetismo terrestre; bussolas. •	 •
Eletrostatica; experiencias fundamentais. - Lei da Coulomb.

Indução eletrostatica. Campo de forças eletrostatico. Noção
de potencial. Capacidade; condensadores. Unidades C. G. S. e -
unidades praticas.. 	 •

'Eletrodinamica; corrente .eletrica. Força • eletromotrii de . -
origem cruimica." Eletrolise; . leis da' Faraday: • Medida . dà
Intensidade de uma corrente. Pilhas, acumuladores.

Lei de Ohm; lei de :fonte; energia - da corrente eletrica.
Medida • de urna'reSisteneia. Unidades O G.• S. -e umidade

'praticas.	 .- . -	 '	 •':	 •	 "	 :	 .	 • _
- Campo magnetico de unia - corrente • eletrica:.'Aeões "reri=- • ."

procas.entre ímans 'e correntes. Unidade O. (4. 5:'e uniclades»"•
praticas.	 .	 n 	 .

. Eletro-íman. Aparelhos de medida.	 - •
, Indução eletromagnetica. A maquina' dinamo-eletrica..

Corrente . alternada. 'Transformador. Aplicações; - energia •
mecanica, iluminação, telegrafo, telefone. 	 .	 : • .- -

. . Descarga através dos gazes; ionização. Raios I.catodiceS.:
Natureza corpuscular da eletricidade. O efeito terma-ionico.; •

, Itaios X. •	 --	 - 	 .	 ,
• Ondas hertzianas. Telegrafia e-telefonia sem fio; princi.-

pios da emissão e recepção.
. Estudo retrospectivo dos fenomenos • fisicos; exposição

sumaria _das teorias modernas da Fisica. .

QCIMICA

.0 ensino da . Quimica tem por fim proporcionar aos
alunos o• conhecimento da composição e da estruetura intima

.dos _corpos, das propriedades' que delas decorrem e das. leis
.que. regem as suas transformações, aorientando-40 por urar
tirocinio logico e científico de valor educativo e coordenan..
do-o, pelo interesse imediato da utilidade, Com os dominips •
afins' das—eiencias físicas o naturais e com as aplica-
ções da vida quotidiana..

O ensino da Quimica, para satisfazer á fina lidade aí
indicada, não se deve limitar á-simples exposição de conbe-,
Cimentos. • já adquiridos, numerosos . e 'variados mas restrito,
a casos Particulares, sinão 'visar ã solicitação constante dos .
alunos para os processos de investigação e • da utilização'

'mesma de' tais .conhecimentos: Para, iss.o será necessariet clue.
os alunas aprendam, em meio das transformações incessantes

=da natureza viva é inerte,'a perceber os fenomenes quirniCes;
distinguindo-os, pelos seus caracteres de dIscantinuidade e
irreversibilidade, de outros de origem correlata; a estudá-loS,,

.„
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qualitativa e quantitativamente, convencendo-se, pela obser-,, tosos e fecundos os exercicios de laboratorio, e não se trafts.-,
va.ção e a experinientação, de que obedecem a lei; certas` e	 rnaniPUlaf'des- nieé'aiirca:s "iliWittiitas: - dr --.".ffirot_Y'

dida tico, e mdispensavel que os alunos adquiram, ,previamente,
o conhecimento exato cio quïi se pretende verificar, be.m como
do processo . necessario á obtenção do resultado previsto e á¡-.
apreciação das suas consequencia,s.. Compete ao professor,:.
na realização do tais exercicios, acostumar os , alunos: a pro-,
ceder sem precipitação, ao manejo cuidadoso dos utensiliog
do laboratório, ao emprego com moderação dos reativos
sobretudo, estimulando-lhes as iniciativas pessoais, a desPertar;
o seu entusiasmo pela investigação experimental.. 	 •

Os exerdcios praticos, em estreita correlacão com os'
assuntos tratados em aula, devem 'ersar, de "preferencia';
sobre a preparação e o estudo das propriedades dos elenientoss
cujo conhecimento tenha maior interesse cientifico ou utilitari.i
evitando-se, entretanto, as operações perigosas; da sini.
execução e dos resultados obtidos apresentarão os alunos re-
latorio escrito, cabendo ao professor, apreciando_lhes o es-
crupulo das observações, insistir sempre Cl)) que a probidadq
é o requisito essencial das investigações cientificas.,

ensino da Quimica, Da terceira série, começará por Uma
iniciação de carater experimental e intuitivo, a partir da-)
noções físicas de solução e mistura e passando, objetivamente..
aos conceitos fundamentais de corpo puro e combinação, por
niNo 4.É0 operações elementares e pelo emprego do substan-
cias bem conhecidas. Só depois de familiarizados os alunos;
com os fenomenos quimicos os mais simples, ê que se devi
abordar a apreciação das leis gerais, induzindo-as pela co-
ordenação dos fatos particulares assim vistos e interpretados
descritivamente. Essa fase de curso terminará Por um (-_,stud,.).
sucinto de alguns elementos, de utilidade pratica ou inte-
resse imediato no desenvolvimento posterior do ensino, e 1).01,
uma apreciação de conjunto mia. Quimica organica, cuja feição.
de quimica preparativa se salientará desde o inicio.

Nas séries seguintes, compreenderá o curso uma expo-
sição geral, destinada ao estudo metodico das leis e principies
fundamentais da Quimica, e uma parte descritiva dos ele-
mentos mais uteis e dos seus principais compostos.- Na apre-
sentação das leis necessita o professor valer-se de um •utsinó
vivo e animadà a excitar incessantemente a atenção dos
alunos, tanto pela variedade -eomo pela analise minuciosa
exemplos bem escolhidos, de modo a lhes manter o interess:,,
á medida, que se substituem os fatos concretos pelos conceitos
teoricos e pelas idéas abstratas. Ao tratar das' reações rever-
siveis, não se esquecerá ainda do insistir sobre a sua impor-
tancia toda especial, porque se apresentam, a Mil tempo, CODI
os caracteres •de fenomenos físicos e quimicos, creando asink
o dominio da Quimica,-física, no qual os recursos mateinatico4
já podem ser mais largamente aproveitados..

Na parte descritiva dos elementos e de semi compo.sto4
bem como na descrição dos derivados or,ganicos, cumpre ai n
professor restringir-se ao processo classico que permito,
obtê-los no laboratorio e, 'em linhas-gerais, na teenica indus-
trial; a uma apreciação ligeira das suas propriedades físicas.,
insistindo, entretanto, nas de carater aditivo ou constitutivo;
a uni resumo das suas principais propriedades quimicas, reve-
lando, em particular, as de apTicação lias artes e as 411./ê,
pende.ntes da reatividade, explicam a sua utilização na sin,
lese quimica; e, por fim, aos seus usos e . empregos eorrentes
na vida comum, de que decorre. 0, seu valor como fonte
riqueza..

A parte geral do- curso terminará por um esfmln
mui ido dos fenomenes radio-ativos e das teorias quimicas mo.
dernas,.o quê permite, não só apreciar, numa sumula retrtv...
pectiva, o dominio real tias leis naturais da Quimiea, com,"
ainda entre y èr, através da esplendida harmonia ¡Ia estrutura.
a I om ia, um novo campo de investigacões fecundas... ,	 • •

•	 •

(2 Itoras)j
.	 ,

estado tio§ renom., , iw g qutww

Experieneias sobre ii solubilidade, cristalização. liii
laçãe, sublimação, filtração. Distinção entre mistura n ;
binação. Caracter0,3 dos fenomenos físicos e quimicos. Prin.,
o ipais tipos de fenomenoS quimicos:, combinação, d,,eomp:).,...,
sição, reação mutua.

Corpos puros. Corpo simple :; e", corpos
(ia ,onservação da massa.

A combustão.- Composição ,1 . )	 0.xgcnid• Os uDdU

(.10 ,‘onitoisf	 çontliiistão do.

definidas; a classificar metodicamente os fato; assim y.eri-.
ficados, relacionando-os com a composiçã,o e a estructura
intima dos corpos, cujas propriedades precisam ser discutidas
o comprovadas; a reconhecer ainda que tais proprieda,les
dependem, unias, da composição apenas, cingi:tanto outras,
antes resultam da estructiira fntima; 'a verificar,,
que, os inumeros corpos naturais derivam de UM número re-
duzido de elementos primitivos, o que permite não Si) dife-
rençá-los por unia nomenclatura e uma notação perfeitas,
como reproduzi-los á vontade e deles obter novos corpos,
eroando dessa forma as possibilidade; indefinidas da sintese
•uimica.

Ao professor ainda compete referir, abreviadamente, a
proposijo das descobertas mais notavois da Quimica, a evo-
lução dos seus conceitos fundamentais atravis dos tempos,
revelando aos alunos os grandes vulto: da sua história, .a cuja
tenacidatte e intuição deve a eivilizacito contemporanea, além
da satisfação espiritual lo dilatar o conhecimento Ao" mundo
objetivo, o concurso ,,los processos iptimicos em beneficio
ande, das comodidades da vida, da. defesa é ki0 des .mvolvi-

mento economico das 'tacões.
O ,.nsino ia Quimica deve ser orientado P elo s Preceitos

metodo ixperimental. entretanto ., zomo são excessivos
fatos o os fejlIntliVIOS ep i!Ilie0S que se prestam a 1, ,mons-
trto.s atraentes. cumpro ao professor restringir a escolha
as que se ri4e1'e 'm a s leis fundamentais, ás reações tipicas,
aos caracteres analitiros indispensaveiS, ás Pro P r i e dades e s-
pecificas o, sobretudo, aos procesos de preparação de
,mmrego corrente no laboratorio ou na tecnica industrial.
Convem não perder lo vista que. si a falta de demonstrações
expPrioientais faz la Quimica iuma ciencia fastidiosa. e desin.
teressante, o exagero da objetivação n 10 Prop riedades e reações
desconexas abs n trve inc ilealaiS a atenção ch)s alunos, pela,
curiosidade que sempre 4,10spertain os fatos previstos e logo
verificado : ,	 distraindo-os da analise 	 reflexiva dos	 fatos
mesmos das s uas sequencias, da. qual depende a aquisieão
efetiva e Mil da conhecimento cientifico. As ixperiencias,
portanto, devem ser rriti'riosamente escolhidas e descritas
som oXef‘s,z0 1)0111101101es, r0,111Zillti.0-se ao essencial as
deseriçõçjs ,jos dispositivos experimentais e de tal modo que,
al4m do seu-interesse lidatico ou cientifico, ainda se j am fa-
cilmente realizaveis por meios simples.

No inicio do curso dpvcen_se evitar as discussões sobre as
hipoteses e as teorias da Quimica, aceitando-se como verdade
intuitiva a nocilo da estructura molecular da materia, por
meioia qual se passa dos corpos reais da natureza ao conceito
lo c,Irpo puro, indispensavel á constituição formal da Cielleia.,
A notacão ,inimica. que decarre dessa concepção, sobretudo
associada ao conceito fundamental de função química e ex-
pressa como l' n irnuila 1.10envidvitla, servirá de elemento com:-
&nado] . de todo o curso, não só porque facilita o raciocinio e
orienta a previsão dos fenomenos qutmicos, como ainda porque
se apresenta como imagem real que ileixa. impressão viva, e
assim reduz ai mini mo o ps:roreo da memoria, dando ao en-
sino feição efluealiva e racional. Além disso, é• de toda a
eonvenioncia que as reações, quer preparativas, quer refe-
rentes ás propriedades e aos caracteres analiticos. sejam sempre
justificadas por meio da respectiva equação qitimica,, assig-
nalando-s, s, ainda, em \Quimica mineral, a interação ióniea e,
em Quimira iniranica, os grupamentos funcionais que reagem

pos s ivel, .0 mecanismo provavel da transformação, do qual
resulta o conhecimento ,tes estados intermeditU'ios !abeis,
cuja importancia precisa see encarecida convenientemente

Asim expressos e interpretados, os processos quir»icos
•f, , recem campo vastissimo a problemas oslequiomelricos
,ne devem .-z 01 . aproveitados como meio de relacionar o
abst:•ato ao concreto, mostrando conio se passa de mimn a outro,
o q u e , so b re ser muna 'las finalidades da ciencia, ainda faz dos

adqniridos valores Milizaveis na vida corrente.
hn cninéeo, tu _ .x-ercicios convém serem resolvidos cai aula,
Pe l o P r ofe s s or. arg uindo os alunos sobre, as leis e os principios
de que depende a questão e indicando, pot? firo, O processo.
nnis s; iii ptes da sa i a resolução. ..5.s questões, entretanto, pre-

cisem s,';' judiciosamente s elreiunadas, atendendo-se não só
ao pono de vista educacional do ensino, como á fina/idade
imediata	 iais recursos, que (.t evitar a memorizarão dos
cunhei-. i	 idos nece s sarios á co1npensã-0	 to,

realizadas em aula pelo oro,
ainda organizar ito prOgrama reduzido ifr!

i n tS	 (pie ‘, N-h)	 ahl110,
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Os acides:. _Eletrolise dos acido. Lei; dos 'volumes dós
gazes.	 •
• As bases. linlice;-leres. Eletrolise .de

sais. l''cittrztlização C-ks Ulfl acido por tona base.- Lel
(2as preposições demudas. Eletrolise , fie soluções sa1inas.

1 . stulo sucinto des., seguintes elenientos: Cloro, -enxofre,
,azolo	 0,so .car-bano. -sodio..caleio e metais -pesados 'usuais.

1.,i_stine1 ° enk. e quimiea organica e mineral. Indicação de
Cumpostos organicos listrais, sua procedencia e propriedades.

-(a.,Awr.k

, (2 horas)
.	 Quintica
• Leis inimericas das combinações. 'Teoria aLomica. Prin-
cipio de Avogadro. Volume mcdecular. Determianção dos
pesos atondeos e moleculares.

Nol eentatura e untarão. 'Valencia. Fármub.s.
Equaçtlnes •quimicas. Exereicios de aplicação numeriea.

• l'imeões qui nineis . Caracteres gerais dos • acides, cloretos
de tient.: anhidridos. bases. oxidos, sais.

•Soluções. Cristalctides e coloides.
Ussociação eletrolitien. lons. lleaç,ões quimicas. • Alcali-

tnetria; acidintetria.
11. 31,,qaloides.

• (esigenio, hidrogenio; prep•r;ação, propriedades. ,Agua;
• na Oxigenada; °Zoila. •

.ei dõ nuoridrico, fluorelos.
Cloro, acido eloridrieo, cloretos, compostos oxigenados.

CUINTA SÉRIE

Experiendas ..silltre a, combustão de elementos. 'Oxides e
arbidridos; suas reações ('( r l a agua.

• _r

Ilromo, iodo e seus compostos. 	 ./
1 ,:ex01e4,„ Acido sulfidrico, sulfuretoS. Cai Sulfuroso, sul-

os; tiosulfatos; acido sulfurico, sulfatos.
Azo o; amuava. Oxidos Je azoto. Acido azotos°, azolico;

['Ur, sais. Ar atmosferico; gazes raros.
.	 ,Fosforo. Aiiliidcidu, acidos e sais derivados. .

antimonio 4, seus -compostos.	 •
Carbono. (az carboniect, óxido de carbono.. Carbonatos..

ks:u furor() .de carbono. Cianogenu, acido cianidrico.
•silica, silicatos.
seus CO1UpOSUIS'.

-011-inlica geral.
(t horas)

Cinetica (juimica. T)issociação termiea. Equilibrio qui-
..e.dect; reações reversiveis. Lei das massas. Catalise.,

Afinida(le -quhnica. Oxidação e redução. Estabilidade dós
• .ação da agua. caloT e luz. Termequimica. -

-Radioatividade. 1.ei •peisiodica .dos elementos.
sli-usiono tias:teorias tilfffierlito, 41 ft 4 )ll única; noções cia teu-
da estrue•tura atomica dos elementos.

.	 :Metai s . Propriedades, ,compostos naturais, minereos; pro-
iee:-,‘os metalurgicos dos melais usuais. Ligas.

J,itio. ssodio, potassio; oxidos. Itidralos, sais,
Pague:sio, caldo, - estrondo, Pariu; 4,:xidos, hidrates,. sais.
Aluminio e seus compostos. Alumens.
Ferro. Compostos ferrosos e ferricos. Compostos do ferro

• cianoc,?no.
Manganês, compostos manganosos e manganicos.

¡puídos, 4-)ermanganatos.
Cromo; oxidos e sais. Cromatos, bicroinalos.
X:01)1111_0. niquel; platina e seus principais compostos.,
Estanho, chumbo, bismuto e seus compostos.
Anco, cadmio. mereurio: conmosto;

• Cobre, prata, ouro. e seus . compostos.
LH. Quimica orounieu,
63b,ieto da Quimica organica. Composição e análise thrs

earimostos . organicos. _Sint .ese. Formulas .de conslituição.
isomeria.

teie lannõharas; grupamentos • funcionais. Funções.
',Classificação. Nomenclatura'.

idroevrltureto; ,da .serie graxa. Metana, etileno, 'acetileno.
Petroleo. (az• de iluminação.
,• Alcoois e eteres usuais.

• Aldeídos. celonas.	 •
• Carl:solddratos; ,arnido, assucares, celulose.
AriaoS: estudo dos avidos maiá coninums. Esteres.
.14itrilas. •• :inibias. zunida*,

• ' Ilidrocarburetos elencos e seus principais derivados. Ve-
pot; anilina.
•-	 Ilcr.ioides Proteinas; caracteres principais,. •• •

• 111ST)11IA NATURAL

0.ensino da história :Natural tem por fim propprcionar aos
alunos o conhecimento dás formas vivas e inertes do mundo
objetivo, atuais e passadas, nas suas . incessantes transforma-
ções e NIT suas relações mutuas, e, ao mesmo tempo, iniciá-4os
3 ta prática do método de observação, educando-lhes o poder da
atenção reflexiva, a perspicácia do raciocínio, a faculdade das
generalizações e o senso ) Crítico e estético, indispensáveis á

• apreciação consciente das -belezas e da harmonia . do natureza.
Para que o ensino corresponda á finalidade ai assinalada.

coin proveito educativo, é necessário que se realize, o rnai
possivel, em contacto direto com o mundo objetivo, estudando-

. lhe a principio, quer as . formas minerais; quer as vegetais e
animais, 'isoladamente, e depois em confronto com as formas
próximas, Zle modo que os alunos logo adquirain noção exata
dos conceitos de espécie c do seu ,grupamento em -conjuntos
naturais, que servirão de elemento coordenador de iode o curso.
Em seguida, pelo estudo" da organizaçãodos vegetais c dos
:mimais, pelo reconhecimento da 'composição dos minerais,
Pela apreciação da textura das rochas e pela verificação da
sequencia dos terrenos salientará 'o professor as relações ime-
diatas entre qualquer das unidades naturais e o meio ambiente,
revelando . ainda como os sêres -vivos se modificam e se
adaptam ás condições exteriores e como tambem, dependem os
demais elementos da evolução local da crosta terrestre. Das
observações assim feitas e repelidas de modo a convencer os
alunos de que não residiam de coincidencias fortuitas, apro-
veitará o professor os fatos mais importantes para mostrar
como se coordenam logicamente, passando de apreciações ia-
individuais e variaveis a juizos impessoais e uniformes, e como
ha, entre Cies, correlações certas e bem definidas, que lhes
permitem prever, as consequencias, estabelecendo-se dessa
forma, por meio de ,generalizações suecessivas, as leis na-

_ tuteais e os principio cientificos que regem e explicam,
muitas vezes, fenomenos em aparencia. desconexos.

• A proposilo das leis naturais, não se esquecerá o pro-
fessor de esclarecer que, embora não se apresentem com o
caráter . de evidência das verdades experimentais, .nem por
isso merecem menos confiança, uma -vez que --tambem tra-
duzem relações causais , neeessarias ou correspondem a asso-
ciações Uniformemente ob.servadas. Além disso, cabe-lhe
ainda assinalar as dificuldades que se opõem ao emprêgo kit)

•melodo experimental nas ciencias naturais, de -um lado, pela
complexidade dos fenomenos da vida, e de outro, pela im-
possibilidade de se reproduzir -nos laboratorios, sob • as
mesmas condições de composição, temperatura, esforços me-
eanicos e, sobretudo, de duração dos fenomenos geologicos,.o
determinismo acidental da ,formação dos 'minerais. da cons-
tituição. das -rochas ou das modificações regularmente orde,'
nadas dos terrenos.,

-O estudo da história Natural,. além de . concorrer para a
cultura geral dos alunos e, em particular, para o conheci-
mento do propilo- organismo e das suas necessidades funcio-
nais, tombem deve apresentar a finalidade de lhes ministrar

•ensinamentos uteis ii prática individual, ás aplicações da vida
quotidiana e á apreciação estetica do inundo objetivo. Assim,
compete ao professor, ao passo e á medida que se oferecerem
as oportunidades, não só mencionar os preceitos de higiene
que decorrem de qualquer fato, corno ainda, por uma es-
colha conveniente dos assuntos, lia qual 'devem prevalecer os
aspéctos peculiare.s da região, chamar a atenção dos alunos
para a utilização dos • animais e vegetais, para o aproveita-
mento dos minerios na indústria e o das rochas nas artes.
para a importancia dos terrenos na agricultura, para a beleza
e a.variedade das el3res e das formas naturais e para,os as-
péetos . grandiosos da natureza.
• A iniciação no estudo ,da História Natural, na 3" série,
atendendo 'ás exigencias pedagogicas. do inetodo indutivo, de-
verá ser feita por meio de ensaios descritivos das especies na-

S, em colóquio entre o professor e -os alunos, insistindo-se
mais, ,de comêçu, nos caracteres especificos do que nos, do
conjunto, a que pertencer o espechnen considerado. Os co-
nhecimentos assim adquiridos, de modo visual e em contacto
com a realidade, em seguida, serão reproduzidos sob a forma
de esquemas, nos quais, pela exclusão -das variações indivi-
duais, se procurará fixar o caráter natural em aprêçO, , trans-
formando-o_em conceito científico, que é a . aquisição útil a
1;er conservada PeloS alunos, dessa maneira, sem esfõrço algum
de memória.

'Os exemplares necessarios á exposição monográfica, de
, preferência, devem- ser colhidos pelos alunos, em excursões,

.

•	
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(pio, ztlém de racomendavois como meios de dasenvolvimanto
tisiao, ainda lhes pormitem apreciar as formas naturais no
sou amhianto proprio. preciso tambem não 0S11, 11eCer (111U
0111 todo o adolescente ha sempre 11111a propensão para coiceio-
nalor, que vonvom estimular, orieulando-a para a finalidade:
educativa ,las coloçõos dos séres da natureza. iais do mio
rui qualquer outro dominio do ensino, é no estudo dos fano.
monos 1[0 IM.M11.0 nnjativo que se devem aproveitar as obser-
açõe s Ver/rias dos alunos e das impeassões por eles roce-

bidas no convivi() com a natureza. 17 por isso aconsolhavel
que apresentem, por escrito, relatorio de tais exenrsõas e
ilos axeraicios praticos. ilustrand o-o samprc com desonhos
natural e com esquemas das obsorvações feitas.

Nas SPI.UPS,' seguintas o astral° da 'Estória Natural, coai-
quanto ainda . obodoça ao til 'r;4) da apresentação concreta
' tos fatos, poilará apresentar faição expositiva, convindo,
porém, quo, ah'l ni das formas naturais e das modelos lo museu,

norovailados lodos os recursos do objetivação do 0r1-
Si110, tais como quadros murais, diagramas o projoções pi-
diase•Spicas o einontatograficas. Não ha esquecia', entretanto,
ouo essas processos não axaluain as ropresantações, no
quadro nagro, pato profossor, porque são . ossas as (111e revelam
cos: alunos, tu xemplos repotid,?s, como se transformam em
imagans simples e compreensivas os :mspénos complexos o, :is
yeZeS, 0011111S0S do110000SSOS 11:11111aiS.

ell0S0	 ieVIOinará 1)00 11111 	 l'e11M0 iiLiúieeli\ -0 41a
história da terra em confronto com a evolução dos S 4 1 08 ViS
por um ostudo comparativo entre os olomentos coloilares dos
vogelais o oios animais o por uma apreciação sumária das ca-
ractaristicas fumiamontais dos simrea vivos, do modo a fazer
solai] tome. si o vonaoito ciontífivo da vida não resulta de uma
definição formal. poios sous caraeloras ¡MIO/is/vos, ao monos
pude sei . adquipjdo pela nuerio 4 1 0 11R1 111 .00e0 natural que

,iasanvolva om

1. BorrANica	 ZoOLOW.S.

1 lu trúdução 110 (isf.udo dci Botanica e da Zoologia, a partir
das formas mais completas da flora o da fauna, tem por fim
inlorassar favilmento aos alunos, não Si') por poder ser
feita cl)) linguagem aceossivel, seio vorhalisino teci) im exces-
sivo, o0O1110 ainda por permitir a narrativa opisodica ÍIÍi qual-
ouar particularidada rafaraido á biologia ou á utilidade dos
pxomplaros submof idos a ON:1111e. No início sorão evitadas as
lesuiiçõcs anatomicas, restringindo-se 1 estudo aos varacteras

gerais da aspevie 0. P111 particular, amictos que servem do
critorio 1 classilicatão lnu diSSO, 1100 Wela facilidade da
oxpariancia como polo valor educativo do procosso, "'lavará
Polo a vantagem 0111 se multiplicarem os esemplos da germi-
nação do somnentos I In da verificação tio ciclo ovoltilivo olo
mais illfel'i g ireS, COMpleta11410-S0 ilS aquisições obtidas pela apre-
eiação otos Sêl'eS vivos na fase final de 4 lpsenvolvinwnto.

Em rosumo. 1111 serie, II ansino visa não só ao conhoai-
mento p,eral das aspocies e dos saus órgãos e Funções mais
importantes. como 1 raunir, objelivamento, os subsídios iieci-
sonos 1 sistematica las principais fornias da Flora e fauna
regionais. Os alunos 110V,111, p00i auto, adquirir a prática da
colhoila i 0:-n S êP eS VIV OS PM plena atividade natural P 410 seu
Pre paro Para a consorvação, e, ainda, O necassário tiroc.inio
' ia classificaaáo	 Os'ppejes comuns, pelo metodo compa-
rativo, servindo-si para isso do oxoniplaros, já classificados,
das colaçõas do museu /li História Natural. Os exereicios
sistematica, ravionalmanto oriantados., transformam-se em
oistração de granito alcance edocativo, porque despertam gila-
lidadas do ordem, 410 Priteri0 visual a de apreciação de min:g-
alas susceptivois de aplicações IliYe .Naii 114.) (107.1)10	 daS artes
e das 0ielleinS.

Nas sérios soguintos o ensino da Botou ica e lft, Zoologia,
e,mopreamatormi unia exposição motodica das principais fruições
das plantas e dos animaiss suporiores. .1.14in1 das descrições
anatoinicas ri Iiistológicas compaliveis 00111 O caráter elemontam.•
do curso, (111) SP/11pro levr. rn ser 111)1es1,111 1141113 de modo visoal
e logo reduzidas a osquanums, cumpre ao professor desenvolver,
sob aspecto mais garal e exparim('ntalinente, o estudo dos fo-
uomanos fundamentais de que dal-Jot1ticm as f nuções fisio-
logiaas.

Gim() aomplamafflo indisponsaval ao ígu-,, ino feito em aola,
'compete ainda ao plul5soi 11 oaganizaçãc, dr. 11111 p(1d4110 pro-
grama do exoreicios praticos, O sorem eeo- utados pelos 111)1-
1)05, 1105 (111H1:S. SPPãO revistas as 11 n 14'0ps de maior ¡ui aresse dj-
slatico. Entre outros, poderão 300 aproveitados como motivos
de tais axarvicios Os seguintes: difarenciação. ao microseopio,
tios --;'raitulos do amido O aleuion a; 0econhocimPuto de córtes
histológicos referantes á ostrutura dos vorçetais; verificacão
o..xporiniontal dos fonomenos caralerist ticos ota rPspiracão o-da
zIssiinilaÇão clorofilica; astutdo dos diagramas ttotam .IR "; ólyPer.

vação dos globulos sanguineos, em laminas, e da cireulaM
na cauda dos girinos; determinação da temperatura, cias pif.`
saçõas o do $ movimentos respiratorios dos aniina's
ticos; exame do globo ocular de animais de matadouro, emiz
inclusão na eéra.,

II. MINE4aLoo31A E GEoLourl,

O ensino da Mineralogia e uia Ecologia deverá iniciar-sã
polo estudo de alguns grupos de minorais e rochas, cujo co-
1th:cantando imediato seja_mais nocessario ao élesamoolvinient,j1
do curso. preferindo-se, para isso, das (spocies (pie ocorre-,
mem na região, as amostras colhidas pelos proprios alunos. 41
professor salientará o fades cristalino das formas minarais,;
a homogeneidade dos exemplares mais perfeitos e os seus ca.
radares fisieos mais importaidas, de modo que os alunos!,
gra,dualmente, passem da amostra natural ao conceito. eiontir!
fico do, ospe'Fie mincralogic,a, que ó a primeira noção util 4
adquirir.

.	 ,	 •
Igualmente, as rochas serão [amimou.) axaminadas, no

cio, Pelos caracteres físicos (ta textura c pela apreciação moa.
croscópica da composição mineralógica, procurando-sc
maneira, em, confronto com amostras analogas, mais e Menos
decompostas,: fazer subresair O aspéclo : típico (111 43 41Prille
OSPeCie l itologica.

O estudo dos fenomenos . geologivos aluais, que servirá
de fundamanto intuitivo á intetprelação da dupla evolnção
fisica e orgallica da crosta terl'eSlre e iaS C011:Pla .,: r.)CS entre
essas l!V011ie0eti SilrailtaneaS, [omi to na suporficie como 0111

profundidade', vonvirá tambein ser feito pia aprocia40
exemplos regionais, que deixam impressão roat 1 duradoura,
e assim poupam a memória na aquisição o10

Nas últiinas séries o ensino podara ;iprosontaa a feiajlem
orxpositiva e inclodica, ficando, então, ao crilorio do profas-
SOL' restringir o estimulo ás espécies de maior interesse cienti-
fico, ou mais Mais pelas :iplicaaões nas artos o na indústria,.
cujo raconhdaimento, por 001115 ilIuplOS e expeditos, devem
ser indicados'.

No estuo da cristolografia haverá intoresse didatico
insistir no princípio da conservação da siinolCia Ha s-; t00013-3
[crivadas, qute parindirá não só revidar aos alunos a harmo-
nia da estrutura íntima dos cristais, como a i nda mostraa-lhos
eme, auxiliada patos recursos maleinalicos, atinge a um graim
fie precisão qinm não apresenta nenbiona outra ciem:eia na-
tural. Alóin disso, vabe a,o profassor esclaracar, a propósito
das formas dimorficas, como dauende . a dofinição dc	 peri,..
iniueiaiogica lo um conjunto do caracteres quimicos 1 	 ris-
lalografiens, é, ainda, como variam ;is propriedades fisicas se-
gondo 05 eiXos, relacionando assim a simeiria crislalina
outros fenomenos fundamentais da Eisica.

No estudo das rochas flava sei propondoraido o intaaa,sa
pelas formas i da região, incluindo-se, para isso, no programa
de exorcicios,1 praticos, que fica ao erilario do protessor
ganizar, não so as rochas como os ii iltecais mais ablindantos
nas suas forniações, preparando) ;issim subsídios para 0 low-
ilior compreensão , lia oS1 .0111 11111 geOlOgiea 10P11,

A história goologica da crosta torres:iro dovoea
gir-so aos periodos, que Solão assinalados pelos seus 1111115 1141-
Utveis 410P11111011.0S petrograficos. paloontologicos, loctoaicos
cstratigraficos, caben/lo ao profesor, nessa rossorroiaão ,tas
Oras passadas da 'ferra, desfazer a ilasconfianaa nas ganct.::-

seguras
lizaç	 dões	 a ( , eoll)gia	 e, revivendo-a s,1))! ms,	 oeio de ol l seaviol,a

e MI Lições precisai.

TEIldr.1111 SÉlir mim

horas).
"F. Bohmjeo.
..t. Estudo, descritivo O comparativo, loplantas imos idas

do flores, horbaceas e lenhosas. arboreseentlms. sarmantosas e
rastejantes: caracteres gerais; rais, cauto, folha, flor, taamto,
semento. Estudo o yfamrimental da germinação. Enxartos.

B. Estudo, dasrritivo 4; comparativo, do 4 ‘1e1) lpiO305
samambaias: carziatoros gerais. raís. caule, folha, esporang:o;

protalo, ovulo. Ciclo retarodntivo.
t. PlstudO descritivo de um ninsgrearactere.s ganas: ti.;

ride, talo, folha. ovulo, csporogonio, espero, prcamtema.
1 eprodul Ivo.

EStudO daserilivo de uni 'figurai; cayea2tara; gara;.;,,
tolo, esporo, Ovillo. Sinibiose.

Reinai-Jos effijo os vcselais e o melo: italla:. r.cia tia. NE!,
ar, da agua, do sólo. Tíanmismos.

Utiliza,.;ão dos yogataia	 prra'ato3.
tj aaals do reino, sa.eatal,.

no-
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- • "II. Zoologia.	 •
• A. O flonien't: raças .e seus •caracteres; membros supef

sjcrç e-inferiores; órg..ãos dos sentidos; eSquelèto e 'músculos;
nervos, me-dula e cérebro; ór gãos internos, ,sua posição, suas

. :termas e- funções.
• B. Estudo, descritivo e comparativo, .de animais domes-

„tico's, aves, lagartos, sapos e peixes; caractereS gerais; mem:
,Lbros; esqueleto . Caracteres da dentição dos animais domés-

•
•'• C Estudo descritivo de um caramujo, de um verme, dó

• i.uma' estada do mar; caracteres gerais; divisões do corpo; si-
, knieiria lateral e radial.	 .

•Relações entre os animais e o meio.
''.13tilizacão dos animais e dos seus produtos. .

Divisões gerais do reino animal.
Mineralogia. •

-	 'A. Estudo, -descritivo ,e domparativo, de amostras, -de
preferência, regionais: diamante e grafito; quartzo e opala.;
'estibina, galena, pirrotina; peridotos, anfibolios e 'piroxe-

:. :nlos; feldspatos e micas.
à-	 B. Caracteres -físicos: cor, brilho, trausparênCia; corseie-
'risticas do traço e do pó; aspecto cristalino ou •arnorfo; Ira.=

• }ura:'dureza e- sua- escala; • fusibilidade e - respectiva escala;4,	 •
,censidade; propriedades mecânicas, térmicas; elétricas e 'ifiag-

. iguiticas; propriedade. óticas.
• C. Caracteres químicos: composição; ensaio per via

.. ;solida: exame pirog-nóstico.
• -Valor econômico e utilização dos minerais e minereos. Pe-
,.. (irais preciosas.

IV. Geologia.
• • • A.. Estudo, descritivo e comparativo, de rochas e de for-
: ;mações locais: argila, grês, tripoli; „o neiss, quartzito,

çhisto; pórfiro, trachito, basalto; granito; granulito,.pegmatito;
nármore, sal - gema, gipsa; -hulha, linhito, turfa. 	 -	 •

-B.. Modificações atuais do 'relevo terrestre. Ação da
-. ;atmosfera; formação de dunas, construções e destruições eo-,•

picas; inflivència da temperatura. Ação dós mares, das geleiras
L.e das aguas meteóricos, correntes e subterraneas: 'erosões,
r,lorrnações sedimentarias. Ação dos seres vivos; formações zoo-,
Rgenas e fitogenas. Ação do nucleo 'central: grau .geotérmico,
:aguas termais e minerais, --vulcões, tremores de terra.; n 	 Depositos geolog,icos de valor CCOTIOMICO: hulha, petroleo,

treias •monaz .iticas, jazidas Metalíferos.

QUARTA SÉRIE

,(2 horas)

B. Funções cie relação, no Homem. O esqueleto — Forma.
constituição e crescimento . dcbs -o g-sos. Descrição Sumária do • -
esqueleto' humano: - tronco, cabeça- , membros.

.0s Músculos. — Forma. estructura; propriedades
gicaS; denominação, classificação e funções dos principais
músculos. Análise experimental da contração. Calor e trabalho
muscular. A laringe e a voz:

• O sistema nervoso.-- . Noções da anatomia' do- sistema ce-
falo-raquidiano. Principais funções da Medula e do encéfalo.
Funções •dos nervos. Os sistemas -simpático e' para-simpático;
suas funções.

Os aparelhos sensoriais. — A pele e suas funções. Sen-
tido e órgão do paladar. Sentido e órgão do-olfato. Sentido e
Órgão da audição. Sentido e órgão da 'visão. Anomalias da
;visão.'

Mineralogia.

..,	 las •insetívoras.

T. Botim/ca., 	 -	 ,	 .	 .	 .,.,..!. 	.	 .
A. introdução. -Coltd.A. vegetal; sua forma e constituição

•Citop lasnia. miam membrana. leucitos..Suco celular. Pra-.
• t cessos de multiplicação.
. 1' Tecidos' vegetais: sua origem e classificação. Epiderme.

!Parenquinia. Cortiça. Colenquima e esclerenquima. Tecidos
A.-as.culares.

-!	 órgãos, aparelhos, funções. Divisão do trabalho. Simetrit:
• Mos vegetais. 	 . .	 -	 •
.	 B. Funções de nutrição. Bois: origem, forma-, crescimento•.• e• ramificacãcb. EsTrucdrura primária e seCundáriadaptações.	 .
.	 t.la raís..	 •	 ,

Caule: origem, forma, crescimento e ramificação.. Estru-
': "aura. Primária e - secundária.' Adaptações - 	caule.	 -

Folha: origem, forma.. creseiniento, ranificaão e - dispo-
-. 'c-,ição no eixo caulinar. -Estructura„ nas plantas vasculares.
. \Transformações das folhas.	 -	 .	 ," .	 .	 __
, ,

•

	

	 4 Os alimentos dos :vegetais: absorção da agua e PaLs. "dolr-61o. Transporte da 'seiva ascendente. Respiração e transpi-
-• pcao.

	

	 •. - .	 .	 .	 .	 -	 .
,, k! . proe-e-Aso ;nutritivo das plantas, verdes: assimilação dá.	 .
. Carbono:- sintese dos corpos azotados. 'Migração cios compostos
.. 	 laborados. 'Reservas nutritivas. 	 ,	 .	 :. ,_,
• v t . :Nutrição. dos vegetais desprovidos de clorofila:'- saProfi-

	

M:ismo: parasitismo; simbiose. ----- 	 .	 .	 -
'	 ,. Crescimento das plantas: 'fatores internos e - externos. Mo-
"Yunentos das -plantas; influetia' dos -fatores -externos. Piau-_

.	 Zoologia.
• ir • 	 Introdução. r.élida animal: sua -forma -e consitnição..

CrisfaiS. Homogeneidade e anisetropia, Corpos vítreos,
corpos coloidais. Agregados cristalinos.
-	 Lei de constancia dos angülos; goniometria. Elementos
de simetria; conservação da simetria.

Sistemas• cristalinos. Leis de derivação •das formas se-
cundárias: Formas, boloedricas simples. Notação.

Estruetura molecular dos cristais: Origem e creseimento.,
Deformações; estrias e caneluras; habitus dos , cfistais. Pscu-
domorfoSes. Isomorfismo e polimorfismo.

IV. Geologig.

A crosta terrestre; rochas massiças e, estratificadas, sua.	 •origem e classificação.
Rochas eruptivos: comPosição mineralógica • e química;

estructura; principais :tipos, efusivos e intrusivos. 	 .. • -,
Rochas sedimentáriaS: formccão; processos de destruição

, e diagénese; principais Aipos detríticos, cio precipitação qui- •
mica e de' origem orgânica. 	 ... . . • ...,	 .
.	 Rochas,metamórficas: processos de formação; composição
.mineralógica.dos principais tipos. . . 	 .

Meteoritos: componentes químicos e mineralógicos: clas-
sificação e relações c,-:il as rochas terrestres. O Bendegó. 	 .

.	 .	 -•	 ',	 '
et-r.NTA SÉRIE

, (3 horas)
T. Botanica. . •,.	 •	 -

: Funções de reprodução. A .flor: origem e constikiição; si-
metria. floral; fórmulas e diagrania florais. -1'refloração. In-
florescências; seus tipos. Estudo especial do'peãanto, doart-.
tlai'Cell e do gineceu.	 ,'• - 	 .
,. , ...• Fecundação:- polinização; formação . e' desenvalviniento go
prribrião: •plantula, albunien. •- - • .. 	 ,.	 • 	 - •• ..,., . ---.•••:,

• Fruto: origem e- constituição:- classificacão.--Frutos se-
cos e carnosos. Deiscencia. do.s frutos. Disseminação das' se-
mentes. -	 s:	 •

. - • Germinação: desenVOlV.imento da . plantula• nas- Sernentes
com e sem albumen; causas ''extrinsecas. p -intrínsecas.- •- s ,
. . Estudo- da reprodução • nos vegetais • d•esprovidos . :de flor.

II. •Zoólogiá...

	

.	 .•

	

..	 .	 .
Funções de nutrição,. no Homem: A digestão ::-.:-• Anatomia

do' aparelho digestivo: Os alimentos. Ação dos sucos digestivos.'
O fígado ,p o panereas: sua estrutilra e: fuiições.- .	 ,:. ..... .

A circulação , O sangue: coinposição_e. •funções . dos , seus
elementos. Descriçãoàmária. do aparelho circulatório. Me.:.
canismo da circulação': contrações cardiacas; funções dos Vasos;
pres,são arterial; o pulso.
”- A linfa : sua 'cbmposição e função.' Aparelho circulatório
e . circulação da linfa. - . -.	 '	 .	 • . .

	 . .	 .	 .

	

, ..	 ,„
.A abs'orpçãO: — Absorpção Pelas muckisas..abSOrpção gás-

trica- e -intestinal:-`Mecapi gi-O-da abSorpçãO,das	

co-
quí

	 substancias ela-
boradás.- •-	 •	 .	 .. • ... _.

- lae ão pillnionar, Moviiiito inecanieó e fenõ

	

N's	 -s'..: 'ineilo s. físi
- .. .A respiração: = Anatomia - do apar .

	 .,
elltii reSpiratpi:ó:len-

ti

mecanismoS reguladoreS dit compoSicãO7d0 •.:s.áigue. • Excreção

micos - da r espirçãoa. lle...Spiração aos tecidos..ASfixia. .

dos produtos de desassimilação.- - •,	 " •

. • A nutrição' das células.' 	 AssimilaçãO e desas-simih-ição:

	

.	 - .

• O ariarelho mil-lado: -descrição :sumária; estrutura dos
.	 rins e- sua função.... . , , 	 .,

• • .A.pele:.glandulos_e suas seereçõe.s. _Secreção látea: -,..-.
Reservas nul rl Uvas. — Ileservas„ de. carbolddratos: 'Oco-.

CitoWasma, nueleo, membrana. Atividade -nutritiy.a formativa..gênio,- liepá.tico e :-inu„seular. Reser,vas ..de..;subsktncias . graXas,.,	 —,.	 . •, -
l'i'ic-Annal: -'-' • - • • : -• 	 --.2	 .	 - -..	 •	 - , :Azotados - e 'minerais. Ilaçõe s - alimentares e e.milibrio nutri-

J	 ,..	 -,	 .. '	 • ''',.'	 ''. .	

- : .	 .. n 	 • 1.. ', ;	 ,	 . : • .	 ' ‘;'•	 -.Diteiql. eneu-emano cehilar, • .Te-egi;,..,01,1ál,114:0.00,na'valoinicr n ' tiv(,),	 ;,- .• , -- •: •	 - .-
cáfacteres;•'TISiórógiées "e. 'e 1 a-s, s i f ii-: à (,:ã u: rlátOtkvpi4ãi 44.-jon-te:.4 r, , ,Viical (:).5,,I o nini ai4...sua. migprt: e, met aigisun o, regulador, -_,.., 	 r•
untivo, muscular e .nerVoso.-	' 	 ti anon as fie secreção interna: noções gerais; interven-.
--„, Orgãos, aparelhos, funções. sistemas.	 ção coordenadora nas funções de putriçã'o.

..	 •	 s,.

V1 1 11111 I II 111 !I II !II II !II 1	 19.. ii!R M !'""	 - "MU. 	 (UNI IIIII I II I, BE MIL mu mui mie wiam...e...me.
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, .11171 Mineralogia. .	 - -	 . e-	 -.-":da 'especialidade e de excurSo-adoS 'alunos á museusee.ex.
. Minerais de origem maginática, metamórfica e metasomá.

tica; cai-acides fisico-qainiicos da sua formação. Agentes mit
nerálizadores; fenome.nos pneumatolitieos e hidreterniais.

Classificação dos minerais. Caracteres gerais da" classedos
-..-elementos .e 'seus .representantes • principais. 	 •

-.Caracteres gerais das classes dos. , sulfurêtos, sUfosais e
sais haloides; estudo sucinto das principais espécies.

Caracteres gerais das classes dos óxidos. e oxisais; es
tudo -sucinto das principais espécies.- 	 • -	 •

Caracteres gerais da classe- dos compostos or,gánicos;
Presentantes típicos.

Minéreos mais importantes Para a metalurgia dos metais
preciosos e dos Metais pesados usuais.

L.V. Geologia.	 •

.Movimento tectonicos e epirogenicOs;• . dobras, fraturas,S	 , - Exerciews sobre proporçoes lineares. 	 .
• discordanciaS.. Fenumenos ptutonicos, vulcanicos e metamor- "_. 	 Croquis de observação de objetos - eemuns, apresentando.
,_ fins. -	 .	 .	 ,	 . , . faces planas .em varias. direções.. Prática da avaliação direta
• A estructura da litosfera. Geosinclinais. Transt-ressões é. , dos angulos,: • no espaço, • por meio de • dois esquadros, para O.

.	 .	 - estudo intuitivo' dá deformação -perspectiva. , 	 ..
Variaçoes do tema anterior: 1°, variando-se a posn.eto

do observador ou do objeto; 2°, -representando, de mei»oria;
no quadro negro,,os objetos desenhados em novas posiçõès.:
Influência do • ponto de vista. „	 - .,

Representação de , circulos concentricos e do círculo ,"em
diferentes posições; representação de superficies curvas, pela
Prática do croquis de observação de. objetos que" apresentem
essas superficies, a começar pelas superfinos de revoluçãe:
• Variações do tema anterior: 1°, fazendo variar a posição
do observador ou do: objeto; 2, representando, de memoria,
no quadro negro, os objetos desenhados -em novas posições.- - -

• 11. Desenha decorativo,. 
\-	 Noção de motivo e seu .-aProv•eitamento decorativo; leis

de repetição. -
•Diagramas decorativos.
Faixas simples, com elementos retilíneos.;

	

Meandros e gregas. . 	 ••	 •	 : • .	 •	 .
Faixas entrelaçadas, com .indicaeão . do traço de- força e,hachuriado. .	 .
Redes de malhas ortogonais. Traçados ornamentais.
Redes de malhas obliquas; -redes , de malhas poligonais

Traçados ornamentais. -
Redes de malhas compostas. Traçados ornamentais. .
-Poligonos estrelados:" Rosaceas.- Traçados ornamentais-

-	 Apreciação de ornatos tipicos, • referentes aos diagratbas
acima considerados... 	 .	 .

SEGCN0•1. 3tiRIE
,

(3 horas),

I..Deserlto 'do naturais- /

	

.	 ,
Croquis de observação de um . grupo de . objetos visuais,

em .conjunto, para a prática da representação das posições-
relativas. :, 	 --

• Observação direta dos angulos da sala de aula e apre-
ciação das direções' doniinantes, para a prática da ‘repre;or
.1-ação das grapdes dimensões: ".. 	 .

Noção de horizonte e vertical principal, -linhas paralelas
dominantes e ponto de fuga, deduzidos . de croquis de repi-e-

• sentacão direta de cantos da áala .de aula, corredores e gale-.	 ,
rias de colegio e, em geral, •ele interiores. 	 - -,..^
• Representação ' de exteriores em exercidos realizadás
fora-do colegio.. • 	• 	 e .,	 .
• • Desenho,. •de 'imaginação' e' meinoria, de cenas de'. con-

jUnto. Prática do desenho' :'espontaneo em representações
ilustrativas.	 .	 -.•	 '	 .1. -

	

.	 "• .	 „

	

11.. Desenho 'Convencional.	 .T-,	 ••	 --	 •	 -	 .	 -.	 -	 •	 ••	 -	 ••	 .	 ,	
-
	 .

-.• Projeções ortogonais em.a -nn..plano. Representaçã'o éo.p
-verteioual das alturas por meio de • projeções cotada. Es-

calas: representação proporcionada. 4.3roquis . cotados de 7tire• jmovei, um aparelho, etc. • . 	 -;;..	 -,

.:	 '' -Relevo 'dado por cota 	
.

s'. ' Representação de 1.1111, . p,equ.-ei,'
loc.al-ou região. Plairta- da. saia de aula- do terren a -do é-Oeglo,

.	 -	 .

do predio escolar, de suas imediações, etc.	 .
, -; •' , Representação , da. auperficie -1.errestre: •-Xa»,a,..s.. 'Ci:41-s-g..11.4
'Aões :eartográtkas.- --''''-'''' --'' :- • '• ''' ' 1/2.",'-':... 	 - s '	 4,.	 -	 -,. ,,.., ,, ., 	 ,,.,,.	 ... -,

posições, escolas, atçliers, oficinas, etc. Essa -exemphiie4ao.
não será copiada,- Mas servirá Para uma apreciação subsi-
diaria, que torni:e mais' extensivo o• tratamento, forçosamente
limitado, que -cada turma pode dar á execução de um pro-
grama destinado, não só a dar, ao aluno a capacidade ;de,
executar por . si- mesmo alguns desenhos, como 'a compreefísão
global das Possibilidades da expressão gráfica,

O geoide; litosfera e pirosfera. Formação . dos massiços
continentais e idas bacias oceanicas

Evolução do relévo -continental; agentes ,geologicos ex-
ternos e internos. Erosão, sedimentação, - estratificação. Fa-
cies dos sedimentos continentais e dos sedimentos mr.lrinhos.
Fe-- • '- .

• PRIMEIRA

(3 horas):

I. • Desenho do naturan. 	 •
Cópia de objectes " comuns 'para .averiguár" os defeitos dá

'representação espontánea, que devem ser corrigidos
observação direta do- natural.. •

. Representação de'plauos de frente, situados -a distancias
variaveis.	 . • • .
• Pratica da . avaliação- visual •de proporções e da redução

perspectiva, sem deformações,. pelo , emprego do lapis e •ia
regra graduada.

bregressões. Ciclos .diastróficos.
Eras geologicas; caracteres gerais; sua divisão ,em pe-

riodos e extensão no Brasil.
•, V. -A História da Terra.. •

A Terra; sua . origem e evolução cósmica; .seu' passado
geologico. A -idade • das rochas. Ciclo geoquimico dos de-

- mentos.	 -	 •	 . •	 •
• 'A evolução 'dos seres vivos; contribuições da anatomia,
da" embriogenia e da biogeografia; _os • documentos - 	paleon-

•; foiçaria.. Desenvolvimento dos reptis,. dos passaro, dos ma-
- miferos. Plantas fosseis do carbonifero. 'Os fosseis de • LagOa

-esanta. ., •	 •
,	 udo comparativo das celula& 've getais' e- animais.- Ca.

racteres dos seres vivos. A vida. -

1--tESES3I0

O ensii-lõ do ' Desenho procurará habilitar. aluno. a uti-
lizar-se -da representação ,g,rafica como mciol de aquisição

. e de expressão de _cultura. Daí ..a.correlação en re os.- pontos
deste programa e o -desenvolvimento: simultan o das noções
adquiridas nas aulas das demais- disciplinas d 'curso,. a que
(-Desenho- deve fornecer sub,sidios, -11àtrando questões
cientificas, não só pela representação figuratiya do, aspeto
visual dos exemplos, como pela reprodução grafica dos feno-
menos,. quer sob a .ferma de esquema, quer •seb a forma "de
diagramas, os , exercicios de Desenho, sem sadrificio da re-
gularidade do seu curso, devem corresponder ás necessidades
do ensino 'da geografia, da historia , e das delicias fisicas

naturaes. .Intimamente. 'ligados ao aprendizado' da mete-.
matica, de que"- recebem as regras rigorosas dás traçados, 03

. exereiciO3 de .Desenho, em troca, fornecem-lhe as figuras- de-
. • ;demonstração e • -as resoluções -gráficas dos problemas.

- As -diferentes Partes;	 •qpie se 'adiaria' divididoS -Os 'pro-
gramas decada série do Curso, devem' Ser • dadas simulta-

r -,neamente. Assim."•.o profesSbr não 'esperará" u. q . "e a turma ter-
-inine,- por exemple, 'os' pontos' de "desenho do natural" para

iniciar o—estudo do - "desenho^ decOrativo". • Ao contrario; pro-
. curará tirar. do adeantamento do - aluno, nas -representações

'• dO • patural, elementos_ para as composições ornamentaes. Desde
que se dê tratamento geral a, todos os pontos de programa,'

escolha de 'Cada assunto • póde • atender ás • necessidadas
" ocasienals, fica.ndo aõ criterio , do professor, quanto ao des-

envolvimento que deve dar a cada- exercido., orientar-se pela -
- .diferença das aptidõe'S"'e preferencias individuais dos.

aprendizado dós traçados . . preparaterios, quer' a mão
livreAuer-, a7instrumento„ será. feito . • ã • medida que • déles
necessite - a execeção dos exerdcios e. portanto, não 30 fa7.
mister inclui-1o, explicitainente, na lista dos 'pontos do pro-

mslão sendo exercitados pela turma, lançando mão para 1330
de trabalhos efeduados • cm anos- anterlores.•--"de:!pulaticações

.	 '	 •

grama.
'Sendo desvantajoso e até dificil- que cada 'aluno trate

de todos, os casos dos pontos do programa, -convérreque seja.ni-
•- yiiostos e apreciados , em, aula- os resultados -obtidos - .mo tra-

,• bailio de -que -for- incumbido cada estudante oir-grupd • de es-
-tudantes. ,Aconselba-se-tarnbem que -O -professor traga ás, aulas

a mais ampla exemplificação de exercicios • -analogos 'aos que
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• •

12.1''	 :•••extzt-letra  tttok493r.
•

tonicas: Simplificação para
• .natural;

.'Coresç :Matizes- .valores

• aplicação :imed iata no- desenle,
• -, e tonalidades.. Combinação • das.

perspectiva linear e aérea.- .
cores e da,:,rele_vo, 	 eráfieeti.Va. ,

horas).-
•• ••

iNocões complementares
:Visão do claro escuro ,das
estereogkática.'. „	 •

•Dioramas e panoraiiiaS.
11; - Desenho cwrveneànat.' '

I. D:'senh.o	 sniturai.	 •	 •

	

,	 ,	 •

. Reprtee.nritaeões de zioiniais de pequenas dimensões, . paia
ej'ia de - em e.xemplar lipico, anil-ir-cevando:se um. Modelo de
gabinete -de zoologia, quando Tlão posa ser um exemplar,-
zratldo pela turma.	 . •	 , •	 . .. .:-

• V	 dO tema an	 A	 iterior: ', pela ndicaçao sumaria 

fio fiterno exemplar em posições variadas; 2", pela cópia
detalhada de, ,parte caracteristicas. 	 • ,.

•de ea. njuntos ;vegetais; abeznzgendo _exemplares de
grande perle.

-Estudos de "natureza morta", pela combinação de ani-
mais e plantes com objetos usuais.

Cópia de animais de grande porte, utilizando-se modelos
do -gabinete- de zoologia. Representação. sumaria, de mereoria,
de animais em variadas atitudes, para ;prática de desenha
rapido.	 •	 .

II. Desenho deeoraiivo.
Estilização. Escolha das linhas dominantes na represen-

tinção intencional, das formas naturaes; execução de _frisos e
molduras, com motivos tirados dos descama do natural, exe- .
cotados uni aula.

4bp

.	 .
lReprodução de desenhos: processos (de calque ' e decalque, •

e-ópia por quadrícula,- camara clara;' apreciação -dos diferentes.
processos de . renrodução fotome.canica.

s' Desenho esquematico, ,morfologico e funcional. Pratica -
da exemplificação esqUematica, • compreendendo, • para cada
caso, as seguintes fases: 1 n )' desenho - raPido do aspecto geral,
20) desenho comparativo de exemplares do mesmo grupo a que
pertence- o -exemplo- dado; 3°) desenbo'sistematico - das peças
e detalhes; . . 4 0 ) desenho funcional. ,

A figura humana em atitudes -comuns:. •
Copias de modelos • anatomicos • para o -desenhe da estria- .

-atura' do - corpo humana. • 	 • •^- .	 -	 „

IL'Desenho.convencionol,.•

Desenho funcional do organismo humano com esquemas
das principais funções. -	-

Continuação claa- projeç• ões . :ein.:um -plano. . Perspectiva..
.	 .

paralela. Seu emprego mi _representação...expedita de • apa---
• l'olhos ilidis-Rios; em	 .seu conjunto a	 detalhes. EVeueão .
de "figuras de demonstração".

- ' Projeções' em dois ,planos. Metodo .ortogonal. Planta, e
elevação..Exereicios: .a) apura . da um 'cubo, colocado sobre o

•Plano horizontal, lendo" uma' face° Paralela . ao , plano Vertical;
- estudo- dos vertiees,- araátas-e faces; b) cpura da unia piramide.
regular, Apoiada no plano. horizontal; rotação de unia . reta
inclinada até torna-lá frontal, para .eonhecer-lhe a -verdadeira
grandeza; e) apura dos- corpos -de - revolução; traçado das
curvas da base e das geratrizes de contorno aparente.
' Seeções -planáS. Desdobramento. - Exercicios: •a). apura

dos casos ifundamentaes; b) modelos . , de demonstração em
'

Desenho' construtivo: plantas,' elevações, Orles	 peef is.
Exercidos: "projetos" de - aparelhos e iiteisilios. ..

Projecções sobre eiXo. Traçado de "figuras -representa
tivas" em relação a dais' eixos :'	 cari	 dieteristicas. o;
fenonieÉuSs.4. • 'Traçados ' das ,"Ifigairás • - réV...m.ental:ivas" em
relação'a tres cixos: sistemas 'cristalinos. -

_ QUIN TA soam

•

fe	 .. - • Desenhos decorativas com motivos naturais; em disposi.
çõeS radiadas, .vertieiladas e circulares. 	 .	 .

. -Aproveitamento decorativo. da -flora e fauna.. brasileiras,
econ exercicios de imaginação pessoal e apreciação de deco-
rações tipieas.	 -

Decoração de. objetos dadas, respeitando ' as diOlensõeS. a
1.-a• orar. -a natureza do material . empregado e. a finalidade a
que . ó. objeto- se destina. .	 ., •

- -Paisagem decorativa para ilustrações, de creação pessoal,
aobre temas literarios e historicos. 	 .	 . .	 . •

•,'-• T• :Dl.- DeSenlió . convencional..	 . ..	 • s, • . _ .'•	 . .. .	 - . ,

.... • Representação da supenficie --terrestre.. Projeções jc•arto-
gráãéas. • Eixos e coordenadas: :Caribe-ramas e •ifia,grainas-.,
_elkafo-estat,istica. ..	 ..	 .	 ,	 ..

	

.	 QUARTA SIfI.I1MC	 i.	 .
-

l(2 hpras),

I. Desenho 210,, A ; •

Cópia • da figura humana. Representações parciais, feitas
sumariamente em . croquis de. observação direta. -

Figurai-, de pé e 'sentada, _de frente; 	 tres-4martos e -Perfil.
Einprego auxiliar de -modelos de- gesso	 articiálados de
madeira. -•
. • Leis • fundamentais da perspectiva linear:, sua. verificação

na imagem obtida. pelo processo das .projeções, . ortogonais.
E-xeecicios : determinação das imagens de um prisma, fa-
z.enclo-se variar a sua- distancia ao -quadro, para .verificação
da . "lei de semelhança", idem, faiando variar as -posições do
abrisma, para -Verificação da "lei de convergencia"; - - 	 •

• '	 •Noção de reta O ' ponto de fuga. horizonte.' Ponto psiu-
ipaI como ponto de fuga das direções normais ao quadro.:

- Retas e- pontos de . fuga. de outras 'direções quaisquer.
^ Metodo perspectivo: 'determinação da . 'inzagern de ^., um

'ponto, situado em plane , dado, pelo processo da duas escalas
largura e' profundidade) . .Ponto de' distancia; 'sua definição

e emprego. • Exarciciós: perspectiva de . um - .quadrado, com
'um lado Paralelo 'ao traço do -quadro, com os• -lados 'inch-
'nados-a' 45°- sobre o quadro, com , os - lados -eia .posição qual-
muer'; perspectiva -de retanguloa; perspectiva , de outras -figuras:
planas.	 ,	 •

-Perspectiva -plana e no -espaço: determinação das- alturas
em perspectiva., Processa das . tres ..escalas...(largura, profun-
Aid'ade e altura),

-.Simplificações decorrentes _do emprego . , de .pontos de, fuga
acidentais; • com exercidos sobre traçados perspectives' - que
,apresentent -numerosas retais. paralelas: . - •.•

• ..---Perspectiva-rigoroaa 'do -circulo.- Perspectiva dós .eerpos
;fie' -revolução: .	.	 •	 • • -	 e .--•	 „ • •• •	 e

	

- -Perspectiva -- 	 : -simplificac‘	:da; persp•ectivá.
linear paa aplicação. .á pern-jeetiVa	 oliervacão... Confronto;
dasolucão.' -geotnatriaa com a -obserVação • direta
e • J:	 nibr	 próprias zr inço et a da "$. ido c

•
PrPOS':.	 .	 .

-	 ç	 .	 o u ‘ão o
sombras -pelas projeções 	 .e

•
._ _ •	 .

• A figura' huinana em conjunto. Estudos de 'proporções. 	 . 52 boras)
_	 I. Desenhc. proj,...1 .ivu e do ..	 .	 .

• .Perspeetiva: possibilidade de resolver :Jse geometrfea-
mente o problema do desenho do natural Pela deterrhina0o
da- imagem perspectiva. Referencia ao processo enapirice
Leonardo da	 ProcesSar das projeções conicas;- ' van-
tagens deste sobre aquele: maior facilidade. em Obter-se zuna
eopia^ exata do . - natural e possibilidade da perspectiva de
imaginação. ,,	 .4	 •	 ' 	 •

. 	 -Solução	 prohl enia Perspec ti vo baseado • no mee ao i
da formação da imagem sobre a retina, -representada- em
seeção..vertical antera-posterior.

• , -Solução do problema -perspectivo baseado no mecanismo
.projeções -octogonais,. Dados do problema:, ponto de- \lata: •
quadro e objeto; linhas de r,ontrução; raios visuais: -solução
procurada imagem. Rebatimento vertical %plano do 'quadro

•papa . :obtenção, em . verdadeira grandeza da . imagem obtida
pr•ocesso. , das proje,eõe,s ortogonais.. Exereleios rle repre

scntaçãe: -ao :prismas e. píranlides.	 .

.	 •	 .
• ,

• •-i-):ensino do cauto- oefeonico -destina-se a desenvolver
i-ino alue.) • a capacidade 'de -aproveitar zi música corno meio da

renovação -e de .foi'maeão- moral	 ;
• No início predominará o estudo prático, ensiwindo-se da
teoria e -do _solfejo - o que i' 'indispensável ,rao desenvolvi--
Mento Arnadiater„dos. _alunos d. ensino terá a forma 1-cereal

• tiva convindo.: sejain canticos variados.-- -E' .indispensaVel
eseollierem 7se. - Coinposições. - 00 -autores de real darão, -prefe-

-	 _que ::ja . se tenhain incorporado aO,...aiatriinonio
rtistie-o.Pacionnt.	 . ,

,	 os -Can toS	 . -idade:- dos -alunos,- já "rapei.-
eionando ,dties	 :apressam , 14I I3I'	 -

0 OC : alleStramert.to- das- orria$

•

.•	 •	 •"	 ? - • 	 -• .	 ,
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2 liorasi •••_1. Cauto e -solfejo. •• •`
•••.•• - •	 - •	 •	 ••	 •	 •	 .-•-• . •	 .	 ;	 • •	 .	 •••••••!•-

• a). 1DMO . : , No inicio O canto'anto , Ser4 em • unisoná.' A respi"-•, -
. ração, a emissão vocal, e. o ritmo deverãb' 'constituir objetivci.
• tie cuidadosa in3trução.-.s..- 	 ----•	 -•
- Conliècídas as aptidões particulares dos alunos e, ao, Mn'
 do. certo _tempo, .preparam-se gr_adativaincnte • elementos para
o canto -coral a duas vozes, - sempre de acôrdo Com--a tessitura
da mz•-na adolescencia. ' . 	 -	 •	

'	
.

Cantos obrigatorios: 'Hino Nacional, Hino á. Bande,ir4,
outros	 -	 ..„	 • .	 .

• - b) Solfejo: _Desenvolvimento da leitura musical,' corde.
. nada , com-aulas' teoricas inieiaís, .
••	 Ico?:ia•Musicktl.	 .•
• •	 ,	 .

.	 'Elementos indispensa-eis para lér -e interpretar a notação. •
noisical de composieãO -muito simples: -.

_	 1..:Definições gerais; notas pautas; clayes.-
2. Valores e -pausas; 	 • .

-	 3. Compassos simples e tempos. .• •
, • 4. Sinaes- de aumento .0

• 5. Intervalos,
(3. Alterações.

- O ensino,. teorico . só será ministra-do:quando	 c!ass-(-_,;
nouverradquirido igõsto pêlo : Canto coral. As aula fi sistematieas• 

„ de . teoria deverão recapitular, coordenar .' e completar'.-a4
noções que forem, aprendi-ias gradualmente, deduzindo-as- da,
canto' coral . e da audição Sonografic.a..:

- )11. Audição fonografica.

• • additiVos- é • da-fónaçãO e despertando-lhes o - sentido lo ritmo.
E',:reChmendavel a prévia • leitura da 'tetra -dos cantichs;

• para qtle se '1 lies facilite—a : compreensão do sentido - e-da 'ex-
- -pressão musical. Só depois de Sabido o canto„ haverá comeu-.

tarios teoricos e.. .musicais, corrigindo-se, então, -os defeitos
• :,..j.kútados"	 'ekeciiçãii ' , 1b - trecho, 1.endoSe 'particularmente :em
• vista o ritmo, a entoação e a- .dição. , , Não ..se- deve omitir a.-

caracterilação tipica; quando o exigir• a. natureza da 'canção
como,Por exemplo, nas	

e-

. canções re.gionais baseada-s. em m'otivos
•

.	 •• •	 .• -A. audição' anterior tias inúSicas escolhidas será muito pio-
,	 ensiino. ' Afim	 evitar o preParo prolongado dos

alunos para a execução e convindó,	 invés,- que o aluno
. tenha logo da boa música nina impressão integral, deve-se
• recorrer ás vitrolas, .oue . .podém :reproduzir --várias vezes a

audição, o que permitirá , fazer-se oportunamente a -análise
tias ImpressoeS recebidas pêlo auditorib. -A' meoida.•que: se

1.. 43ecer en nx)s • trechos ouvidos exemplos apropriados, o
• professor explicará a tecnologia musicai. dará noticias bm-
•. 'gráficas', geograficas_ e. bistoriMs.. ensino r ila

música com o - das, demais disciplinas. As,' impressões e os
assuntoS »ovos' devem sempre relacionar-se com os -ele-

• mentos -anteriormente adquiridos 'Ala.. generalidade dos
alunos.
• .0 materhd •lidatico ,deve - ser utilizado, como 'se - faz em

•regra mas orquestras, lianoas e coros, sob a Sornia de avulsos,
folhas ou cadernos. iAssim poderão •os repertorios ter a

Mie .os 4act)inode ás condiçõe,s regionais,	 tempo-
• ramento 10 prOfessor;-ao. niv 'Mel	 ental tios -alunos , e. abs obie-
, ti‘ os morais t.Y sociais que á música • compete satisfazer. Na

serie-beverá • material empregado- dar maior .atenção
• ao objetivo, de se provOcar o interesse • dos alunos, predomi-

nandoa realização prática; 'só depois preponderá o - interesse
•pelas razões leoricas, pé.lo	 arlistico e péla analise estb-
-	 •.	 •	 •	 •

Constituirão elemento central 'do programa . os hinns:
- as cançõi--3:. patriotitias. 	 cuja execução --perfeita o aluno
- de-sei'-ser capaz -ui - festas públicaS ou familiares: - "OS canticos

patrunieos ' ,devem; sp

	

inirar 'o amor- e' 	 orgulho -pelo - Brasil,
forte O pacifico, e inculcar o-. desejo • péla ação energica
emistanie eem' da engrainh,eimentd oacional.	 .

Si bein	 queE0 'ensino da .música - Seja.lneramente educativo.
não' protissiOnal, deve-á - professor acompanhai-com' empenho

-	 vocaç"ões que - s•e.manifestem na claSse,'fiéntalldIT,a,
aproVeitaiaS .a.s aptidões bem definidas.

Os eolegios devem ,ainda 'Organizar orfeões,- que - parti-
..cipem dos recitais •14. arte- e 'festas escolares, - de: atos públicos e

comemorações' patriotiens. O- Professor. de - música, sempre
oosAvel. acompanhará as eXCIIISCWS. prOcurando. com os

:Cantos, alegrá-las e elevar-lbes a significação educativa,

	

•.•	 •, •
• O enShio recreativo -dbá grandeS periodos

.
 da História da

;Música :'erá organizado Do:: meio, do disco. O desenvolvimento
• epoCas scra •adaptado aos anos escolares, de • modo a com-

. vree-ii"ler na	 o-1 compositores da -,época classica; •na
romantiros -e 'na 3' . sl', rie.;.	 contemporaneos e

..mdotii-nos :.- . -	 •	 • •	 '•

.-i• -.As audições serão .'progressivas, abra.ngendo o total das
•• produções de cada tioocii nos 'varies terrenos- da coniposição:
_nulsiea vocal, . instrumental,- teatral, sinfonica; de ' cantara,

	

e fiemais • generos	 -.- •	 •
O professor fará snopre•-• comeu tari os que orientem os

naluno.-3 quanto _ ao sentido- da,- obra : buvida, ao -seu autor, •á
-iepoca .ao.i•esti,"o	 ,que Pertenco--t.i• a (Malquer- outros , dados
, interessantes e pratico-3.	 <	 - •	 •••	 ' •

-Pa-ra , :cada	 ..ginasial	 organizado	 proÉ,,rama
•selecimutdo..de. , discos: ,que -,sirVa.-iião • só para:apresentar os
. autores maximos . o ca ra,:teris t icos--- da --'('-poca :desenvolver,

C01110 tatobem para fixar clarai»ente o 'feitio •tipico do Periodo
estudado.	 - •	 •

• •
• •	 0"; Departa mentO NaciMial .do • --Ensino fornecerá, iiportu-

•namente, -diversos modelos' • déstes p	 m	 murngraas	 sicais,
: eoii s tituindoi seleçõs , graduadas•	autoreS t:if obras . de, cada

épor a,	 indi.,:àçiiá 'dos re .:, p, i c.tiv9s diScOs ,. o; 	 1 rgelros
‘,(-; Mein arios 1 i tin'arb is . t•i •	113	 adeoinidoS	 `cadji-progiiiiton

sele'ções de bons
. -a oresut, •hino.,*; • Pafrioficbis • 	 Cluições" -fálldoi; icoS,. (nitafitadas-

, griidativiiinente ás craSSeS e se.olares.
• emluanto-	 e-ií	 W inStirem ta.odelos.

-.0.ninss ficará. a cargo •do • prbfessi5.É" a "organizatab. "'doisT pro-:
•', grania. atendendo "apenas: ao • dupld criterio --ajustai-1m
ao• a-Jeantamento- dos- alunos.-m_ e cobinar	 tres

•caril	 tobria mus ica e' a nd çao- fonograf	 deHacórdo .to iii
• didat,icas'.reNgost0...	 ,•-

•

01: }11 I	 " •	 or Os a :tiv..cri,
. '•	 obrigatorios's Hinos -patriotit:os 	 '.111flag
nacionais t estrair-eirbs Caneõe •-•• • -ren-ionais- t•.;	 tr'l•ticiona ' - •

tle-i0/ks•tore.	 •	 _

Reprodução fonografica tit trechos.	 1.111.1SICa:
• -	 Far-selii.- a ..análisc..dos valores.- esteticos :dos. _trechos

.. ouvidos, suscitando-se dos -alunos a impressão -das einoçõt:s
recebidas.	 -	 "

• . 11) Grandes periodos da História da Milsica:'-'E'poca -
clitssica.=.

•.•	 ratos relativos - á- época' e, á vicia- dos cbinpósitdres-; cara-.	 -•eterishens- das	 ouvida-;; •
Os trechos- serão repetidos- várias vezes, procurando-so

fixá-los na inemoria dos alunos. ••

•~LINDA SÉRIE

	•. • 	 (2' horas)

	

- • - ,Canio • e.' solfejo. .	 • • • • •. „	 .
C. imi to D4. em ol ininío t tij canto aduas vozes. obser-

Vadias sempre as -tes -situras-. Preparo inicial- dos corais a Ires
vozes, de acõrdd-com ..as- • regras gerais expostas no . programa
dai' série: -
.- • C:anjos obrigatorios; Hinos patrioticos. -Hinos das nações

'que .téni relações frequentes com o Brasil. . Canções regionais
le tradicionais, brasileiras e- estrangeiras. 	 •	 ' • • "
••	 -b)-Solfejo: Desenvolvimento da leitura á primeira :vista,' _
, a Jorna e a duas' vozes, aplicando-se os conhecimentos adqui- 7 •
•ridos -anteriormente.	 •

• IL .-Teoria musical.	 •
•	 . 	 . 	 • ,

1. Compassos ssos copostos e mixtus-.
2; Anotamentos e metronomo.
3. Sinais . de expressão e colorid0.;

• A; Sincope e contrateinpo.
ti ...Ouialteriis e ornamentos.
A. _ • I'onalidades. Modos. Armadura -cioie •claves.

• As .1nniies teoiicas serão deduzidas, quanto pos.sivel,
e;-(nto e da audição fonografic4i.

^ III. .fudição fonOfirol ice.

0."; Repei-torio Sinfonico e lirjeo. •	 .
• O)	 periOdos da HiStória da Música: E'Poca reinai].

tica.	 .	 •
Observr-aas. ttiretrizes .expo	 nstas- o Prograála . da 1 Série.

	

.	 -

	

4 -	 Si.R1 . •	 .

(1 bora)
éa	

,

ido-e .sOlfejo'	- •

•-•;,4

111111,-*



Iesee"ntes, Assim conduzidos, as horas 'de ,ginastica' trancor-
rem com^ ordem, variadade e alegria e, aleni,.disso, .constituem
O mais aconselharei- derivativo pra • os' que- • airida" -• não se
advim •na posse integral do vigor lisieo, nem: dispõem ' de • ré-

,•servas energeticaS bastantes para 'a • eXecução de exereicitA
Mais completos e violentos.

Nas ultmais classes, a • prática •obrigatoria e regulamen-
., fada dos esportes individuais e coletivos evitará em grande
„parte . que os jovens, orientando por si mesmos o desenvolvi,
mento': de-• suas qualidades 'fisicas, 'escolham esportes inade-
quados á sua constituição e •-' abusem inconvenientemente daS
suas 'Possibilidades, acarretando o esgotamento e •• a fadiga,
Prejudicando o desenvolvimento-normal do esquéleto, *cons-

. correndo para a intoxicação dos nmsculos, violentando os or,.
gãos • da economia vital, destruindo, . em • suma, o equilibrio.
perfeito das funções organicas. A diminuição da capacidade
de estudo a perda de, iws, •e do apetite c a, astenia , geral são
as consequencias- da prática abus tiva elos eshortés, que se e-

• vem evitar e corrigir pela , escolha e a gradação metodica, das
suas Variedades. Por outro lado, 'a ação essencialmente' com-

- liatiVa • Com que se- apresentam os esportes; incute nos alu-
nos o espirito de agressividade, que lhes é prejudicial ao dos-

- envolvimento psíquico.
A organização racional...e cientifica da Educação fisïca.-

nas suas diversas Modalidades, evitando tais prejuízos á saúdo
e . ao,• • espirito,* obedecerá' ao mesmo criterio educacional da à"
demais , disciplinas, para colaborar, assim, no desenvolvimento'.

. conjunto fisleo, moral e intelectual dos. alunos, •
.4 execução do: programa • de Educação. fisica, • a• léin	 .

• concurso periodiêo do médico e pegmanente do instrutor, lie-,
cessita ainda de um pequeno gabinete destiarado aos exames
isiologicos indispenSaveisá 'organização das fichas o de

•observações 'de ordem estatistica e biotipologicas, do material
.necessario á pratica de certos exercicios, de um terreno apro,,
priado, ao-ar. livre, para • os trabalhes, práticos e, si possive:,

• de uma piscina e . um ginasio para a • realização dos mesmos
•trabalhos' nos, dias chuvosos.	 ^	 -

Os exercicios de natação e . os esportes nauticos, que • fi-
•guram no programa, não são ohrigatorios, nuas são aeonse- •, •
lhaveis nos estabinecimentos proximos do mar. „

PRIMEIRA CLASSE •
••.	 .	 .	 .

.EN;ere i c los ^ quotidianos, com unia duração ' Maxima . , de
:trinta minutos, de •acórdo com- a seguinte distribuição : .

I. Sessões de Educação fisica abrangendo: evoluções'.
flexionamentos combinados é dissimelricos, quatro. -exercidos
educativos, tres aplicações de" intensidade fraca e dois. jogos.; ,

-" • ii. Sessões de grandes-jogos.
III. 'Exercidos elementares de natação.,

- A „ educação fisica 'nesta classe temia por fim •a'ssegiirar
saúde, desenvolver as gi'andes • funções organicas, particular, •

'mente a respirateria,. sem Perder de vista as leis -fisiolo gi-- .
•c-as do crescimento; combater, pela prática methodica dos fie- .**
xionamentos, as más- atitudes; cooperar' rio desenvolvimento ^ •
harmooico, por meio de ,exercicics adequados, do- corpo é das.

'faculdades cerebrais:
'

SEGUNDA CLASSE

Exercidos quotidianos, com a duração maxirna de 45 •	 .
nulos. obedecendo ao' seguinte regimen:f

I. Sessões de educação fisica por meio de evoluções, fle- •
xionamentos simples, compostos, dissimetricos e da caixa to-
raxica, ires exercicios educativos é quatro aplicações de in-
tensidade --média; dois, jogos..

II. Sessões de grandes jogos, realizada 	 uma 'ou 'duas'
vezes por semana, em substituição	 lição de _Educação fi- '
siCa.	 •

III. Sessões de esportes individuais e coletivos (inicia- -
ção para 'os alunos mais desenvolvidos). Natação prática e
competições internas ao 'termo do curso.

O objetivo da .e.duca'ção fisica neste periodo e . o de asse- •
.gurar a saúde e, particularmente, desenvolver a furrção respi-
ratoria; proseguir o desenvolvimento do sistema neuro-mus-
cular, aumentando -a energia -vital e ensinando a empregá-la
economicamente; despertar, pela prática • dos exercidos;
gosto pelo es.fôrço r	 hábito da vida ao ar livre..

-	 .fr'Elteía11.1 CLASSE

.	 Exercidos quotidianos, com R duração de .. .15 minutose
obedeeendo á seguinte ordem: 	 ,	 -
.	 I, Sessões db • educação fisica compreendendo: . evolu-

flexionamentos, urna ou duas aplicações por familia e
dois jogos.

•

•

4
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• b) Solfejo a Ires vozes, Preparado e á pnimeira vista.
- e:., Pequenos ditados fareis, de quatre ,:ou oito . compassos.

• „11: Teoria masia«1. 	• 	 .	 .,•
.	 .. .	 . 	 _	 •

, 1-:•  Noções. de acordes. de L'es e quatro sons.: Iw„,ersões.,
'..:!.	 m ournana :-. tuassilicaçao e CDI WS .resi.wctiviis. --
•-et....Seções sucini•as do- tecnologia musical afim de habi-

litar , o aluno a compreender o vocabulario,referente á música.
• ,ie camiti . sinfonlea e teatral. • de modo que teia inteligente-

mente 'noticies sôbre • concertos ou representações . teatrais..
-.ais ex5ropl1)s .serão Sempre deduzidos , do canto e da

:nolição fonografica.	 • •	 ,	 • . ,	 , • • • •	 .	 . ;=-.	 .
.1//. Amlietio fiyitografic4,_	

.	 . •

	

.	 .	 .	 ..	 .
a) Repertorio de música

,
 de camara.

• b) Grande periodos da História da Musica : E'pon''con-.
temporalieli e moderna. • 	 -	 .
- ;• Observar as diretrizes expostas no programa da 1' série.

,
.	 EDUCAÇÃO FISICA	 . ..	 .

.	 .
.	 •	 .

A 'educaeão fisica nos estabelecimentos cio ensino secun-
dado, em colaboração com ás demais disciplinas do curso,
ein..pbr fim proporcionar aos 'alunos o desenvolvimento bar-

inico do corpo e ^do espirito, concorrendo assim para formar
o %Mem, de ação, fisica . 0 moralmente sadio; alegre e reso-
luta, conscio do seu:-.valor..e das suas responsabilidades. -

-„Afim de atender ás eXigencias da sua finalidade, a edu-
raeão• fisica procurará não só obter, peio tirocinio metodico
o gradativo dos exercidos, o . desenvolvimento integral • do or.-
g-anismo. corrigindo dessa forma as constituições franzinas
e defeituosas Pel a resp iração abundante e pelos movimentos

_coordenados, coou) ainda estimular, pela variedade _do á jogos
recreativos. e esportivos, a habilidade, a iniciativa, a coragem
o desPrendiment o, o • dominio de si mesmo e os sentimentos
de lolerancia e cavalheirismo. Assim compreendida, •a edu-
cação fisiva constitue,. uma escola' . de elevado alcance . educa-
tivo, lanl o pela pratica da higiene corporal, que revigora as
energ ias • orga nicas e previne enfermidades, corno pelos ha-
bites 'e qualidades morais que desperta: de tenacidade, per-

, sistehcia. independencia e ,espirito de disciplina, concordia e
solidariedade. •	 _	 .

Para que se possam auferir da educação fisica _todos os
ben&icios que oferece, é , mistér, entretanto,' que seja arti-
culada Com o ensino das demais disciplinas e com elas forme,
um- conjunto harmonico.	 preciso lambem . que • mereça as•

inres -atenções da direção dos estabelecimentos de ensine
•e "(Me todos os professores coonerern com O instrutor de
•edil-ração fisica. procurando prestigiá-lo, intéressande-se as•-
sidiiamente ^pela saude e • pelos progressoá das alumes nas
atilas de ginastica e na- atividade esportiVn. . •

O de?.=enVolviniento	 do programa de educação fisica
' exige, previamente,. que os alunos sejam distribuidos segundo
g rupoS bomogeneos, de necessidades org-anicas equivalentes,
para que se' realize unia criteriosa adaptação,-dó trabalho, de
acordo corpsa constituição -média de cada um," cujos resultadoa
devem ser • apreciados periodicamente. " O • grupamento devd
, ser • orientado por um medico e pelo instrutor, ambos com
curso • de especialização na materia, adotando-se, de prefe-
rencia. as normas e diretrizes . do Centro de Educação

.sica do Exercito.
Os exames fisiologicos e praticos necessarios á. organi-

zação dos 'grupos honiegeneos serão feitos no-inicio e fim do
Jino letivo e, ainda, nas • férias do • 'noz de junho, sendo .os
resultados inscritos em uma ficha individual, que acompa-
sitiará o aluno em todo o curso. 	 •Comquanto a distribuição em grupos deva obedecer mais
ao -desenvolvimento • fisico do que á idade, pode-Se, entre-

Uanto,^ admitir, como eriterio dos tipos normais, a seguinte
isult„,divisão . cronologica-: 1' classe. dos 11 aos 13 anos; 2'
classe, dos 13 aos 16 anos; '8' classe, dos 16 aos 18 anos e 4'

; classe. maiores de 18 anos. A passagem de uma Classe .á
• depende dos resultados dos exames, em qualquer das

4. pocils previstas, conferindo-se, • então, ao. aluno um certi-
libará- o aluno em todo o curso.	 • :
:^ - Em qualquer das classes oã exercícios de educação física
k-isani preparar o aluno, combatendo-lhe a sedentariedade e
as :más atitudes, para a pratica mais atraente dos esportes

!i.nidividuais e . coletivos que, entretanto; não devem ser per-
initidos nas primeiras • e:asses. • Cabe ao professor, evitando

- o cansaço e o tédio - dos movimentos ' monotonos, despertar o
.interesse dos alunos • Pela sua execução, convencendo-os da•
Isua utilidade e animando-os' com cantos apropriados 'e, In-.
l iercaladamente, com jogos recreativos que são lambem • de
:efeito bei-lenço ç agradam mais' ao temperamento dos ode-
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,	 sem obrigatorieclackcle.:•
tattvo.

it. Sessões de , espertes individuais.,
- -do esportessr•coletivos.i-

- IV. - Esportes nauticos. •	 .
_ - eduba.ção física nesse período é o' "cánapleMentd

Wrioclos -orltecd-e entes . e visa' a realização • do . tipo de atleta
• completo, p_rocitranclo : fortalecer as qualidades de ., fórea. re*;.•

sistencia,- velocidade e' destreza •e'permitindo-que, de * Oe6rdd
• çOin a' Suo figuca meeanica; e com a's 	 naturais.
' ou tende:leias' . individuais, surjam -as 'inclinações para a INS

Pecialização; revigora a saúde, pela -• solicitação ativa das
funçõ"es organicas, cujo 'cle'senVolviinento fisiologico -chega il*d.

- apogeu; cultiva o gosto pilo esfõrço . esportivo o atletico,
oposição a qualquer genero de • vida prejudicial ao apertei
çoamento fisiologieo, moral e social..

N. 5.575 --Reinaldo IZ:unts
Aguarde oportunidOde. 	 ' . ti

.N. 1.613	 Joaquim Feruandes'
e outros.--.1guáramnportunidado.

N. 5.581 ___ José ria . cruz Paixão.
Não Púde ser atendido, ii,:vista. das infor.-i•,

AnOções prestadas.	 • 
- . N. 5.43'1 — Centro Academieo Fernarf-. •

do Mendes *de Almeida. NãO 'Vide sei:,
'atendido*. A modificação pléiteacta Viria
lede o critedo d'è tolerando ,o qu .inspi-
rou a lei alua], procurando Tiornionizar'ii:.,
situação _de direito de uma classe
'rosa 'com as' necessidades do • ensino'te-i4

neste partieular.,• • •

Denarianiento Nacional de Setikk.
•Pública •N. 1.065 --*=. Ao diretor geral da / Én• 	'N. 1.069 — •Sxo diretor geral do Depor- •

À-	 •'"E.NER0;.)prensa; Nacional. no sentido de ser publi•-* tanionto do Ensino, o decreto que nomeia' iNSPEToRT '-DE rtsauzAçÃo Dr_

.,-
ILt:•:SeSsõe.s- • de-...r..gir ‘andeã,jokOs (Uma- por . §etriana)...'„,•

• 111. Sessões; de esportes individuais (unia por semana)...
,IV. S'ess3es de esportes Coletivos (Ima por semana) 	 • ••

V . ESportes •nautices•-•	 • -• •	 .

'Fim a atingir: o. mosmo do ciclo ánterior e,.•:ainda,
Aperfoiçoatrielito. da destreza e o deseuvolvimento
tos do ordem: supero., .	 • •

\	 •

'.	 .	 •	 , .	 •
.	 ,	 .	 .

Exercie-loS diodos, com uma duração
, 'os sessões de educação fisica e . dos tempos

os esportes em geral; 	 •
1. :-:_Aessões de, educação fiSica opin.()

evOlucões; flexionamentos; uma' ou* mais

	

,	 .

	

.(10	 mintás para
regitlaMent*ares para

• •	 •
programa segiànte-:
aplicações' bor

'de designação .'do Frederico Augusto do
• Albuquerque Melo o,Balbino—de Araujo:

N. 1.067 •L--, Ao mesmo, o decreto .que
nomeja...Carlos,MedradO, Pa ra servent? da

Dia 27 de julho	 1931 •	 Colonia de -* ps'icopatas (homens), bem.
corno a portaria" de designaçáo de Josué

D. Ernestina • cle Moraes Wernech:, ,pe- , de-Oliveira Leitão 'para o lugar fie trabia-.
dindo habilitação ao montepio:	 lhador de:LIN-Oura do.rnesnia colonia.
Pareça nesta-Diretoria, para satisfaier " N. 1:070 	 AO mesmo, o decreto que
exig;.-9ricias	 ••	 •	 exonera o Dr. Lauro cio Sá' e Silva do

•

Direloria ' Geral . de. Contabilidade

,Requerimento desbachilefo. _

Direto ria Geral	 .Expediente

.pipeDIENTE Do F:311.. DIRETOR GERA

Dia‘29 de julho de .1031
Ofícios::

cargo de 'chefe do serviço cle.molestias
pele e sihi1is, cio arnbulatorio. Rivadavia
Corria, bem domo o de nomeação do Dr.•••
Zépiro de'Mora.es Goulart para o referido
lugar.	 _	 . .	 .

N. I. 070 — Ao mosnio: os decretos de.
noineação do Dr. Carlos ' , intentei Cardo-.	 .	 ,

SolicitOram-se providencias f . • .	 .so e aximino	 io..

junho Último, bend como oS - programas de' em comi.Sa0, as l'unçoes de inspetor de
ensino secundado a'que* a mesma, se re- estabelecimentos de ensino,áecundario no
fere.	 r	 . . •	 :	 , Distrito Federal.,-

.1

	

	 • N. 1.073 — Ao.diretor geral do Depal-	 N. - I :077 — Ao mesmo, os decretos clé
lamento do Ensino, Tifin,de serem devol-.. aposentadoria de Eugenio ,E'stevil -o. Cor--	 -_vidos a esta Diretório Geral os processos :ria. e Jesuino•da Sila Melo,.
constantes da relação , que acotripanliou o	 N. .1.075.*--, Ao'.hispetor de Aguas `é
oficio n. 57,de"23. de janeiro ultimo.; ".:'.,

	

	 Esgotos, .o* requerimento, para' . ser. infor,..
ComunicOUse-:	 :

	

...,.,	
.."	 ' -	 ".	 ' : • Mádo em que José Chaves, ez-armaze-..	 ,	 ..	 -	 :.	 ,N. 1.0 , — AO-diretor do • Museu . Na-••• ;ais tai,daquela. inspetoria pede o seu , apro-

cional, em resposta-ao oficio n. 200, que.' 'veltamento ,na vaga de armazenista eiis-
O :NI ioisfet io da Viação 'e . Obras Publidis,
autorizou á Diretoria'da .Estrailit de For, - tente: • . „•..

	 : -.	 • .	 . .•	 • . •	 -. -.
N. 1.079 L-	 inL -Ao	 esnio; o abaixo OS,s1.7.• -

ro Central do Brasil."a :ceder áciuelo ri,..- : nado; para _ser,inforniado,. em que Os .mo,-
partição' . uma . bOrbóleta para eonlagent. .:r adores .da•parada de'Itaipú, pedeM. ins- .
automatica de viSittintes,...'- . ** . *;..	 .	 - .- ...• - talação 'de unia •b •ica. publica .naquela. lo- •

.

	

...	 ,

cada no Diario• Oficial a • Portario de 30'de " o Dr. Lauro de, Sá e Sils-a, pára exercer, • 	 "ImENTICIOS

Ad.diretor da Escola Poli-- ealidade ..•	 ,	 - • - --
tecnica da Universidade do Rio de Janei- N. 1.078 diretor geral Cid De-
ro, ter o Sr. ministro deferido o requeri- parlamento de Saúde Publica, os decretos
mento em que Adolfo Celso Ferreira, 2do exoneração de Nelly lionsseau Valen- •
pede-para efetuar agora o pagantruto das c ai Promoção de Olimpia da Costa Cardo-
taxas de fre qtlencia 'de "éxame-S . reliativo• '.So, nomeação de Egidia Vieira, Zelia We.,
ao ano de 1930,	 • .	 • ber, OsYaldd de Souza Carvalho

N. .980 . — Ao inspetor .rde, Aguas :é, 1.1afael Guadrielo,"beni . conio_ O do ano-
Es.,7,otos;'"cm 'üferencia ;ao. 'oficio .2,1/G; sentadoria de João Martins da FonSeca,
que o Sr. miniStro deteranna que áquela, . N. 1. 084 Ao reitor da Uniyersidado.
Inspetoria informe sobre o; perechnentã :do Rio:de:Janeiro, o decreto que nomeia •
de Obvio de, Araujo Viana, candidato :•á. - ó.'professor- Guillierme Fontainha para .
-vaga cleCorréfite	 fallecimento	 eXercer-o*cargo*dd'diretor,- 	 Instituto
zenida:Galdino Dias de Almeida. 	 Nacional de Musica., ' J	 .1.4 •

N. 1 :0t1	 '	 .

élonal,,	 tendo sido o GbYerno'conYi.-•* *	. •
dado a, fazer-se representar*--ho'15° 'Coti- . Ns:1:608/I'.083—Mi itTsliptiV géraI
grosso Inté-nprcional: 'de Antropologiá' , EnSirio -Profissional,Tecnico, recebidos oã
de Arqueologia, PrehiStorica, que so	 ns:'/.•:494*.e. 1'':195, de 27 do dor-
lizará .din	 de 20 a 27 de S-etemlitp rente*.- - -	 ' ' '	 •
mdouíb -éonsultariddL se; • Por_i.4-o„	 '	 diretor.gerOI "do De-.

a possibili•dadó-do.Bras11. na.cluCdo	 'Danamento' Clo -SriSilio, • • recebimento chi
'grosso. "*"	 -'	 •	 .	 • oficio n. - 2.518, cle.27 * do corrente

Remetera-d-Se	

.
-	 Requerimentos desParchados pelo Sti'm'	 .-A	 .	 • • .•• *Ministro:

'
• Expediente de 25 de julho de :1031. • V. •

Requerintentos ná.'f 4.158 de, Gilbei-144)
.

to lItiet_de Barcellar Pôde ft-inch:mar.;
até ulterior deliberação; 4..151 4 de Es-t,
tepharna Bahiense . e 4.211 .. do. Antonietat
Mediria OiVntella.--7•- -Deferido; .1.148 dc,‘'
Antonio Bernardo, 4.161-- de Forturiatd:
Nunes •cl'Azeve,do, ',4,.165. de. E.. Morenw,
4172 de .Mafalda Possedente -dos. Santo,-;;:f
e 4.191 . de Alves Pereira Pinho -,-41
Póde funcionar; 1:092 de Antonio Eiluar--4
do.. de .Oliveira o . 4.031 de.. Franciscbt...,
Menezes— . Deferido guia, 803 e. 894;:‘
4.,139 do Manoel Lopes 7--,A vista dá in-
formação indeferido; A:909: de .J.oaquinfl
Ferreira Serrano e 4.903 de José -Men-44
dos 'de Abreu Relevo • a irifrOção•;,
2.981 :Antonio Augusto Cardoso
Será . deferido • depois . que . -satisfiier

'debito • com a Fazenda , Naeional;
de Oreirio Thomazino — Não . ha:que' de'••:i
ferir visto ser devedor- remisso dá Fa-as
zenda. Nacional; 4.196 de V. -Moreira* ét*,: .••
Cornp.; 4.197 do *Godofredo Feri•eiro
Souza; 4:200 de -'Antonio-' Bernardo', .• -
4 ..215 de lzidro da Silva Cabral,' . 41,2141.> •
de Daniel Varando e '4.195 da' joaqi.iiQ,.
Cardoso Theolonio. -z•-• Certifignese,•":- •

-•	 •	 • bid	 :
' --Requerimenta numero: 1:;258
'A: Mello*, 4.254 de . Augusto . Campos;
4.250 de Luiz 'Ribeiro, 4.218 de Mafoldks
Possedente -dos Santos 'e 3:821 de Ed-1
mundo Barbosa Certifique-se;-l.15-
cio Manoel do Azevedo. Neves . Filho . d.
4.237 de- Castro &. Irmão	 P.éde. fiinf?	 • -
cidlar; 4*. 257 de M. A. Mello 	 P6d4 .
funcionar. até ulterior :deliberaão ra14,,i ' •
*sendo. permitido • o	 enga'rráfamente7j	 •
para distribuição a domicilio; 4.21,3
A ontonio .S queiro 2 4.094 do Frariclse4f
Pereira cio, Si!.:a — Pódo funcionar ,atéi1,.
ulterior * delib-er;acão • 4.'5 08 de 'Machadoj:.

• ;	 •.	 .	 „
N: I 066	 AO 'direta 1-1é 2.:Ss,Sistencia:-. . :: •	 5:031-,'-,L. Paulo Sandig,...7-- "Aguag-i.,

	

a.s portarias de 27 do' corrente, -cle.-oportunidadc.:,‘ 	 • .",-


