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«A Escola» e um orgam de instru- 
9iio, que viza auxiliar a propaganda 
dos modernos m6todos de ensino. 

Quem se interessar de alguma sorte 
pelas couzas da aossa instru^ao, seja 
o professor que dezejar aconipanhar a 
evoluf'So do onsino; sejo o pai do fami- 
lia que tenha compreendido a gi-ande 
vantajem dos novos processes didati- 
cos, seja aquele que pelo amor ao seu 
Estado quer vel-o merecer o nome de 
adiantado, pois nao se pode conceber 
que algum dia seja tido por tal sem 
uma b6a instruc^ao, largamente difun- 
dida por todas as classes, nao deixard. 
de reconhecer a necessidade de um 
jornal pedagojicb para fazer a propa- 
ganda desses processos didaticos por 
todo o Estado, levando assim mais de 
pressa essas mesmas fd^as ds escolas 
que demoram afastadas de n6s, as 
quaes estao carecehdo de muito ou, 
para melhor dizer, de tiido. 

At6 hoje cinco tentativas houve nes- 
te sentido ; — a primeira — do Estado, 
creando uma revista pedagojica pelo 
decreto de 1 de Mar^o de 1900; 

a segunda — do dr. Jos6 Barroto 
Costa Rodrigues, ofereeendo ao ines- 
quecivel medico e professor dr. Almir 

Parga Nina, e a n6s, uma seQao da 
Pacotilha, para escrevermos sobre as- 
suntos- oxcluzivamente pedagojicos; 

a terceira — do mesmo dr. Almir 
Nina, fundando uma revista pedagojica 
com outros professores; 

a quarta — dos professores Jer6ni- 
mo Viveiros, Antonio Lopes da Cunha 
e n6s, creando em 27 de Maio de 1908 
uma revista que sairia <l hiz com o nome 
«Rf-vista Pedagojica Maranhcnse»: 

a quinta — a que hoje faz aparecer 
"A Escolas. 

Nik) vingou nenhuma das quatro 
primeiras tentativas : umas, pelas mui- 
ta.s dificuldades que sempre as acom- 
panharam; outras, por dependerem de 
muitas vontades. 

Cpnhecendo bom uma e outra couza 
e nao tendo perdido a esperan^a de 
levar a efeito o nosso desideratum, si- 
nao no tc)do, ao menos em parte, era 
natural procurarmos subtrair-nos ao 
maior numero possivel das cauzas, na 
impossibilidade de remover todas, que 
tinham dotonninado o mal6gro das 
id^as conjcneres, a que jd aludimos. 

Daf Escola# que hoje aparece 
para o fim que em principio declard- 
mos, tendo por lema : 

Fazer o que Ihe fgr possivel. 
Por tal motivo e agora rezumidissi- 

mo o numero de suas pajinas; mas 
((A Bscolart ha de ser como o rio ; a 
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principio, uma pequena corrente de 
agua; daqui Ihe vem um arroio, dali um 
riacho, mais adiante um regato, c as- 
sim se vai formando o volume de suas 
aguas. 

Aos srs. professores e professoras e 
lis demais pessoas que nos dezejarem 
prestai' o seuvaliozo concui'so, «A Es- I 
cola» fi-anqueia as suas eolunas. 

§ (gnsino <ModBTno 

Para se compreender as vanta- 
jens do ensino modenio, 6 noeessario 
um lijeiro retrospecto sobre o quo so 
i'iiz cl antiga. 

Como nao igiioramos nos e todos os 
que, como n6s, aprenderam sob o in- 
fluxo da escola velha, para a crean9a 
come^ar aprender a ler, metia-se-lhe i 
na niaos a carta de A15 C, o peior dos 
metodos para se principiar a ler,como 
classifiea a moderna pedagojia. 

Nenhum desses ignora o que 6 esta 
carta: um folheto sem atrativo algum 
para crean^a, o qual, si alguma couza 
opera, nada mais faz que aboiTecer o 
principiante e levar este por sua vez a 
aborrecer o livro. 

Porisso e que tem havido crean^as e 
ha delas onde ainda est^ em voga a 
carta de ABC, que passaram mezes e 
mezes, todos os dias a carta ds maos, 
i-asgaram uma e mais cai'tas e muito 
custaram a dar os primeiros passos 
em leitura. 

Rarissimas exceQoes houve de mes- 
tres que suavizaram a crueldade do" 
metodo referido, os quaes, sinao todos, 
eram quazi todos,»pais e mais, queini- 
ciavam os tem-os tilhos nos primeiros 
rudimentos, e poi- tal motivo essas 
mesmas crean9as nao foram perras 
para ler. 

Para se aprender o calculo vinha 
outro folheto a taboada, irma gemea 
da carta de ABC, que a seu turno 
produzia no dominio do numero estra- 
go identico ao do ABC na arte de 
ler. 

Quanto d escrita, jamais saiu da es- 
cola uma crean^'.a que roubesse redijir 
duas linhas, c os alunos mais adianta- 
dos sabiam ajienas copiar. 

E quanto ao mais, tudo era trabalho 
fatigante de memoria, que os alunos 
executavam inconsientemente. 

E acima de tudo a austeridade do 
professor ou professora, com muitissi- 
mo raras exceQoes, cada qual era tido . 
por tanto melhor, quanto mais severo 
se mostrava para com o aluno. 

J^is-a{ o que era a escola antiga. 

Hoje tudo sc dove passar de oul.ra 
maneira: em vez de um folheto sem 
gosto algum para a creanija, deve-se- 
Ihe dai' um livro de agradavel aspecto, 

"de figuras que ela gosta de ver, de 
texto que nao enfastia, jd pela sua ex- 
tensao, jii pelo tamanlio da letra, ja 
pelo assunto, que e propriamente in- 
fantil; 

em lugar de un)a taboada nas con- 
di^oes daquela a que jii nos referimos, 
—um livro atraente como o de leitura, 
onde se cultivam a observaQao e o ra- 
ciocinio infantis, tornando assim os 
primeiros passos em numero um po- 
derozo meio de cultura mental da cre- 
anca; e o calculo,que a tanta gente boa" 
enfastia e par^ce tao inextricavel, — 
umas das diciplinas mais agradaveis 
para o aluno e que pode ficar melhor 
conhecendo e, mais que qualquer outra, 
Ihe prepara o espii-ito para fazei- sem 
dificuldade pstudos que vierem de- 
poi^; 

em vez do uma escrita que comeQa- 
va no a e seguia invariavelmente a or- 
dem alfabetica,—a que principia na le- 

i tra mais simples—i, e prosegue dai 
por diante, graduadas as difficuldades. 

A escrita para as classes mais adi- 
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antadas nao mais se liinitard a copia, I 
mas devo chegar ate a redagao iiiclii- j 
zive, e a copia de nm ditado iiao hade 
mais restrinjir-se d grafia das palavras 
lidas, porem serd, um trabalho com- | 
pleto, onde o aluno tem de revelar |l 
que Tiao somente sabe ortografar as :| 
palavras. mas ainda aplic^r as nota- !: 
?oes sintaticas sem-o auxilio do mes- i 
tre.' .... J 

Em lugar de uma sobi-ecai-ga do ex- i 
ereicios ^sterilizadores da memoria 
dos fatos—ha de encontrar a ci"ean9a , 
uma fonte incsgotavel de' exercicios de j 
elocuQao, que a prepararao para ex- ^ 
primir-se com linguajem sua.' | 

E vai mais alom, instruindo-se sobre 
outras couzas para enfrentar melhor o 
combate da vida, tacs como: ■ 

a geografia, que nao mais deve con- ; 
sistir unicamente numa enumeraQao ! 
nlonotona de termos geographicos; i 

o reino animal, o vejetal e o mine- 
ral;' 

um pouco de siencia experimental, 
muzica, dezenho, instru^ao civica e 
moral, que Ihe fai-d conhecer os deve- 
riis a cAimprir pai-a com a Familia, a 
Kscola e a Patria. 

E assim instruida na escola prima- ^ ' 
ria, liabilitada lia de ficar para tudo: a ' 
pobre para come^ar a ajir melhor na j 
luta pela existencia; aquela & qual a | 
•sorte for mais favoravel, pai-a prose- j 
guir sem embanwjo nos estudos subse- ! 
quentes. ^ ' 

(A sogtiir). \ 

O Professor NortViali.sla eo 

Eiisitio 

Tendo dilo no priiieipiu que 
«A Escola® viza auxilhir a pi'o- 
paganda do'ensino moderno, 6 
natural procurarmos lalariieste 

sentido com aqueles que devein 
operar diretamenie a reforma do 
ensiuo entro nos — os prqfeS' 
sores norinalisfas. 

De dircilo e de falo sao as 
rnoQase moQos diplomados pela 
Escola Normal,—a quem in- 
cumbe implantar no Estado os 
modernos motodos de ensiiio. 

1^" de direito, porque eles cur- 
saram unS estabelecimento, on- 
de, e prezumivel, beberam co- 
nhecimentos que Hies permitem 
prepararem-se para exercer a 
nobre missao de professor pri- 
mario, e tambem porque a lei , 
Ihos deu esse direito; resta so- 
mente que o sejam de fato. 

So isto basta a quem refletir 
um pouco nos meios de que 
dispomos e nos de que carece- 
mos para conseguir uma boa 
instrucao, para prever quanto e 
dificil o de^zempenho do encargo 
dQ profess'or normalista. 

Com efeito, si a este incuni- 
bisse liio somente a implanla- 
<;ao do motodo de ensino, nao 
seria pouco, porem .1 tarefa nao 
Ihe seria dificil; mas atualmen- 
le nab e so isso que lem a fa- 
zor — ele tem ainda a procurar 

praticas dos modernos 
metodos para as experimentar. 

aonde vai cle buscal-as 'i 
A nossa lileratura escolar ('> 

niuito jKjbre [)ara llie ministrar 
o deque ole preciza e. com pou- 

. cas exceQoes, o que lem, esta 
carecendo de uma boa revizao. 

E', pois. coDcludenie que o 
l)rofessor tera que rebiiscar as 
suas liQoes em livros estranjoi- 
r'os, ondb a instruQao estiver 
aprimorada, e para isso Ihe 6 
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indlspensavel tornar-se familiar 
aos idioinafe em que taos livros 
tbi-em esei'ilos. 

Jil se ve que o conhecimeiito ' 
das linguas eslranjeiras mais 
faladas nao e atualmeiUe uma 

■ simples exijencia para o pro- 
fessor mirandp somente a ilus 
trag.ao deste—eumanecessidade 
pratica, saber sem o qual nao 
pode alargur a esfeni«dos conhe- : 
cimentos obtidos durante o seu 
curso. 

Entre nos e exijido o francez 
ao professor norraalista; porem 
nao Ihe e bastante: ha bons li- 

* vros em francez, mas os ha 
melhores em inglez. 

Esta lingua c hoje necessida- 
de impreci[idivel para o profes- 
sor, porque muitas e muitissi • 
jno boas sao as obras escritas 
nela — livros uzados por um 
povo essancialmente " pratico. 
mas que nao segue a pratica ru - 
de—a que torna servil o espiri- 
to, mas a pratica em que o in- 
dividuo tem a consiencia das 
construQoes mentaes que reali- 

■ za—essa que devemos procurar 
para nos. 

Ha tambem muito bons com- 
pendios em hespanhol, que po- , 
dem ser lidos com muita facili- 
dade mesmo por quem nao es- 
tudou a linguti, mas enlende o 
portuguez, dada a semelhanca 
das palavras nos dois idiomas. 

Nao se suponha nao ^(^uerer- 
mos acreditar na instruQao que 
recebeu o normalista; nao da- ■ 
mos a entender tal o logo ha- 
vemos de nnostrar iquanto va- 
le o que cada um conseguiu a 

custa de seu trabalho. 0 que 
deixamos comprehender e iiTio 
se pode negar, 6 que o norma 
lista diplomado, em vista da 
pobreza da nossa literatura es- 
colar, airula tera nao pequeno 
trabalho no seu gabinete de es- 
tudo par« ministrar o ensino 
verdadeiramente moderno. 

0 mesmo se dd com oulros 
dii)lomados. Pelo fato de terem 
saido de uma escola superior 
deixarao de estudar, embora 
tenham obtido ,as melhores 
aprova^joes ? 

E. si acazo precizarem de es- 
tudar em livros escritos em lin- 
gua que Ihes nao foi exijida. 
quando preparalorianos, nao 
procurarao eies saber um pou- 
co desseidioma, quando deze- 
jam acompanhar o. progresso da 
carreira que escolheram ? 

(A seguir). 

Liiigua Materna 

LEITURA 

Nao comecamos ainda hoje a 
I tratar da parte mais delicada do 

assunto, porque precizamos do 
espa(;o e. tempo para outra que 
no momento atual urje mais; 
(jueromos referir-nos a leitura 
da classe queja le sem o auxi- 
lio domestre. 

Quando os alunos atinjem a 
este ponbo, o professor passa 
com anjecedencia a liQSLo, como 
36 sabe, e quazi sempre nao pe- 
quena, no intuilo de (odos po- 
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derem lev sem repeiii ou sem 
muito repeiir o texto. 

Quanto a eslensao deste so- 
mos de parecer que nao deve 
ser tamanha pelas razoes que 
passamos a dar. 

Primeiro vejamos o priiicipio 
em que ora se apoiao exercicio 
de leitura, pois o' mais decor- 
I'eru dele; 

Os exevcicioa de leiiura de- 
vem est at' em tntima relaQdo 
com OS de litujuajem. 

Coin efeito, depois que a cre- 
ariQa adquiriu o habito de ler 
corrente, para que inais leitura 
diaria ou alternada, si nao se 
tivesse em mira alcangar outi'o 
ponto mais elevado aiuda '? 

Do prjncipio acima exposto 
rezulta como consequencia lo- 
jica este outre: 

.1 leiium deve ser i'ntelijente. 
' Para que a classe entenda o 
texto; nao deve ignorar os 
sentidos das palavras que 
nele encontra—couzas que a 
experiencia e a vontade de bein 
cumprir o seii devcr, sujerem 
ao mestre para interrogar os 
alumnos sobre elas, alim de vo- 
riticar si as conhecem ou nao. 

Posto isto, para se tirar da 
leitui'a todo o proveito para a 
linguajem, lia de o professor 
chamar a atengao da turma 
para as diversas variantes do 
expressao do mesmo pensa- 
mento, ensinando-lhes ao mes- 
mo tempo o raelhor; para as 
imajensae que se serviro autor; 
tiualmenle, para alguma falta . 
-que, por vuatura, haja no texto, ] 
pois nao e raro encontrarmos i 
isso nos livros. ~ ! 

 . .   • ■■ 

Ueve mais o professor exa- 
minar com o ahino o emprego 

' das notaQoes sintaticas, feito 
pelo autor, pois um tal exerci- 
cio contribue muito para o alu- 
no se assegurar da aplicaQiio 
das regras.de pontuacao. , 

Execuiada assim a li(^ao, 
bem se compreende. nao se po- 

i derao ler muitas pajinas no tem- 
po consigiiado no horario para 
esse exeVcicio, razao pela qual 
dizemos que 

a Uqao de leiriwa n&o deve 
ser deina;iado lotifja, mas estar 
de acordo com o adiantamento 
da classe. 

E, quando mesmo liaja da 
parte do mestre o rk;.eio de que 
seja pequena, acrecentamos ser 
incomparavelmente.melhor fa- 
zer uma ligao pequena mas 

,bem explicada. dp que uma de 
pajinas e pajinas, sem elucida- 
(;ao.alguma, a qual os alunos, 
na ijuazi totalidadc, loom nna- 
quinalmente. 

Muilos livros de Iciiura, ado 
tados nas nossas escolas, ja 
trazem exercicios de liaguajem. 
procurando facilitarassim a ta- 
refa ao professor. Nao (>bstan- 
te, como muitbs nao se podem 
executar facilmente, cumpre ao 
{)rofessor modifical-os ou sub- 
stituil-os; si jtilgar necessario; 
o que nao deve menosprezar'6 
o proveito a tirar do texto. 

' Finalmente.o professor|se nao 
esquoQa do ensinamento moral 
ou civico, a que a liQSo se 
prestar; 

0 mestre n^o e, s6 um in- 
slrutor;' e tambem ed.ucador. 

Por isso nao.. deve deixar ■ 
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Cia<£D uc, 

p. ■ dr a ocaziilo que sc Ihe de 
p . 'V, ue innslrar d, classe um 
8' snplo de moral ou de civis- 
ITiO 

> )iUra YQz voltaremos ao as- 
suvito, i^ijerindo nessa ocaziao 
um modclo para ex,ecuQao de 
um exercicio de leilura de acor- 
do com o que aqui iica es^peii- 
dido. 

Lingua Materna 

GRAMATICA 

Duas palavras antes do as- 
sunto. 

Porque sao bem poucos ainda 
OS que ja compreendem as van- 
tajens do ensino moderno. o 
qual, por motives a desaparo- 
cer com tempo, ainda.nao pou- 
de provar a sua benefica influ- 
encia em toda a sua plenitude 
e assim convencer de que 6 o 
unico que deve ser.seguido nas 
nossas escolas, quer publicas, 
quer ■ particulares, e ole vitima 
de injustrgas, como o tem sido 
todo 0 bom empreendimento, 
que aprezenta ideas opostas as 
do sou tempo, ou pretende mo- 
dific'al-as. 

Quando aparece uma idea I'e- 
t'ormadora, formam-se dois gru- 
pos—um favoravel e outro con- 
t'rario a ela, sendo es.te ordi- 
nariamente o maior—o que e. 
natural- 

Esta.belece-se'entao a luta en- 
tre a id6a nova e a velha e nao 
admira que a primeira seja ven- 

cida: mas e sempre para surjir 
adiante com mais elementos de 
rezistencia. 

A historia o atesta e mesmo 
o observamos frequentetnenle 
em muitos fatos da vida hodi- 
erna. 

li" oque se passa atualmenic 
(;om o ensino m-'derno. 

Xao sofrc duvida,muitacuiiza 
que- em sen nome se faz. tem 
ficado aquiHn da expectativa 
publica e nuiras que, apezar de 
dificuldades inerentes ao tempo 
e ao lugar. ja se [)odem dizer 
boas ou miiito reguiares, nao 
sao todos que as executam 
como devein. 

Ha delas que devemos ter 
como questao capital e entre- 
tanto tem ficado a marjem e um 
sistema aparatozo de ensino nos 
ha preocupado primeiro; mas o 
verdadeiro nao e esse, nao po- 
dia ser e nam 6 responsavol 
por aquilo que nao e ele. 

Dal a dezaprovaQao que na- 
turalmente ha de vir da parte 
dos que muita razao tem jtara 
confiar no sistema em que se 
entenderam. 

Assim diz-se que hoje nao 
mais se ensina a gramatica As 
creangas. Xao e verdade. 

A gramatica, reduzida ao ne- 
cessario e bastante,deve ser en- 
sinada na escohi primaria, mas 
de modo inteiramente oposto ao 
que se vai praticando. 

Para'bom o mostrar faremos 
outra ocaziTio um paralelo entre 
duas liQues do gramatica, extra- 
idas de autores entre n6s co- 

■ nhecidos. 
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A moderna pedagojia temper 
priiicipio no ensino da grama- 
tica que i 

aprende-se a rjraniatica pelo I 
idioma e ndo o idioma pela gra- \ 
matiea. > ' I 

Daqui se depreendo quo a ■ 
gramatica nuo se deve izolarda j 
liriguajem como se tern pratica- | 
do no nosso ensino; mas uma_ j 
e outra devem andar sompre' 
juntas e na mais perfeita har- 
monia ; excrcicios de lingaajera 
sdo e.rercicios de gramatica e, 
no mesmo tempo, exercicios de j 
(iniinatica sdo e.rercicios de lin- 
gitajeni. 

Destes, por meioi da ob.ser- ; 
va(;ao, sao induzidas as formu- 
las geraes, cujo conju-nto con- ; 
stitue a gramaiica necessaria a ! 
creanga, tbrmukis que el a t era I 
de inernoria,jjois sem a memo- 
rizac-fio delas do n'ada Ihe ser-. ! 
virao aquoles exercicios por 
melliores que sejam. i 

.-Do que tica exposto, v6-se i 
que; • * : 

1.° A gramatica nao foi ba- 
nida da escola primaria pelo i 
ensino moderno; ! 

2." () ensino moderno nao i 
dispensa o papel da momoria i 
no ensino da gramatica; pelo ' 
contrario, exije o seu poderozo 
concurso, -sem o qual nenhum 
ensino e possivel; 

3.° Com a gramatica exerci- 
ta-se a memoria, nao para tor- 
nal-aservil, como a tem leito o 
ensino izolado , daquela; mas 
para educal-a de par com as 
outi'as dicipJinas por meio da 
observa?ao e da induQao e, por- 
tanto, fazel-a mais yigofoza. 

Calciilo e Forma 

E' opiniao corrente que o 
calculo e couza que com muita 
diticuldade se aprende e nao sao 
todos que o podem saber bem; 
apenas certas e privilejiadas ce- 
rebragoes tem a dita de penetral- 
o. A verdade, entretanto, e exa- 
mente o (^ontrario ; 

0 calculo e causa que mui fa- 
(iilmente se aprende e a todos e 
acessivel-, 

uma vez que a escola prima- 
ria Ihe fag.a o ensino como deve 

Quando iniciado e proseguido 
conforme ao metodo que^'iodos 
OS [)rofessores deveriam seguir, 
nao ha diciplina que melhor 
eduque a inente, avigore os po- 
deres da intelijencia e a torne 
mais apta para compreen;ler e 
metodizar o trabalho, do que o 
calculo; si, porem, mal foito, 
nao ha outra que mais enfastie, 
aprezente tantasconi'uzoes e dez- 
acorocde mais. 

E' esse o'motivo por que ^ite 
hoje- sao poucas as pessoas que 
gostam de aritimetica e sao inu- 
meras as que dizem nunca terem 
podido penetral-a por ser arida 
edificil. 

Sem (pierermos entrar ag ^ra 
na apreciagao desta parte, p ^r- 
que o espac^o nao nol-o periii- 
te, apenas consignamos i: j 
coinbatendo odizer gend coi.; a 
prova irrrecuzavel dos IV;: -s 
que 

no nosso majistei'io air ! ' o 
encontrdnws diciplina rnaisjn.i.1 
de transmitir as classespriniarlas 
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9 max?, ft. aqvnde, do que seja n 
calculo, 

ao coatrario, 
uinda ndo nimoft ouirn inais 

ingrata an clasfies fiecvndarios. 
Qual a razao' verenuw mais 

tarde. 
E' venlade tei'tno?; lido rdii- 

itos do ariUnetica. que, ape/.ar 
de tudo, conseguiram superar 
as diliculdades diantedas (juaes 
tein sucinnbido a maim- parte 
dos ostuilanlos desta materia; 
pori'Tn sAi;) (':;(;e(;oes da regi-a e 
o nunido sornpro as teve. 

No seguijite numero de ((A 
Kscnla)), toncioaarnos iaicJar 
unias HQ.5es de calculo para es- 
cola primaria, pelas quaes se 
vera a verdade da propoziQao 
quo, deixeinos grifada no prin- 
cipio deste artigo, e elas seriao 
n aiolo mais I'acil que se aos 
depara, para fazennos' cliegar 
uiais det)rossa a todas as eseo- 
las o modo como se deve irans- 
iniiir o easino do auniero. 

Uaia couza, ])oreai, se pode 
realizar desde jd; 

ahandonarmos de vcz. todo e' 
qualquer processo de ensino de. • 
calculo que ndo se/a o indutivo, 

ou por oulra; 

ndo mais pratiearmoi^ o m6lo- 
do que Jaz decorar uina taboada 
ou cousa que o valJia e regras 
de calculo, on. rudemente ou 
com difarce: 

metodo que outra couza nSo 
coiisegue siuao estragar os po- 
deres da iatellijeaeia aovel. 

. 0 easiao da foraia aao se 
deve separar do de calculo, an- 

tes deve ser parte iategraate 
;j dele; raas (■ de tao pequenas 

proporQoes relaiivaaieaeie a 
i este, que diz um autor, cujo 
j aorae ora aao aie vera a menio- 
I ria, mais ou meaos o seguiate: 
j "0 que He deve ensi/tar de 
I geometna na escola primaria, 

aprende-He numa semanan. 
_ Nao se eateada, porisso, que 
o easiao da forma coasista ao 
da termiaolojia geometrica; tri- 
angulo retangulo. escaleno, iso- 
celes, paralelogramo, quadrado, 
cduidro, etc. e defiaifoes cor- 
respoadeates A creaaga devo 
coahecer e saber deliair esses 
tipos geometricos, aao resladii- 
vida; mas apreaderjl tambem a 
avahar a area de um triangulo; 
0 volume de um paralelipedo, 
etc., saber iaduzir as leis aestas 
questoes e tudo muito bem e 
com taata evideacia como pode 
apreader a coata de somar. 

laiciaremos tambem uma se- 
rie de ligoes para easiao da 
forma a classes primarias ao 
aumero seguiate de «A Escola)). 

E, assim como para o calculo, 
uma couza podemos fazer desde 
jtl para a f6rma: 

nho fasermos decorar formulas 
ou proposigOes geometricas,como 
as da area do triangulo, do re- 
tangulo, e outras, sem o aluno 
ter conciencia das verdades que 
(iHsas f6rmulas tradusem. 

Por falta de espa^o deixamos para o 
proximo numero um anuncio. sobre 
livros didaticos. 
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