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A que se refere o Decreto n. 4 0 0 , de C de Novembro de 1896

CAPITULO I

DO ENSINO COMPLEMENTAR

Artigo 4.° As escolas complementares são estabe
lecimentos de ensino" publico, destinados a ampliar e 
completar o ensino primário, de modo a facilitar a for
mação de professores preliminares, mediante a necessaria 
pratica didactica nas escolas modelo do Estado.

Artigo 2.° As matérias de que consta o curso das 
escolas complementares são as seguintes :

— Educação civica, portuguez e francez.
— Noções de historia, geographia universal; historia 

e geographia do Brazil, arithmetica elementar e elementos 
de algebra até equações do 2 . °  gráu, inclusive, geom e
tria plana e no espaço.

— Cosmographia.
—Noções de trigonometria e de mechanica, visando 

suas applicações ás machinas mais simples.
— Noções de physica e chimica experimental e his

toria natural, especialmente em suas applicações mais
importantes á industria e á agricultura.

— Noções de hygiene.



Escripturação mercantil.
Noções de economia domestica para as mulheres. 

— Desenho a mão livre.
— Calligraphia.
— Exercícios militares, gymnasticos e trabalhos ma-  

nuaes apropriados á edade e ao sexo .
Artigo 3.° O ensino complementar, cujo curso será 

gratuito e facultado a alumnos de ambos os sexos, será 
de 4 annos, como em seguida se m enciona.

1 Primeiro anno 

Portuguez.
2 . °  F ian cez .
3 . °  Arithmetica.
4 . °  Geographia do Brazil.
5 .°  Historia do Brazil.
6.° Calligraphia, desenho e exercícios de gymnastica.

Segundo anno

d .°  Portuguez.
2 . °  Francez.
3 . °  Álgebra, até equações do 2.° gráu, inclusive,

e escripturação mercantil.
4 . °  Geometria plana e no espaço.
5 . °  Educação civica (Noções geraes da Constitui

ção Patria e da do Estado).
6 . °  Desenho e exercícios militares.

Terceiro anno

\ . °  Portuguez.
2 . °  Elementos de trigonometria e mechanica.
3 .°  Cosmograhia.
4 . °  Geographia e historia geral.
5 . °  Trabalhos manuaes appropriados á edade e ao

sexo e exercícios gymnasticos.

Quarto anno

4.° Phyeica.
2.° Chimica.
3 .6 Historia natural.
4.° Noções de hygiene.
5.° Economia domestica e exercícios gymnasticos.



§ i . °  O ensino de portuguez deverá ser graduado 
por modo que os usos da lingua sejam deduzidos de 
leitura e interpretação dos clássicos e applicados em 
composições livres, de maneira a tornar facil a syate- 
matização grammatical.

§ 2.° No ensino de todos os annos, o professor 
deverá sempre ter em vista a cultura moral dos alum
nos, pondo em contribuição, para isso, as leituras feitas 
em aula, os ensinamentos da historia e os preceitos da 
própria disciplina escolar.

§ 5 .°  Além das disciplinas que constituem o ensino 
de cada anno do curso, ficam os professores obrigados 
ao ensino de musica o cantos escolares.

§ 4 .°  Por designação do director da escola, um 
dos professores dirigirá os exercícios militares e os exer
cícios geraes de gymnaetica, sem prejuizo dos exercidos  
que, segundo o liorario, tiverem de ser feitos em classe 
pelos professores de cada anno.

CAPITULO II
D A S  M A T R I C U L A S

Artigo 4.° O anno lectivo das escolas complemen
tares será de dez mezes, a começar de 1.° de Fevereiro.

Artigo 5.° As matriculas effectuai* se-ão nos quatro 
primeiros dias, podendo, porém, os directores preencher 
com novos alumnos as vagas do primeiro anno lectivo, 
desde que os candidatos á matricula, pelo seu adianta
mento. estejam em condições de acompanhar a classe 
sem prejuizo para o ensino.

Artigo 6 .° Será admittido á matricula d o i . °  anno 
das escolas complementares o alumno ou alumua que 
exhibir ao director o certificado de habilitação geral nos 
estudos preliminares (Annexo n. 3 do Regimento Interno 
das Escolas Publicas).

§ unico. Em falta desse certificado, a matricula 
ficará dependente de um exame de habilitação, feito por 
arguição oral pelo professor ou professora do 1 .°  anno, 
sem tempo è sem ponto determinado. Taes exam es serão 
sempre feitos em presença dos directores que, em vista 
dos resultados da arguição e de accôrdo com o profes
sor, concederá ou recusará a matricula.

Artigo 7.° E' impedida a matricula de alumnos ou 
alumnas que padecerem de moléstias contagiosas ou re
pugnantes, e dos que não tiverem sido vaccinados ou  
não tenham sido aflectados de variola.



Artigo 8.° O numero de alumnos em cada anno 
eerá de 40 a 45 .

Artigo 9.° A apresentação pessoal do alumno será 
feita por seu pae, tutor, protector, ou por pessoa cora 
auctorização de qualquer delles, incumbindo exibir, 
nesse acto, attestado do professor de outra escola, quando 
o alumno já a tenha frequentado, a respeito da sua ap- 
plicação e aproveitamento, com declaração do motivo que 
tenha occasionado a sua retirada.

Artigo 40. Serão eliminados das inseripções :
4.® Os alumnos que se despedirem com auctoriza

ção manifestada ao professor pelos responsáveis por elles.
2 .c) Os que. sem causa justificada, faltarem aos 

exercicios das aulas durante 25 dias.
3.°) Os que forem despedidos por inhabilidade phy- 

sica superveniente.
4.°) Os que fallecerem.
5.°) Os que tiverem completado o curso comple

mentar.
6.°) Os que forem reconhecidamente incorrigíveis.
Artigo 44. Na matricula de cada anno não serão 

novamente lançados os nomes dos alumnos que tiverem  
frequentado a escola no anno anterior, sinão quando 
concorrerem ás inscripções.

Artigo 42. Cada escola complementar terá dois 
livros de matricula, um para a secção masculina e outra 
para a secção feminina.

§ 4.® Os livros de matricula serão feitos de modo
a registrarem os seguintes dados :

Numero de ordem de matriculas.
Edade ;
Filiação ;
Data da matricula ;
Escola em que recebeu a instrucção preliminar ;
Eliminação, causas e data.
§ 2.® Os livros de matricula serão numerados, aber

tos, rubricados e encerrados, quando findos, pelos d i
rectores das escolas.

§ 3.° Reputar-se-ão findos os livros, todas as v e 
zes que as paginas em branco restantes não forem suffi - 
cientes para as inscripções do novo anno lectivo, la
vrando-se, neste caso, o termo de encerramento logo 
em seguida á ultima matricula.



CAPITULO III

DAS AULAS E  gBU REGIMEN

Artigo 15. As aulas das escolas complementares 
serão abertas a 5 de Fevereiro e funccionarão até 25 
de Dezembro, todos os dias uteis, de 10 1/2 da manhan
ás 3 1/2 da tarde.

§ 1.° O periodo escolar diario, que é de 5 horas, 
será dividido em dois outros périodes, separados por 
um recreio de meia hora ao ar livre. Estes dois sub-  
periodos, por aua vez, serão sub-divididos por dois re
creios de dez minutos, em clagse ou ao ar livre, si as 
circumetancias da escola o permittirem.

2.° O recreio em classe constará de marcha, exer 
cícios moderados de gymnastica e canto.

Artigo 14. Na organização do horário devem ser 
observadas as seguintes condições geraes :

Colloquem-se de preferencia no primeiro periodo as 
licções e os exercidos que reclamem maior esforço de 
attenção.

Nenhuma licção poderá exceder á duração de 30  
a 40 minutos.

Os exercidos escolares devem ser distribuídos de 
modo a variar sempre o modo de applicação dos alum- 
nos, não se succedendo, por exemplo entre si, aulas pu
ramente oraes ou exercícios de pura applicação.

Artigo 15. Para maior aproveitamento dos alumnos 
e economia de tempo, poderão ser combinados exerci
d os  de differentes disciplinas e licções diarias, ficando 
ao critério do professor determinar quaes as matérias 
que melhor se prestem a essa combinação, de accòrdo 
com as necessidades de sua escola

Artigo 16 . Para a revisão constante das matérias 
anteriormente estudadas, o horário consagrará : no 1.° 
anno — uma hora por semana ; no segundo — duas e 
très — nos dois ultjmos annos.

Artigo 17. São feriados os dias em seguida m en
cionados :

1.° Os domingos.
2.° Os dias 24 de Fevereiro.
3.° O dia 21 de Abril.
4.° O dia 3 de Maio.
5.» O dia 13 de Maio.
6.° O dia 8 de Julho.
7.° De 20 de Junho a 14 de Junho.



8." () dia 2 de Agosto.
9 .°  O dia 7 de Setem bro.
10. O dia 12 de Outubro.
11. O dia 2 de Novembro.
12 O dia 15 de Novembro.
13. Os dias de Carnaval.
14. A quinta-feira, a sexta e o sa lbado  da semana 

santa .
Os dias que decorrerem do encerramento dos tra

balhos do auno lectivo ao inicio dos trabalhos do anno 
lectivo seguinte.

§ unico. Nas escolas complementares annexas aos 
cursos normaes, o anno escolar será o mesmo que o 
estabelecido para taes cursos.

S e c ç ã o  I

Quanto aos alumnos
Artigo 18. Os alumnos deverão comparecer á e s 

cola em perfeito estado de asseio e observar na sua con- 
ducta os seguintes preceitos :

1.°) Proceder com urbanidade durante a sua per
manência na e sco la .

2.°) Prestar a devida attenção aos exercicios.
5.°) Obedecer com docilidade ás recommendações  

e aos conselhos de seus professores.
4.*) Tratar com boas maneiras a seus collegas.
5.°) Ser pontual no comparecimento, devendo tra

zer communicação da familia sobre os motivos das fal
tas que derem.

6.°) Não ausentar-se dos exercicios da aula e do 
recreio, sem licecença do professor ou do director.

7.°) Não damnificar os objectos escolares.

S e c ç ã o  I I

Quanto aos professores
Artigo 19 . Logo que termine a inseripção dos 

alumnos e alumnas nos respectivos livros de matricula, 
deverão os professores organizar as listas de chamada 
nos livros de ponto, nos quaes deverão notar diariamente 
as faltas dos alumnos.

§ i . c No fim de cada mez os professores deverão  
entregar ao director a relação das faltas e bem assim a 
das notas de applieação e comportamento de cada alumno.



§ 2 /  0  numero de faltas, bem como as notas de 
applicação e comportamento de cada alumno devem ser 
mensalmente communicadas âs famílias dos alumnos, 
devendo estas accusar o recebimento do boletim.

Artigo 20. As chamadas para verificação das faltas 
serão feitas duas vezes ; a primeira antes de se inicia
rem os trabalhos e a segunda logo depois do recreio.

§ unico. Além das faltas, devem os professores 
notar os comparecimentos tardios e as retiradas dos 
alumnos.

CAPITULO IV

DA DISCIPLINA

Artigo 21. A disciplina escolar deverá repousar 
essencialmente na affeição do professor para com os alum
nos, de modo a serem estes dirigidos não pelo temor, 
mas pelo conselho e pela persuasão amistosos.

Artigo 22 . Como meio disciplinar secundário, quer 
correcional, quer de estimulo, é auctorizaüa a applicação 
de castigos e prémios.

Artigo 25. Podem ser admittidos como prémios, 
além de outros que melhores pareçam aos professores :

1.°) A passagem do alumno do logar inferior para 
o superior, na mesma classe ;

1.°) O elogio perante a classe ;
3.°) O elogio solenne perante as classes reunidas, 

feito pelo director ; -
4 .’) A inclusão do nome do alumno num quadro 

denominado de Honra ;
5.°) O registro do nome dos alumnos nos quadros 

de comportamento e frequencia, devendo figurar neste ul
timo somente os alumnos que não derem nenhuma falta 
durante o mez.

Artigo 24. Os alumnos matriculados nas escolas 
complementares ficarão sujeitos ás penas cujas applicação 
será determinada pelo prudente arbitrio dos professores 
e directores, conforme a gravidade das faltas, depois de 
reconhecidos improfícuos os meios suasorios, que d eve
rão preceder sempre a qualquer pena :

а) Admoestação particular ;
б) Más notas nos boletins mensaes ;
c) Retirada de bôas notas ;
d) Privação do recreio, ficando os alumnos puni

dos sobre a vigilancia do adjuncto do professor da pro
pria sala da aula ou isolado no recreio ;



e) Reprehensão em communidade ;
f)  Exclusão de prêmios escolares ;
g) Exclusão do quadro de hom a das escolas :
h) Retirada da escola por incorrigível, precedendo

a suspensão de írequencia por 5 dias.
§ unico. A privação do recreio não deve ser com 

pleta, será determinada de modo que o alumno tenha 
pelo menos cinco minutos de inteira liberdade.

Artigo 25. Nenhuma outra punição será permittida, 
ainda quando reclamada ou auctorizada pelos paes, tu 
tores ou pretectores dos alumnos.

Artigo 26 .  O emprego de taes meios deverá ser 
feito com a maxima prudência e moderação, devendo-se  
notar que, quanto ao ultimo — eliminação, — só o po
derá applicar o director :

1.°) Quando, apesar da applicação das penas a n 
teriores. o alumno continuar a commetter faltas graves 
e prejudiciaes á disciplina escolar ;

2.°) Depois de admoestado de que a conducta será 
levada ao conhecimento do pae ou protector legal.

3 .)  Depois de aviso ao pae ou protector do alumno, 
cuja auctoridade sobre este poderá ser invocada pelo
professor ;

4. ) E depois da suspensão de frequencia ás aulas.
Artigo 27 . Na imposição das penas o director e o 

professor nunca deverão guiar-se pelas declarações dos 
alumnos, devendo antes ter o maior cuidado em impedir 
que nelles se desenvolva o habito de delação e espio
nagem.

Artigo 28 . Os porteiros e demais empregados su
balternos advertirão com urbanidade e polidez aos que 
praticarem qualquer acto contrario á boa ordem e asseio 
do edificio, levando oç factos ao conhecimento do dire
ctor, quando forem desattendidas suas advertências.

Artigo 29. Serão consideradas faltas disciplinares ;
4.°) As reuniões e conversações nos corredores.
2.®) Conservar-se de chapéu na cabeça e fumar no

edificio da escola.
3.°) Damnificar as paredes do edificio por meio de 

escriptos, pinturas ou qualquer outro modo, assim como
• a mobilia e utensílios da escola.

4.°) Deixar de observar-se as determinações do 
director relativas á ordem interna do estabelecimento.

5.°) Occupar-se, durante a permanência na escola, 
com qualquer trabalho extranbo aos deveres escolares.



CAPITULO V

DO PESSOAL DAS ESCOLAS COMPLEMENTARES

♦

Artigo 30. O pessoal administrativo e docente das 
escolas constará de

Pessoal administrativo

4 Director.
i  Auxiliar do director.
1 Amanuense e bibliothecario.
t Porteiro.
Uma servente (para a secção feminina).
4 Servente.

Pessoal docente

4 Professoras.
4 Professores.
§ unico. Quando annexa á Escola Normal, o direc

tor desta será tambem director do curso complementar, 
sem accrescimo de vencimentos.

Artigo 34 . Os vencimentos do pessoal administra
tivo e docente das escolas complementares são os que 
constam da tabella annexa sob o n. 2.

Artigo 32. Os funccionarios das escolas complemen
tares ficam sujeitos ao desconto da gratificação nos dias 
em que faltarem com motivo justificado e da totalidade 
dos vencimentos, quando as faltas não forem justificadas.

CAPITULO VI

Do PESSOAL DOCENTE, SEUS DEVERES E PENAS

Artigo 33. Os professores das escolas complemen
tares só poderão remover-se de uma escola para outra, 
mediante annuencia dos respectivos directores.

Ariigo 34. Os professores e o director das escolas 
complementares, terão augmento de vencimentos, de ac
cord o com as disposições seguintes :

1 .°) No fim de dez annos de exercicio effectivo 
perceberão mais a quarta parte dos vencimentos.

2.°) No fim de quinze annos perceberão mais a 
terça parte.

3. ) No fim de vinte e cinco annos perceberão  
mais a metade.



§ unico. O tempo pira  o augmente dos ven c i
mentos acima referido começará a ser contado de 8 de 
Setembro de 1892.

Artigo 55. E' dever dos professores :
1 .° )  Permanecer nas aulas durante todo o tempo 

escolar, participando ao director qualquer impedimento 
que lhes sobrevenha.

2.°) Fazer á chamada e notar as faltas dos alumnos.
5 . ‘) Manter a ordem e disciplina em suas aulas e

no recre io .
i .° )  Empregar o maximo disvello na intrucção de 

todos os alumnos, indistinctamente, propondo-lhes todos 
os exerc idos  tendentes a desenvolver-lhe a intelligencia 
e fortalecer os conhecimentos já adquiridos.

5.°) Dar caracter pratico ao ensino e inspirar aos 
alumnos sentimentos moraes e civicos que os habituem 
ao preenchimento do fim a que se destinam.

6 .° )  Satisfazer todas as requisições que pelo dire
ctor forem feitas no interesse do ensino.

7 .°)  Observar e fazer observ; r as instrucções do 
director, quanto a policia interna das aulas, e prestar- 
lhes o auxilio necessário á manutenção da ordem e dis
ciplina escolar.

8.") Fazer o registro du  rio de suas licções, que 
d e ie m  amoldar-se aos seguintes preceitos :

a) O ensino das linguas deverá ser graduado, de 
modo que os usos lexicologicos e syntaxicos sejam d e 
duzidos da leitura e interpretação dos escriptores de 
nota e applicados em composições livres de maneira a 
tornar facil e logica a eystematização grammatical.

b) Nas demais disciplinas, bem como nas linguas, o 
ensino deverá ser encaminhado, de modo que juntamente  
com a aequisição dos conhecimentos, os alumnos assi
milem o methodo que mais tarde deverão empregar  
quando professores.

c) Fazer, por meio de perguntas bera dirigidas e 
concatenadas, que o alumno descubra por si e bem com- 
prehenda ou o principio ou a regra que quizer trans- 
mittir-lhe, evitando o ensino directo daquella que o 
alumno puder descobrir por si mesmo.

d) Utilizar-se sempre que possa de objectos mate-  
riaes ou pelo menos de sua imagem ou representação 
graphica, todas as vezes que tiver de ministrar noções  
novas.

e) Dirigir os exerc'cios de modo compatível com a 
edade, condições physicas e gráu de intelligencia dos
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aluirmos, tendendo sempre a desenvolver-lhes o bom 
senso pelo exercido do raciocínio, e o senso moral da 
cultura dos bons sentimentos, de tal arte que as licções 
não sô instruam como tambem o eduquem, formando-lhe  
o caracter.

§ unico. Os diários das licções dos professores d e 
verão ser constantemente examinados pelo director.

Artigo 56. Os professores ficam sujeitos ás penas 
que serão gradativamente applicadas, nos termos e nos 
casos do codigo disciplinar, a saber.

4 ,°) admoestação ;
2 . a)  reprehensão ;
3 . B) suspensão ;
4.*) demissão.

CAPITULO VII

GO PESSOAL ADMINISTRATIVO, SEUS DIREITOS, DEVERES B PE N A S

?eeçào 1

Do director

Artigo 37. O cargo de director de escola comple
mentar é de nomeação do Governo, mas só poderá 
recair em professores complementares, habilitados por 
Escola Normal do Estado.

Artigo 38. O director terá a representação offi
cial do estabelecimento e determinará tudo quanto ao 
mesmo se referir, nos termos das disposições deste re
gimento e das ordens do Governo.

Artigo 39. Ao director compete :
4 . ' )  Abrir e encerrar diariamente o «ponto» do 

pessoal da escola.
2 .°) Abonar até o numero de tres, mensalmente, 

as faltas do referido pessoal.
3 - 7  Assignar, depois de conferidas com o livro de 

«ponto» as folhas mensaes de pagamento.
4 . )  Im pôr ao pessoal da escola as penas em que 

incorrer e forem de sua competência.
5.°) Installar ex-officio processos disciplinares nas 

infracções cujo julgamento não for da sua competência.
6.*) Contractor serventes e despedil-os, quando a 

conveniência exigir.
7.°) Ordenar as despesas auctorizadas.

V
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8.°)  Tomar as medidas urgentes, que não tiverem  
sido previstas por este regimento, e não importarem ac- 
erescimo da despesa orçada, solicitando approvação do 
G overno.

9 .° )  Rubricar todos os livros de escripturação 
mercantil.

-10) Fornecer todos oa dados relativos ás despesas 
annuaes da escola, para base do orçamento que a ella 
incumbe.

1 1 . Observar e fazer cumprir as disposições regu
lamentares e deste regimento.

1 2 .  Exercer a inspecção geral da escola e princi
palmente do ensino.

13. Offerecer, annualmente, findos os trabalhos do 
anno, um relatorio minucioso, principalmente sobre o 
modo com que nella se houver distribuído o ensino, 
acompanhando-o dos quadros exflicativos necessários e 
de todos subsidies para a estatística escolar.

Artigo 40 . Em suas faltas ou impedimentos, o d i
rector será substituído por seu auxiliar.

Artigo 41 . O direito dos directores, quanto á me
lhoria dos vencimentos, e tc . ,  é o que o decorre da sua 
qualidade de professor em commissão.

f  e cç S o  11

Do auxiliar do director
Artigo 42 . O cargo de auxiliar do director é de 

nomeação do Governo, mediante proposta do director, 
devendo a nomeação recair em professor ou professora 
habilitada por Escola Normal do Estado.

Artigo 43 . O auxiliar fará as substituições dos 
professores, por designação do director, nos casos de im
pedimentos ou faltas.

§ unico. Alêm disso, exercerá as funeções de s e 
cretario e. como tal, com pete-lhe :

1 . ’) Receber, redigir e fazer expedir toda a cor
respondência official da escola de accôrdo com as ins- 
trucções do director.

2 .°)  Encaminhar todos os papeis da competência 
da directoria com as necessárias informações.

3.°) Subscrever e assignor todos os termos que 
forem lavrados na secretaria e assignor os diplomas de 
habilitação, certidões e editaes.

4 .° )  Propôr ao director tudo quango possa inte
ressar ao serviço da escripturação escolar.
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S e c ç à o  111

Do amanuense bibliothecario

Artigo 44. Ao amanuense bibliothecario compete :
а) Auxiliar o trabalho de escripturação escolar, de

açcôrdo com as determinações do director.
б) Ter sob sua guarda o archivo da escola.
c) Ter sob sua guarda e vigilancia, os livros, re

vistas, folhetos, mappae, jornaes e tudo quanto formar 
o pecúlio da bibliotheca.

d) Não permittir a retirada de qualquer livro ou 
papel da bibliotheca para fóra da sala de leitura, salvo  
quando reclamado por membros do pessoal docente, que 
assignando nesse caso a carga de reserva, o poderão 
conservar em seu poder até 45 dias, para consulta.

e) Guiar os alumnos na consulta das obras e exer 
cer a maior vigilancia, durante a consulta, para que 
não haja damnificações das mesmas pelos alumnos, caso  
em que os fará responsabilizar perante o director pelo 
damno causado.

f )  Cumprir e fazer cumprir as disposições regula
mentares e as deste regimento, na sala de leitura.

g) Propor ao director a acquisição de novas obras 
principalmente por indicação dos professores, e tudo 
quanto for a bem do serviço da bibliotheca.

S e c ç ã o  IV

Do porteiro

Artigo 45. O cargo de porteiro é de nomeação do 
Governo mediante proposta do director.

Artigo 46. Ao porteiro compete.
4.°) Abrir, com necessaria antecedencia, e fechar, 

depois de concluídos os trabalhos do dia, as portas do 
estabelecimento.

2.°) Responder pelo asseio e boa guarda do ed i
fício, mobilia e utensílios da escola.

3.°) Determinar o trabalho dos serventes.
4.°) Receber requerimentos, officios e outros papeis 

dar-lhes prompta e conveniente direcção.
5.°) Ter sob a sua guarda o livro do «ponto» do 

pessoal da escola.
6.°) Velar pela manutenção da disciplina interna 

do estabelecimento, chamando com urbanidade e polidez



á ordem os que delia se afastarem, e levar os factos ao  
conhecimento do director, quando fòr desattendido.

7.°) Apresentar as relações necessárias para o in 
ventario da eschola, do qual receberá cópia autentica 
pelo director da escola ,

CAPITULO VIII

DOS LIVROS DE E S C K iP T U R A Ç lO

Artigo 47 .  Para a escripturação da escola haverá  
a cargo do director, do seu auxiliar e do amanuense, 
os seguintes livros :

2 de matricula, sendo um para cada secção .
4 de termos.de compromisso e registro de nomeações
4 de actas de promoções de aluirmos.
4 de registro de certidões de habilitações.
1 de ponto.
1 de registro da correspondência official.
4 de registro de licenças.
4 de inventario geral da escola.
4 de registro de imposições de penas.
•2 de registro de notas mensaes de aluranos, sendo

um para cada secção.
Artigo 48 .  Para escripturação da bibliotheca, alêm 

de outros que forem necessários, haverá os seguintes livros:
D e catalogo.
D e  entrada de novas obras.
D e  cargas de resalvas.
D e  registro de leitura.

CAPITULO IX

DA ESCOLA

S e c ç ã o  I

Quanto a sua installação

Artigo 49 . As escolas complementares serão ins-  
talladas de preferencia nas cidades cujas municipali
dades se comprometiam o fornecer prédios ou terrenos 
e material para a construcção dos mesmos.

Artigo 50. Emquanto não houver edifícios appro-  
priados, as escolas complementares poderão ser instai-
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ladas em prédios alugados, que tenham as seguintes 
condições :

4.a) Soalhos e forros de m adeira  e paredes p re 
servadas de humidade ;

2 .a) Vãos suficientes para a penetração da luz e 
do ar, de modo que a renovação deste seja facil ;

3 .a) Entradas e sahidas independentes para cada
secção (masculina e feminina) ;

4 .a) Dois pateos cercados para recreio ;
5 .1) Situação central em relação ás escolas p re

liminares ;
6.a) Colloeação affastada de visinhanças, que pos

sam ser nocivas á saude dos alumnos, ou á boa disci
plina da escola ;

7.a) Que tenham salas espaçosas para as aulas e 
commodos que sirvam de deposito de chapéus e outros 
objectos de uso dos alumnos.

Artigo 54. Os, prédios especialmente construídos 
deverão ter os seguintes commodos :

4 salão para reunião geral dos alumuos e para  as 
solennidades escolares ;

8 salas para aulas com as dimensões de 40ms- 
sendo 4 para cada sexo ;

4 gabinete para o director e seu auxilliar ;
1 sala para os protessores, servindo tambem de 

deposito do material commum a todas as classes ;
4 sala para os professores, servindo de deposito do 

material commum a todas as classes da respectiva secção ;
1 sala para a bibliotheca ;
4 salão bastante espaçoso e ventillado para officinas 

sendo preferível para esse fim uma construcção inde
pendente ;

1 gymnasio, servindo para ambas as secções.
§ 1.° As entradas de cada secção, bem como os 

respectivos recreios devem ser independentes.
§ 2.° Em cada sala de aula deverá haver mictorios 

e lavatorios para os alumnos, bem como um apparehlo 
para fornecimento de agua filtrada.

Secçàio II

Do material escolar
Artigo 52. Em cada escola complementar h av e rá  

uma pequena bibliotheca, apparelhos de physica e chimica 
e historia natural, mais apropriados ao ensino, além dos 
objectos de uso de cada classe, taes como mappas lousas etc.

>



Artigo 53. As officinas de trabalhos manuaes d e 
vem ser installadas com o materia! necessário para os
trabalhos de m adeira ,  torno e marcenaria, em aram e e 
em modellagem .

§ unico. A nnexos  ás escolas complementares p o 
derão funccionar cursos profissionaes ou industriaes 
creados e mantidos pelas municipalidades.

Artigo 54. Â mobilia de cada sala de aula constará 
de 45 carte iras,  4 carte ira  para o professor ou professora, 
4 armario commoda (com prateleiras e gavetas), l c a 
deira para  o professor 4 cadeiras avulsas e quadros negros 
(ou de preferencia lousas de cimento negro nas paredes).

§ 4.° As carteiras pa ra  os alumnos devem ser de 
pés de ferro, ajustáveis ás alturas de cada alumno. com 
as seguintes dimensões 0 ,80  no maxirao de altura e 
tam pa com gaveta ,  medindo 0, m5O X 0,m45.

§ 2.° Os bancos tambem de pés de ferro, devem 
ser ajustaveis na altura, de modo que os alumnos, quando 
sentados, possam sempre descançar os pés no chão con
servando as pernas perpendiculares a este e as coxas em 
angulo recto com as pernas e o tronco, tendo encosto 
que possa servir de apoio ás costas na região lombar.

Artigo 55. A disposição das mobilias nas salas das 
aulas te r á  por base a projecção da luz, devendo o a lu 
mno recebe i-a  principalmente do lado esquerdo e do alto.

Artigo 56 .  No ensino ministrado pelas escolas 
complementares serão adoptados somente os livros que 
o Conselho Superior approv ar .

Artigo 57. Os livros e mais objectos destinados ao 
ensino preliminar serão distribuídos ás escolas pelo al- 
moxarifado da instrucção publica, que os enviará aos 
respectivos directores.

§ unico. O director passará recibo dos objectos
que receber .

Artigo 58. Fica ao critério do professor permittir 
que os alumnos levem para snas casas os livros de que 
fizerem uso, tendo em vista, para essa permissão, o 
cu idado com que tra ta rem  os mesmos livros.

Artigo 59. P a ra  resalva de suas responsabilidades 
quanto  aos livros, os professores são obrigados a con
signar, no livro de inventario de suas aulas, todas as 
observações relactivas aos estragos dos livros fornecidos.

Artigo 60. Os livros serão distribuídos na p ro 
porção designada pelo Conselho Superior e destinando-se 
ao uso dos alumnos cujos paes ou protectores não podem 
fazer acquisição das obras adoptadas para o ensino.



CAPITULO X

DO PROVIMENTO DAS ESCOLAS COMPLEMENTARES

Artigo 6 l .  Os logares de professores das escolas 
complementares serão preenchidos por professores que 
tenham o curso secundário profissional completo de q u a l
quer Escola Normal do Estado, competindo a professoras 
a regencia das aulas da secção teminina.

Artigo 62. As nomeações para provimento de taes 
logares serão feitas mediante concurso.

§ unico. Independem de concurso as primeiras 
nomeações para cada escola, desde que só se apresente 
um candidato para o logar.

Artigo 65. A epoca do concurso será  determinada 
pelo Governo, precedendo annuncios por edital, em que 
se marcará o prazo de 30 dias para a inscripção.

§ unico. Esse prazo é fatal e começará a correr 
da  da ta  do primeiro annuncio.

Artigo 64. As inseripções serão feitas na propria 
escola em livro especial com o devido termo de abertura .

§ unico. Completos os 30 dias, serão ellas encer
radas por termo lavrado no mesmo livro, em seguida á 
ultima inscripção, sem linha alguma de intervallo, não 
podendo mais ninguém ser admittido a inscrever-se .

Artigo 65. Será admittido a increver-se  o candi
dato que o requerer ao director da escola, provando :

4.°) edade  superior a -19 annos ;
2.°) moralidade ;
3.°) te r  sido vaccinado, ou affectado de variola ;
4.°) não padecer de moléstia contagiosa ou rep u 

gnante, nem ter  defeito que o incompatibilise com o 
exercício do magistério ;

5 .°)  habilitação profissional.
§ unico. O candidato, si tiver justo impedimento, 

póde ser representado por procurador no acto da ins
cripção .

Artigo 66. Do despacho que negar inscripção h a 
verá recurso para o Secretario do Estado dos Négocies 
do Interior, devendo ser interposto dentro de dez dias 
a contar de sua publicação.

§ unico. O director o fará expedir, sem demora, 
acompanhado das necessárias informações e das razões 
justificativas do seu despacho.

Artigo 67. Os trabalhos dos concursos deverão co
meçar o:to dias depois do encerramento das inseripções,



incumbindo aos professores juntamente com o director 
a organização dos pontos sobre os quaes devam os mesmos 
versar.

§ unico. O director, com antecedencia de 48 horas, 
designaiá a hora e o logar em que devam começar os 
exames, e  fará publicar pela imprensa juntamente com  
alistados oppositäres inscriptos.

Artigo 68 . Os exam es de concurso serão feitos p e 
rante uma commissão composta do director da escola, 
como presidente, de um delegado do Governo, e tres 
examinadores propostos pelo director, dentre os profes
sores da escola.

Artigo 69. Os trabalhos do concurso constarão de :
Prova escripta . — Desenvolvimento escripto de qual

quer dos pontos que a sorte na occasião designar.
Prova oral . — Arguição reciproca dos candidatos, so 

bre a materia de que se tratar, circumscripta ao ponto 
desiguado pela sorte para cada defendente, sendo con
cedidos para a arguição 30 minutos no minimo e 45 no 
maximo.

Artigo 70. Tanto para a prova escripta como para 
a prova oral, cada ponto deverá conter questões sobre 
todas as disciplinas do anno sobre o qual versar o con
curso.

Artigo 7d. Para a prova escripta, o ponto será 
commum a todos os candidatos, aos quaes se concederá  
o espaço maximo de tres horas, nãc sendo, porém, permitti- 
do o auxilio de qualquer recurso extranho ao do preparo 
intellectual de cada um.

§ unico. A transgressão da disposição antecedente, 
por parte de qualquer dos oppositores, importa na sua
exclusão do concurso.

Artigo 72. No dia e hora designados para o c o 
meço dos trabalhos, feita a chamada dos concorrentes 
na ordem da mscripção, o primeiro defies extrahirá da 
urna um ponto para a prova escripta, sobre o qual dis* 
sertarão todos, deixando em branco o verso de cada 
folha.

Artigo 73. As provas escriptas serão feitas em p a
pel préviamente rubricado pelo director e que será dis
tribuído no acto da prova.

Artigo 74. Para a fiscalização dos trabalhos esta
rão sempre presentes dois membros da mesa exam ina
dora, que deverá reunir-se toda na terminação do prazo 
con celid o  para o preparo das provas.



Artigo 75. Cada prova escripta será datada e assi- 
gnada pelo autor e rubricada pelo pessoal da mesa e 
pelos concorrentes que ainda estiverem presentes.

Art go 76. Produzida cada uma das provas escri-  
ptas, será pela mesa examinadora fechada em um envol- 
torio, que ficará em poder do director préviamente ru
bricada pelo seu autor.

Artigo 77. No primeiro dia util após o das provas 
eßcriptas, proceder-se-á a leitura delias, que será feita 
pelos respectivos autores, em voz alta e na ordem da 
inscripção e sob a inspecção do oppositor immediato, 
ficando a do ultimo sob a inspecção do primeiro.

Artigo 78. A arguição realizar-se-á em um ou 
mais dias uteis subsequentes ao da prova escripta, con 
forme o numero dos concorrentes, sendo estes divididos 
em turmas convenientes, sempre na ordem da inscripção.

Artigo 79. Cada candidato, no acto de ser arguido, 
tirará o ponto sobre que deva versar a arguição e terá 
cinco minutos para nelle pensar. •

Artigo 80. As provas escriptas serão feitas a portas 
fechadas; as demais provas inteiramente publicas.

Artigo 81. Nenhum motivo poderá justificar a au 
sência do candidato inscripto em dia determinado para 
qualquer das provas, importando esse facto a perda do 
direito conferido pela inscripção.

§ unico. Na mesma perda incorrerá o candidato 
que se retirar de qualquer das provas depois de com eçada.

Artigo 82 . Concluídas todas as provas, procederá 
a commissão examinadora ao julgamento de cada uma 
delias, a começar pelas escriptas, nas quaes lançará 
também o seu juizo sobre as outras provas exhibidas 
e o resultado final do exame, isto é, a habilitação 
ou inhabiíitação de cada um dos oppositores ; e por ul
timo fará a classificação dos habilitados por ordem do 
merecimento.

Artigo 83. Em livro para esse fim destinado serão 
pelo auxiliar do director lavradas as actas das occur-  
rencias dos concursos e assignadas pelos membros da 
commissão examinadora.

Artigo 84 . O director da escola, baseando-se nas 
classificações da commissão examinadora, e emittindo o 
parecer que julgar de justiça, indicará ao Governo as 
nomeações que devam ser feitas para provimento nos 
logares vagos.

§ unico. A indicação acima referida deverá ser
acompanhada de requerimentos e documentos juntos peloa
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oppositores para  a inscripção, das respectivas provas es-  
criptas e de cópia da acta  das occurrencias do concurso.

Artigo 85. A prova dos requisitos exigidos para  a 
inscripção será feita do modo seguinte :

§ 4.° A do 4.°, 2.°, 5.° e 4 . °  por certidões, a t tes -  
tados ou documentos equivalentes authenticados por t a -  
bellião e, quant» á moralidade, por folha corrida e attes- 
tado do juiz de paz da reeidencia do candidato com 
referencia  aos últimos 5 annos.

§ 2 . °  A do 5 . '  (capacidade profissional) pela a p re 
sentação do diploma ou publica fórma de habilitação pelo 
curso secundário da Escola Normal da  Capital.

§ 3.° Ficam dispensados das provas referidas no §
4.°. os candidatos recem-formados pela Escola Normal e 
os que estejam no exercício do magistério publico.

A rttgo  86. As differentes provas do concurso serão 
classificadas de accord o com a  seguinte tabella  de notas

Null a
Má .

  0

...................................................................... 4
Menos que s o f f r iv e l .......................................... 2
S o f f r i v e l ............................................................... 3
Mais que s o f f r i v e l ...........................................  4
Menos que r e g u l a r ..........................................  5
R e g u l a r ............................................................... 6
Mais que r e g u la r ................................................. 7
Menos que b o a ................................................. 8
B o a ............................................................................. 9
Mais que b o a ................................................................ 40
Menos que o p t i m a ................................................. 44
Ó p t i m a s ...................................................................... 42

Artigo 87. 0  resultado numérico de todas as p ro
vas será reduzido a  uma média geral para base da c las
sificação por merecimento dos concurrentes .

CAPITULO XI

R EG ISTR O  DE NOTAS E PROMOÇÕES

Artigo 89. A passagem de alumnos de anno será 
subordinada ao conjuncto de suas notas de frequencia de 
applicação e de exam es.

Artigo 89. E T impedida a promoção dos alumnos 
que duran te  o anno tenham dado quarenta  fa l ta s .
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Artigo 90. As notas de applicação, bem como aa 
de comportamento, trequencia e de exames mensaes serão 
registradas mensalmente nos livros para esse fim destinados.

§ 1 . °  As notas de applicação e comportamento só 
dependem da justa apreciação dos professores de cada 
anno em relação aos seus alumnos.

§ 2 . °  As de exames mensaes serão dadas pelas 
professoras em relação aos alumnos da secção masculina 
e pelos professores em relação ás aíumnas.

Artigo 91. Mensalmente os alumnos de cada anno 
farão duas provas escriptas.

§ 1 .°  Essas provas versarão sobre duas das disci
plinas do programma e sobre pontos que o director d e 
terminar de accordo c o m o  registro diariodas licções de 
cada professor.

§ 2 . °  O trabalho de exames deve ser feito de modo 
que não se repita o exame escripto de nenhuma disci
plina antes de feita a revisão de todas as disciplinas do 
programma de cada anno.

§ 3 . ” O tempo consagrado a cada prova escripta 
deverá corresponder ao tempo que o horário no dia e s 
colhido consagrar á respectiva materia, de modo que o 
tempo gasto com essa prova não prejudique o ensino das 
demais disciplinas.

Artigo 92. De tqdas as notas de applicação e dos 
exames deverão o director e seu auxiliar deduzir a m é
dia numérica que determinará a classificação do alumno 
no anno lectivo seguinte, fazendo-o permanecer no anno 
do curso em que se achava cu promovendo-o para 
superior.

§ unico. O gráo minimo para a promoção é o gráu 
6, correspondente a regular.

Artigo 93. O resultado final deste julgamento cons
tará de um boletim annual, que será entregue ao alumno 
para base de sua matricula no anno lectivo seguinte.

§ unico. A forma desse beletim é a que consta do 
annexo n. 5.

CAPITULO XII

DOS DIPLOMAS DE HABILITAÇÃO PARA O MAGISTÉRIO

Art. 94. Nos logares em que a escola complemen
tar fôr annexa a cursos normaes, os alumnos exercerão  
nos dois últimos annos do curso a pratica do ensino nas 
aulas da Escola-modelo, sob a directa inspecção dos 
directores do estabelecimento.



Artigo 95. D ad a  a habilitação na escola comple
m entar  e tendo em vista a pratica a que se refere o- 
artigo antecedente ,  os directores das escolas oerm aes  
conferirão ao almmno ou alum na um diploma de h a b i 
litação para  o magistério, segundo a fórma do annexo n. 6.

§ i . °  Os diplomas serão sellados, devendo o eello 
occupar o espaço comorehendido en tre  a assignatura do 
secretario e a do diplomado.

§ 2 .°  D everão  conter no verso a declaração das  
notas e dos gráos de approvação obtidos pelo diplomado 
em cada anno do curso .

§ 5 . °  Serão registrados em livros para  esse fim 
destinados, an tes  da  entrega .

Artigo 97. Os alumnos das escolas complementares 
independentes das escolas normaes, que desejarem obter 
o diploma de professores, ficam sujeitos a um anno de 
pra tica  em qualquer  das escolas-modelo annexas aos 
cursos normaes.

i . °  P a ra  serem adm itt ides  a essa pratica deverão 
os candidatos ao diploma d e  professores exhibir a c e r 
tidão de habilitação da escola com plem entar  em que 
tiverem feito os seus estudos.

§ 2.° A fórma dessa certidão é a que consta d e  
annexo n. 4.

CAPITULO XIII

DA HYGIENE ESCOLAR

ArVgo 97. Os professores deverão observar as se 
guintes prescripções relativas á hygiene escolar :

4.*) A agua deve ser fervida ou filtrada ; d e v e - se  
evitar  que os alumnos deitem na respectiva talha os 
restos deixados nos copos.

2 .a) As necessárias não devem ter  communicação
com as salas de aula.

3 .a) As fossas devem ser estanques, e, si a agua
potável for fornecida por poços, deverão estes ser 
afastados o quanto poFsivel daquellas.

4 .e) Durante o recreio, após a retirada dos alumnos, 
as salas deverão ser arejadas, abrindo-se todas as janellae.

5 .a) Não ccnvem varrer  a secco o pavimento, sendo 
preferível passar panno ou esponja molhados.

6 .ft) ' t pavimento deverá ser lavado semanalmente, 
com V'quido anti-séptico, as paredes ao menos duas ve
zes por anno, devendo-se  preferir a epocha das férias.



7.*) A’ chegada do alumno á escola d eve-se  veri
ficar o seu asseio.

8 .“ Depois do recreio e antes de ir á classe o
alumno deverá lavar as mãús.

9 .“ Convirá combater o habito já inveterado nos 
alumnos. de levarem á bocca o lapis para humidecel-o, 
não sendo elle de uso exclusivo daquelles.

Artigo 98. Para a desinfecção das paredes das 
escolas e das salas das aulas devem ser observadas as
instrucções do annexo n. 7.

§ unico. A desinfecção deverá ser empregada com
rigor, principalmente no verão.

Artigo 99. A vaccinação, unico preventivo para o 
contagio da variola, deve merecer toda a attenção por 
parte dos professores, fazendo estes com que seus alum 
nos sejam vaccinados e revaccinados de 4 em 4 annos.

Artigo 100. Os alumnos affectados de moléstias 
contagiosas deverão ser retirados da escola até que ces
sem as causas que motivaram tal medida.

Artigo 101. O uso do fumo deve ser rigorosamente
combatido pelos professores, fazendo estes ao mesmo 
tempo, vêr às creanças que esse vicio muito prejudica
á eaude.

CAPITULO XIV

DISPOSIÇÕES GERAF.8

Artigo 10*2. Todos os actos das escolas comple
mentares, excepto os de julgamentos de exames e ses
sões das congregações, serão públicos.

ertigo 103. Quando os dias marcados por este 
regimento forem feriados, os actos que nelies deviam  
effectuar-se ficarão transferidos para o seguinte dia util.

Artigo 204. Os funccionarios nomeados para escola 
complementar deverão tomar posse dos cargos ou e m 
pregos dentro de 50 dias, contados da data das nomea
ções, presumindo-se renuncia no caso contrario.

§ unico. O nomeado deverá apresentar seu titulo :
1.°) Ao director da escola para mandal-o cumprir 

e registrar :
2.°) Ao Thesouro do Estado, para os devidos assen

tamentos.
Artigo 105. Assignarão o respectivo compromisso 

e tomarão posse :
a) O director perante o Governo ;



b) Os outros fuuccionarios perante o director da 
escola.

Artigo 106. A ausência durante très mezes conse
cutivos, sem justificação, por parte de qualquer dos 
funccionarios, importará em renuncia do cargo ou 
emprego.

Artigo 107. As licenças serão concedidas aos func
cionarios da escola nos casos e nos termos da legislação  
em vigor para os funccionarios subordinados ao Secre
tario de Estados dos N égocies do Interior.

§ unico. O director da escola poderá concedel-as  
até quinze dias.

Artigo 108. As portarias de licenças serão apre
sentadas ao director da escola para mandar cumpril-as 
e ao Thesouro do Estado para averbação.

Artigo 109. Será permittida aos alumnos a trans
ferencia para qualquer das escolas complementares, com- 
tanto que justifiquem o motivo da transferencia perante 
o respectivo director e delle obtenham a necessaria guia  
que deverá ser apresentada em epoeha de matricula.

Artigo l lO .  O professor deverá comparecer quinze 
minutos antes da hora marcada para começarem os 
exercícios escolares, afim de assistir á entrada dos 
alumnos.

Artigo 111. As obrigações dos professores se d e 
duzirão das leis, regulamentos, decisões do Conselho 
Superior, avisos e regimentos em vigor.

Artigo 112. As escolas complementares serão crea* 
das e organizadas gradualmente por annos, não se per- 
mittindo na epocha da installação matriculas senão no 
primeiro anno.

Artigo 113. Como classes preparatórias funeciona- 
rão nos edifícios das escolas complementares antes de 
completa a sua organisação aulas de 5.°, 4 ,° e 5.° an
nos de ensino preliminar, cujos alumnos virão a ser 
successivamente matriculados no 1.° anno complementar.

Artigo 114. Para uniformidade do ensino servirá 
de base á organização dos cursos o programma constante 
do annexo n . 1 .

Secretaria Estado dos Negocios do Interior, São 
Paulo, 6 de Novembro de 1896.

A. Dixo Bueno



Annex: o 11. 1

V  ANNO

MATER1AE8 DO PROGRAMMA

Portuguez.
Francez.
Arithmetica.
Geographia do Brazil.
Historia do Brazil.
Calligraphia.
Desenho.
Musica.
Exercícios gymnasticos e militares.
Como complemento do programma : revisão e con

tinuação do ensino intuitivo de sciencias naturaes.

PORTUGUEZ

P ar te  theorica. Noções gramraaticaes, sem uso de 
compendio.

Lexicologia : Sua definição e divisão.
Phonologia. Os sons e as lettras, sua classificação. 

Accentuação. Vocábulos, oxytonos, paroxytonos e pro- 
paroxytonos. Figuras de metaplasma. Systemas de 
orthographia e regras para sua regularização.

Morphologia : Divisão. Estructura da palavra. Raiz, 
thema, terminação e principaes prefixos e suffixos.

Taxeonomia : Classificação das palavras : oito clas
ses. Substantivo e suas espécies. Artigo. Adjectivo e 
suas espécies. Pronome e suas espécies. Verbos e suas 
espécies. Palavras invariáveis.

Kampenomia : Flexões dos substantivos. Synonimoe, 
paronymos, homonymos e antonymos. Flexões dos ad 
jectivos. Flexões verbaes. Conjugações portuguezas : Mo
dos, tempos, números e pessôas.
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Parto pratica : Exercícios de leitura em prosa e 
v erso . Leitura explicada, significação das palavras e 
substituição de redacção por outra equivalente. Exer
cícios de lexicologia. Exercícios de analyse morpholo- 
gica. Composição : Cartas familiares. Deecripções e
narrações. Transformações de sentenças, envolvendo  
exercícios de syntaxe.

FBANCBZ

Parte Theórica. Sem  uso de compendio.
Alphabete, sons, letras. V ogaes puras e nasaes. 

Diphthonges. Consoantes. Syllabas. Accento tónico. 
Signaes orthographiées.

Partes do discurso. Substantivo, seu genero. nu
mero e formação. Prefixos e suffixos proprios para for
mar substantivos. Suffixos diminutivos. Substantivos 
formados -de adjectivos e de verbos. Artigo ; elisão e 
cor tracção. Adjectivo e suas especies. Formação do 
feminino e do plural dos adjectivos qualificativos. Gráus 
de significação. Formação dos adjectivos : prefixos ;
formação por derivação de substantivos, adjectivos e de 
verbos. Adjectivos determinativos, numeraes, possessivos, 
d e n n nstrativos, conjunctives e indefinidos. Verbos e 
suas espécies. Radical, terminação. Conjugação de 
verbos. Formação dos tempos simples e compostos. 
Verbo être : origem de seus diffeientes tempos. Verbo 
oxoir: origem de seus differentes tempos. Verbos acti
vos, passivos, neutros, reflexos e impessoaes. Verbos 
irregulares. Formação dos verbos : composição e der i
vação. Advérbios. Preposição ; locuções prepositivas. 
Conjunção ; locuções conjunctivas. Interjeição.

Parte piatica. Exercícios de leitura, traducção e 
versão. Dictadcs. Conjugação de verbos. Exercícios 
lexicologicos.

ARITHMETICA

Parte theórica. Sem uso de compendio. 
Preliminares. Numeração : system a de numeração. 

As quatro operações sobre números inteiros. Problemas.
Divisibilidade : caracteres de divisibilidade.

Maxirao divisor commum.
Numeros primos. Modos de constituir a tabella de 

números primos.
Fracções ordinarias : reducção de fracções á expres

são mais simples. Reducção de fracções ao mesmo de-
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nominador pela reg ra  geral e particular. Operações so
bre fracções ordinarias.

Fracções decimaes. Operações sobre decirnaes. Re- 
ducção de fracção ordinaria á decimal e vice-versa. Di
zimas periódicas simples e compostas.

System a métrico decimal. Noção histórica do sys
tem a métrico. System a  antigo dos pesos e medidas. 
Conversão de medidas antigas a modernas e v ice-versa. 

Complexos. Operações sobre complexos.
Potência e raizes dos números. Formação do q u a 

drado e extracção da raiz quadrada .  Cubo doe n ú 
meros e extracção da raiz cubica.

P ioporção ; suas propriedades. Regras de tree. Juros. 
Df scontos : Regras de cambio. Regras de companhia. 
Noções sobre progressão e logarithmes.
Par te  pratica. Applicação das theorias em p ro 

blemas apresentados pelo professor.

G E O G R A PH IA  DO BRAZIL

Preliminares. Limites e superficie do Brazil. Di
visão antiga do seu territorio e divisão actual. Aspecto 
physico : montanhas e chapadões. Linha divisória das 
aguas, rios, portos, ilhas, lagos, e cabos do Brazil. T ra 
çado do mappa do Brazil e do Estado de S. Paulo .

Industria, producção e commercio Meios de t ran s 
portes : navegação e vias ferreas. Rede telegraphica. 
População do Brazil e seus elementos constituintes.

Instrucção Publica. Fórma de Governo do Brazil. 
Geographia dos Estados do Brazil e em particular do
Estado de S. Paulo.

HISTORIA DO BRAZIL

Descoberta do Brazil. Seus primeiros exploradores. 
Povos que habitavam o Brazil na epoch a da sua des- 
cobeita. Seus usos e costumes. System a de colonização 
empregado por D. João III .

Noções sobre o system a feudal. Capitanias h e re 
ditárias. Governo Geral. Thomé de Sousa e Duarte  da
Costa. Mem de Sá.

Divisão do Brazil em dois governos e subsequente 
reunião em um só.

O Brazil sob o dominio hespanhol : Reinado de Fe- 
lippe I, Felippe II e Felippe III, D . João IV, Affonso 
VI, Pedro III e D. João V .

V



G uerra  dos m ascates e dos em boadas.
O Brazil sob D. J o s é l :  Marquez de Pombal. Cau

sas e effeitos d a  expulsão dos jesuítas. Companhia de 
Jesus, seus serviços no Brazil.

D . Maria I .  Conspiração mineira. T iraden tes .  D. 
João VI. Medidas tom adas por D . João  VI depois da 
transmigração da familia real para  o Brazil. Regencia 
de D . P ed ro .

Independencia do Brazil, José Bonifacio e Pedro  I.
Assembléa const i tu in te :  a Constituição.
Revolução de 4724. em Pernam buco .
Guerra  do Rio da P ra ta .
7 de Abril de  1831.
Governos regeucias .
Governo de D. P ed ro  II, guerra  do U ruguay  e P a 

rag u a y .
Revolução de 15 de Novembro de 4889 ; Deodoro

da Fonseca e Benjamin Constant.
Golpe de Estado de 3 de Novembro de 4891.
Restauração da legalidade a 25 de Novembro de 

4894.
Revolução R io-G randense. Revolta da Armada a 6 

de Setembro de 4893. Floriano Pe ixo to  e general C ar
neiro .

Historico do Estado de S. Paulo . Fundação da villa 
de S .  Vicente e outros primeiros povoados de S. Paulo.

Revisão das matérias já  estudadas no curso preli
minar e ampliação das noções recebidas. Continuação 
do ensino intuitivo de sciencias naturaes.

TRABALHO MANUAL

Para o sexo feminino

Crochet, tricot, filet. Bordados em filet e filó.
Trabalhos de tapeçaria.
Trabalhos de costura em branco . Pontos differen

tes : bainha simples, bainha aberta .  Ponto  de cerrar ,  
ponto adiante, ponto atraz, pespontos, pontos de o rna
mento .

Flores. Flores de papel, de lan, de panno etc.

P ara  o sexo masculino

Modelagem e esculptura.
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2 .0  ANNO

MATÉRIAS DO PROGRAMMA

Portuguez.
Francez.
Algebra e noções de escripturação mercantil.
Geometria plana e no espaço.
Desenho.
Musica.
Exercícios gymnasticos e militares.
Como complemento do programma : continuação do 

ensino intuitivo de sciencias naturaes e revisão de geo- 
graphia e historia do Brazil.

PORTUGUEZ

Noções grammaticaes sem uso do compendio.
Syntaxe : definição de divisão. Sentença, suas es- 

pecies e elementos. Sentenças simples e compostas. 
Membros e clausulas da sentença.

Syntaxe logica : relação dos membros da sentença 
entre si. clausula principal e clausulas subordinadas.

Regras de syntaxe relativas ao substantivo, ao a r 
tigo, ao adjectivo, ao verbo e ao pronome. Reparo es
pecial sobre a collocação dos pronomes pessoaes.

Voz activa e voz passiva. Correspondência dos 
tempos dos verbos. Concordância do verbo com o sujeito. 
Verbos impessoaes.

Negações. Regras de syntaxe relativas ás palavras 
invariáveis. Figuras de syntaxe. Partículas de realce.

Vícios de linguagem. Arehaismoe, neologismos, pro- 
vincialismos, brazileirismos.

Estylo : ordens. Algumas fórmas de estylistica.
Parte  pratica. Exercícios repetidos de leitura cor

rente, expressiva e com accentuação propria. Explicação 
do sentido das palavras menos conhecidas e das phrases
que possam offerecer duvida ou sejam de difficil in te r
pretação.

Recitação de poesia e prosa. Exercícios de compo
sição sobre assumptos litterarios. Mudança de redacção 
do verso para prosa. Estudo da synonimia.

Exercicios correspondentes a cada um dos pontos 
do programma para deducção dos principios e regras
grammaticaes.
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FRANGEZ

Noções grammaticaes deduzidas dos exercícios d e
versão. »

Syntaxe das palavras, definições 
Do substantivo : concordância, complemento, irre

gularidades no genero e no numero. Plural dos nomes  
tirados de linguas extrangeiras e dos nomes com postos.

O artigo sua concordância. O adjectivo ; concor
dância do adjectivo qualificativo. Adjectivos numeraes. 
Adjectivos possessivos. Emprego de son e leur. Adejc-
tivos indefinidos.

O pronome. Pronomes pessoaes, demonstrativos,
relativos e indefinidos.

O verbo : sua concordância com um ou mais sujei
tos. Complemento. Emprego dos auxiliares. O participio .- 
concordância do participio presente e do participio pas
sado. Principios geraes. Participio com o auxiliar ítre% 
com o auxiliar avoir. Particularidades sobre a concor
dância dos participios.

Adverbio : empregos de alguns.
A preposição : emprego de algumas locuções pre-

positivas.
A conjuncção : emprego de algumas.
Proposições : subordinadas, participios, infinitivas,, 

conjunctivas e relativas. Emprego dos tempos do sub
junctive.

Parte pratica. Leitura e traducção. Analyse mor
phologies e logica. Conjugação de verbos regulares e  
irregulares em exercícios oraes e por escripto.

GEOMETRIA

P la n a .— Noções preliminares, medida da linha recta
e construcção de figuras rectangulares.

Angulos : maneira de fazer um angulo eguai a ou
tro. Angulos correspondentes, alternos etc.

Medida do rectângulo e outros parallelogramos. Di
visão do rectângulo em dous triângulos da mesma base 
e da mesma altura. Um triângulo, equivalência, egual-
dade.

O trapézio e sua medida. Polygonos : modo de cons
trucção dos polygonos regulares. Propriedade do poly
gone, sua medida. Figuras similhantes. Theoremas ptin-  
cipaes. Theorema de Thales.
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Modo de construir figuras eimilhantes. Divisão de
uraa recta era um numero qualquer das partes. Quartas
proposcionaes.

Medida dos ângulos : graphometro, transferidor,
vernier.

Modo de transformar um rectângulo em outro de 
altura dada. Somma de quadrados eguaes e deseguaes.

A circumferencia e a sua relação com o diâmetro. 
O circulo e sua medida. Area da coroa. Medida do se g 
mento e do sector circular.

No espaço. — Theorem a s preliminares.
O cubo, seu vo lu n e . Parallelepidos, sua medida. 

O prisma, sua medida. Decomposição do prisma trian
gular em très pyramides equivalentes.

As pyramides, sua medida. O cone, seu volume e 
superficie. O cylindro, sua medida. Volume e superfície 
da esphera.

ALGEBRA

Noções geraes. Reducção dos termos similhantes. 
Addicção e subtracção algébrica. Multiplicação algébrica 
e leis essenciaes.

Divisão algebriça e leis essenciaes.
Fracções. Reducção ao mesmo donominador. 
Maximo divisor commum e operações sobre as 

fracções.
Equações. Equação de 1.° gráu a uma incognita — 

Problemas.
Solução negativa. Theoria das qualidades negativas. 

Problemas des correios.
Pioblemas indeterminados.
Quadrado e raiz quadrada das quantidades a lgé

bricas.
Equações do 2.° gráu a uma incognita.
Equações biquadradas.

ESCR1PTURAÇÃ0 MERCANTIL

Considerações geraes sobre a utilidade da escrip- 
turação mercantil. Theoria das transações commerciaes : 
comprar, vender trocar.

Termos technicos empregados—Livros essenciaes.
O Borrador, sua fórma, disposição, maneira de ris

car e escripturar.
O Diario. —Prescripção legal a seu respeito sua 

forma e disposição, modo de escripturar e riscar. E x 
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tracção  do balanço gera l .  Livros auxil iares ,  copiador 
de correspondência, livro dos inventários, livro das en 
tradas  e sabidas, memorial de lettras a pagar e a re c e 
ber. Documentos commerciaes. Modelos de recibos, de 
lettras ,  de facturas, de receita  e despesa, lançamento 
de contas, correspondência, etc.

Revisão das matérias j á  estudadas no curso preli
minar e ampliações das noções recebidas por processos 
intuitivos.

TRABALHO MANUAL

P ara  o sexo fem inino

Bordado em branco.
Bordado a m a t iz .
Córte de roupa b ranca .
Córte e feitio de camisas, roupinbas de crianças, etc.
Córte e feitio d e  camisas de homem e de vestidos.
T raba lhos  sobre couro.

Para o sexo masculino

Modelagem, esculptura e trabalhos de torno e m a
deira.

3.® ANNO

MATÉRIAS DO PROGRAMMA

Portuguez.
Elementos de trigonometria .
Elementos de mechanica.
Cosmographia.
Geographia e historia geral.
Trabalhos manuaes. Exercícios gymnastico e mili

tares.
Como complemento do programma : Desenho, mu

sica, revisão das disciplinas anteriormente estudadas e 
leitura em classe, de uma obra em francez, correspon
dente  ao adiantamento dos alumnos.

PORTUGUEZ

Estudo systematico da grammatica portugueza. Re
visão e complemento dos programmas do i . °  e 2.° an- 
nos, na parte  referente á  theoria.



Grammatica : noção primitiva, definição racional, 
grammatica geral, particular, histórica ou comparativa e 
expositiva.

Grammatica portugueza, definição; e divisão racional ; 
lexeologia e syntaxe.

Lexeologia ; definição e divisão. Phonologia. Aspec
tos em que oa sons podem ser considerados ; divisão da 
phonologia. Phonetica. Son e voz, onde e como se fôr
ma a voz.

Categoria de vozes articuladas ; classificação : vozes 
livres, constrictas e explodidas. Vozes elementares da 
lingua portugueza.

Accentuação. Vocábulos oxytonos, paroxytonos e 
proparoxytonos. Figuras de metaplasma.

Systemas de orthographia e regras pa ra  sua regu 
larização .

Morphologia : Divisão. Estructura da palavra  : Raiz, 
them a, terminação e principaes prefixos e suffixos.

Taxeonomia : classificação das palavras : oito classes. 
Substantivo e suas especies. Artigo. Adjectivos e suas 
especies. Pronomes e suas especies. Verbo e suas es
pecies, Palavras invariáveis.

Kampenomia. Flexões dos substantivos. Syno
nymes, paronymes, homonymes e antonymes. Flexões 
dos adjectivos. Gráus dos adjectivos. Flexão verbal. 
Conjugações portuguezas : Modos, tempos, números e 
pessoas.

Noções sobre etymologia. Derivação das palavras. 
Elemento latino ; elemento extrangeiro ; palavras oriun
das de linguas antigas e modernas. Elemento vernáculo ; 
derivação própria e imprópria ; affixos e suffixos, suas 
variações e applicações ; justa  posição.

Syntaxe : Repetição do programma do 2.° anno.
Parte pratica. Leitura e interpretação de trechos 

clássicos em prosa e verso. Mudança de redacção de 
verso para  prosa.

Estudo de synonimia.
Recitação de poesia e prosa.
Composições litterarias.

TRIGONOMETRIA

Objecto da trigonometria. Natureza das linhas t r i 
gonométricas e suas definições.

Relações entre as linhas trigonométricas de um mesmo 
arco. Formulés fundamentaes.



Determinação dos valores correlativos.
Determinação das formas principaes, como sejam as 

do seno, e coseno de arcos e duplos, múltiplos e sub- 
multiplos.

Taboas trigonométricas e maneira de usal-as.
Resolução de triângulos. Problemas e applicações.
Resolução dos triângulos obliquangulos. Problemas 

e applicações.

MECANICA

Definição, objecto e divisão da mecanica.
Preambulo. Ennunciado e applicação das leis de 

Kepler, de Gallileu e de Newton. Noção de massa. 
Estudos do choque.

Estatística. Composição de forças correntes. P a 
rallélogrammes das forças.

Relação métricas entre as resultantes e as com po
nentes.

Decomposição de forças.
Composição de forças paralellas. Conjugados. No

ções sobre os momentos.
Determinação do centro de gravidade de algumas 

superficies e volumes.
Theoria elementar do equilíbrio. Pressões sobre os 

pontos de apoio. Theorema de Euler.
Machinas simples. Alavancas. Balanças. Rolda

nas e sarilhos.
Plano inclinado.
Dynam ica. Estudo do movimento rectilíneo. Mo

vimento uniforme e uniformemente variado. Força de 
gravidade. Queda dos corpos.

Força centrifuga.
Movimento de translação e de rotação.

COBMOGRAPfflA

Movimento geral do céu.
A esphera celeste. Lei do movimento diurno. Dia 

sideral.
Definições : Distancia angular, eixo do mundo,

poios, equador, circulos, horários, paralellos, vertical, 
plano meridiano, meridiana, zenith, nadir, horizonte, azi
muth e amplitude. Altura e distancia zenithal.

Ascenção recta e a sua medida. Declinação e sua
m edida-



Instrumentos a horários e angulares usados em as
tronomia. Aperfeiçoamento porque passaram. D eter
minação do plano meridiano e do eixo do mundo com  
o heodolito. Verificação da lei do movimento diurno 
com o equatorial.

Movimento annual do sol.
Definições ; Ecliptica, equinocio solstício, coluros, 

dia solar, anno, tropico, zodiaco. Obliquidade da elí
ptica. Longitude e latitude dos astros.

Theoria elementar das estações.
Determinação dos equinoxios. Altura meridiana do

so l.
Fórma da terra. Primeira medida. Coordenadas 

geographicas. Medida da longitude e da latitude.
Aspecto do céu em differentes latitudes : esphera 

obliqua, recta e paralella. Rotação da terra. Provas.
Medida da terra. Achatamento dos poios. Com

primento do metro.
Refracção athmospherica e parallaxes.
Gnom o. Quadrantes solares.
Climas.
Crepusculo.
Ventos.
Systema de Ptolomeu, Copernico. Gallileu. 
Movimento da terra em torno do sol. Leis de Kepler, 
Precessão dos equinocios.
A lua. Movimento da lua. Phases. Parallaxe da

lua. Grandeza. Distancia.
Eclipses.
Rapidas noções sobre os outros planetas de nosso

system a .
Cometas. Estrellas cadentes.
Calendario.

GEOGEAPHIA QEKAL

Geographia physica e politica dos diversos Estados
da America, menos o Brasil.

Geographia physica e politica doe diveros Estados 
da Europa, da Asia, Africa e Oceania.

Exercício de Cartographia-.

HI8T0B1A GERAL

A historia conforme a composição moderna.
Edades prehistoricas. Raças humanas.
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Monumentos e industrias primitivas.
Fontes históricas.
Egypcios.
Assyrios e Babylonios.
Phenicios.
Hebreus.
Historia politica da Grecia.
Civilização dos Gregos.
Historia politica de Roma.
Civilização dos Romanos.
Os barbaros. As invasões e as suas consequências. 
O regimen feudal.
A  civilização oriental na edade media.
A  evolução politica geral : a burguezia, a servidão. 

As cidades livres da Allemanha e da Italia.
Apreciação geral da Edade-Média, commercio e in

dustria ; arte militar, cultura scientifica, litteraria e ar
tística .

As grandes invenções e as descobertas marítimas : 
suas consequências.

A  renascença e suas origens. Lettras e artes.
A «Reforma», suas causas e resultado. 
Reorganização do Catholicismo. Lutas religiosas. 
A s monarcbias absolutas na França e na Europa. 
A Inglaterra : revolução constitucional e regimen 

parlamentar.
Apreciação geral da civilização moderna.
Sciencias, letras e artes.
A revolução franceza de 1789 ; suas causas.
Effeitos dessa revolução na França e na Europa.
O governo constitucional na Europa.
A independencia dos Estados Unidos da America do 

Norte.
A emancipação da America Latina.
Apreciação geral da civilização contemporânea.

TRABALHO MANUAL

P ara  o sexo masculino 

Trabalhos de marcenaria.

Para o sexo feminino

Corte e feitio de vestidos. Estudos das medidas e 
traçado do corpo, da manga e da saia.
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g y m n a s t i c a

Formaturas diversas, tomar distancias, formar cadêa, 
posições fundamentaes.

Exercícios da cabeça e do tronco, dos membros f u -  

perioree, dos membros inferiores.
Gymnastica com apparelhos : com kälteres, bastões 

de tracção, vara de saltos, massas, barras paralellns, 
cavallo gymnastico, escada horizontal e barra  fixa.

EXERCICIOB MILITARES

Easino de recruta, comprehendendo desde a posição 
do soldado, a pé firme até marcas e alinhamentos.

Continências.
0

Manejos de armas e exercícios de fogo. Ordem es
tendida.

Escola de companhia

Ensino da companhia, sua formação. Divisão e 
alinhamento.

Posição do official com a espada e seu manejo.
Voltas, diminuição e augmento de frente na forma

tura  de costado.
Mudança de direcção.
Ordem em columna.
Columna de marcha.
Passar  da linha á columna e áquella formação.
Columna de pelotões e secções, formação e respec

tivas mudanças de frente.
Cerrar e abrir distancias.

' Quadrados, suas formações e marchas.

Escola de batalhão
*

Comprehende tudo quanto se refere ao ensino da 
Companhia e mais o que só poderá ser applicado á for
m atura  de batalhão.

Posição do fiscal como bandeira.
Posição contra cavallaria.
Escalões.
Modo do batalhão receber a bandeira nas formaturas.
Continência para revista de inspecção.
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4.° ANNO

M ATÉRIAS DO PROGRAMMA
VOW  ’ f .

Physica.
Chimica.
Economia domestica (para o eexo feminino). 
Historia natural e noções de hygiene.
Exercícios práticos de ensino nas classes do curso

preliminar.
Como complemento do programma : Continuação do 

ensino de portuguez pela leitura de auctores clássicos ; 
revisão da materia anteriormente estudada e musica.

PHYSICA

Objecto da physica. Distincção entre os phenome- 
nos physicos e chimicos.

Propriedades geraes dos corpos.
Attracção universal—suas leis. Gravidade, direcção

— fio a prumo.
Densidade absoluta e relativa. Peso absoluto, e s 

pecifico. Centro de gravidade, sua determinação ex p e 
rimental.

Equilíbrio—balanças, suas diversas especies.
Lei da queda dos corpos. Plano inclinado : Machina

de Atwood.
Pêndulo. Leis de oscillação do pêndulo.
Problema sobre gravidade.
Forças molleculares. Propriedade particulares dos 

corpos.
Hydrostatica . Pressão dos liquides.
Vasos communicantes. Nivel de agua— Poços arte

sianos.
Princípios de Archimedes. Determinação dos volumes. 
Pesos específicos dos solidos, Aerometro de Nicholson. 
Pesos específicos dos liquides. Aerometro de F a 

hrenheit..
Aerometros de volume variavel : Beaume, Gay e 

Lussac.
Capillaridade. Endosmose e exosmose.
Barometros -  Experiência de Tornicelli ; valor da 

pressão atmospherica. Diversas especies de barometro. 
Lei de Mariette. M anom etros-diversas especies. 
Principio de Archimedes applicado aos gazes. Ba

roscope. Aerostato. Para-quedas.
Machina pneumatica. Syphon—Bombas.
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Acústica — Som. Ruido. Propagação do som; inten
sidade ; velocidade nos diversos meios, reflexão, refrac- 
ção, echos e resonancias, porta-voz, corneta acústica.

Thermologia— Therm om etros- diversas especies, e s 
calas th ermo métricas.

Dilatação dos líquidos, dos solidos e dos gazes.  
Mudança de estado dos corpos -  Cryetallização. 
Misturas refrigerantes.
Vapores : força elastica. Vaporização no vacuo. 
Causas que acceleram a evaporação, ebulição. 
Marmita de Papin.
Distillação. Alambique.
Hygrometria. Diversas especies de hygrometros. 
Theoria dynaraica do calor. Irradiação. Reflecção. 
Machinas a vapor.
Fontes de calor e de frio.
Chaminés.
Optica — Luz: Propagação, velocidade, intensidade, 

reflexão.
Espelhos: planos e esphericos. Formação das im a

gens. Refracção.
Transmissão da-luz através dos meios diaphanos. 
Dispersão da luz. Espectro solar. Theoria de Newton. 
Instrumentos de optica: Microscopio.
Oculos. Lunetas astronomicos. Telescópios. 
Photographia. Lanterna magica.
Eleetrologia- Magnetismo. Imans. Bússola. 
Electricidade, estatica e dynamica. Electrização. 
Corpos conductores e corpos isoladores. Reserva

tório commum.
As duas especies de electricidade.
Leis das attracções e das repulsões.
Machina electrica de Ramsden. Experiências diversas. 
Garrafa de Leyde. Pistola de Volta. Endiometro. 
Experiências de Galvani e de Volta. Pilha de Volta 

e suas diversas modificações.
Pilha de corrente constante. Growne e Bunsen. 
Effeitos da electricidade estatica e das pilhas. Vol- 

tametro.
Galvanoplastia.
Telegraphos electricos.
Phenomenos de inducção. Bobinas.
Meteorologia — Meteoros aereos.

j> aquosos.
» luminosos.

Noções de climatologia.

V



CHIMICA

Caractères dos phenomenos cbimicos, objecto geral 
da chimica. Analyse e synthèse.

Corpos simpes e compostos. Metaes e metalloides.
Leis geraes das combinações chimicas. Equivallentes. 

Notação chimica. Formula. Equações chimicas.
Nomenclatura chimica.
Reacções chimicas. Radicaes. Atomicidade.
Estudo das principaes combinações. Hydratos, acidos 

bases e eaes.
Acidos, bases e saes : sua constituição, modos de 

formação, propriedades physicas e chimicas.
Theorias da combustão. Stahl e Lavoisier.
Classifieaçãs dos corpos simples.
Classificação dos corpos compostos.
Estudo geral das ligas.
Ar atmospherico.
A gua.
Hydrogeno.
O xigénio. Ozone.
Enxofre e seus compostos.
Chloro e seus compostos.
Bromo, iodo e seus principaes compostos.
Azoto e seus principaes compostos.
Phosphoro e seus principaes compostos.
Idêntico estudo com relação ao arsénico, antimonio, 

boro e silicio; carbono, potássio e sodio; calcio, m agné
sio, aluminio, ferro, zinco, bismutho, chumbo, cobre, 
mercúrio, prata, ouro, platina.

Alcools, etheres, cloroformio.
Glycerina, corpos gordos e óleos seccativos. Velas, 

sabões. Saponificação.
Fermentação. Vinho e cerveja. Vinagre. Algodão 

polvora.
Tanino. Tinta de escrever. índigo.
Essência de therebentina. Camphora.
Benzina: phenol.
Acido citrico. Acido salycilico.
Morphina. Quinina. Strychnina.
Brucina. Caféina.

HISTORIA NATURAL

Definição e utilidade da historia natural.
Divisão dos corpos naturaes em très reinos, seus 

caracteres.



Geologia: sua definição e utilidade.
Exposição summaria da constituição do globo. 
Elementos das rochas.
Phenomenos geologicos actuaes.
Generalidades sobre os periodos geologicos.

BOTANÍCA

Definição e utilidade.
Cellula vegetal e productos cellulares.
Tecidos e orgams vegetaes.
Morphologia e pbysiologia da raiz.
Do caule.
Das folhas.
Seiva. Alimentação dos vegetaes.
A fiôr em g e ra l—Inflorescencia.
Fructos e sua classificação.
Sementes e sua disseminação.
Germinação.
Classificação do" reino vegetal.
Familias : solanaceas, rubiaceas, leguminosas, rosa- 

ceas, malvaceas, auranteaceas, gramineas, palmeiras, co
gumelos. Especies uteis.

ZOOLOGIA

O reino animal, classificação.
Os elementos anatomicos e os tecidos.
Orgams, systemas e apparelhos,
Systema osseo. Estudo do esqueleto humano. 
Systema muscular.
Systema nervoso.
Estudo da nutrição e do apparelho digestivo no 

homem e suas modificações na serie animal.
Idêntico estudo sobre a circulação e apparelho cir

culatório no homem e na série animal.
Sobre a respiração e apparelho respiratório.
Sobre os apparelhos de eliminação.
Sobre os orgams do movimento, activos e passivos.
Sobre os orgams dos sentidos.
Classificação zoologica.
Estudo da classe dos mamiferos, seus caracteres 

geraes e sua divisão em ordens. Estudo particular das
especies uteis e nocivas mais notáveis.

Idêntico estudo com relação ás aves, reptis, ba tra-  
chios, peixes, insectos, helmitos, arachnideos, m yriapo
des, crustáceos, anelides, e rotadores.
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Ramo dos molluscos— sua divisão em grupos e e
c lasses .

Ramo dos radiarios e dos protozooarios—sua d iv i
são em classes.

Noções geraes de hygiene, expostas opportunamente 
com relação a cada parte do programma.

ECONOMIA DOMESTICA

Livro de assento de despesa.

A  cozinha

Valor dos différentes alimentos.
influencia da bateria da cozinha sobre os alimentos
Limpeza na cozinha. 
Combustíveis.

Vestuário

Instrucções sebre as fazendas, segundo sua origem, 
qualidade, preço, preparação e duração, linho, algodão, 
lã e seda.

Lavagem

Methodo de lavar roupa branca.
Methodo de lavar fazenda de còr.
Methodo de lavar fazenda de lã.
Methodo de lavar fazenda de seda.
A gomma : polvilho, gomma de arroz.
Passar a ferro : ferro de carvão, ferro de encrespar. 
Conservação : modo de escovar a roupa, modo de 

tirar as manchas.
Casa e mobilia

Condições de uma boa casa. 
Quarto de dormir.
Limpeza do quarto e da mobilia. 
Lavagem da casa.
Destruição dos insectos. 
Arejamento da casa.

EDUCAÇÃO CÍVICA

Deveres do Estado para com os cidadãos.
Os poderes públicos, suas relaçães entre si, separa

ção e uniões.
Poder legislativo.

f
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Poder executivo .
Poder judiciário.
A Constituição Federal.
A Constituição do Estado.
A bandeira nacional.
Noções sobre o direito das gentes. Usos diplomáti

cos e costumes que regulam as relações iiiternacionaes 
em tempo de paz.

O direito das gentes na guerra : os neutros, os bel
ligérantes, os prisioneiros. Arbitragem.

Annexo n. íi

TABELLA DE VENCIMENTOS

Director............................................  5:400$000
A u x i l ia r ..........................................  4:800$000
P r o fe s so r e s ...................................  5:400$000
Porteiro . *...................................  2:400$000
Servente..........................................4 :200f000
A m a n u e n se ...................................  1:800$000

Annexo n. 3

BOLETIM MENSAL

Eschola complementar d e ..........
O alumno............................ obteve durante o mez as

seguintes notas :
Comportamento..........................................
A p p l ic a ç ã o .................................................
E x a m e s ............................ ......
F a l t o u ........................................................
Compareceu ta r d e ...................................
Retirou-se da eschola............................

0  Professor,

RESPOSTA DA FAMÍLIA

Sr. professor anno da Eschola Complementar.
Accuso o recebimento do Boletim de m e u . . . . ! ,  e

tenho a declarar que as faltas que constam do mesmo
foram dadas...................(com ou sem) meu consentimen
to ............................
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A nnexo n. 4

CERTIFICADO DE HABILITAÇÃO COMPLEMENTAR
>

0  director da Eschola Complementar d e .....................
de  accôrdo com as attribuições que lhe são conferidas
pela legislarão em vigor, confere ao a lum no .....................
o presente certificado de habilitação complementar, 
tendo em vista as notas de seu curso de estudos que 
foram:

No anno . . . .
No 2.° anno . . . .
No 5.® auno . . . .
No 4.° anno . . . .

O Director,

O alumno, O auxiliar,

Annexo n. -»

BOLETIM ANNUAL

O a lum no...................... , em vista das notas obtidas
duran te  o corrente anno lectivo, fica com direito a m a 
tr icu lar-se  no . . . anno do curso complementar,

d e ..................... de 19 . . .

O Director,

A nnexo n. 6

MODELO DOS DIPLOMAS DE HABILITAÇÃO

ESTADOS UNIDOS DO BRAZIL

Estado de São Paulo

Eschola Normal d e ................................
E u  director da Eschola Normal

d e ............................................. faço saber que, á vista das



approvações obtidas p o r ................................nascido em . . .
• • • • a • • . de . . . filho d e ...................nas matérias
do curso complementar, confiro-lhe, no uso da faculda
de que me é dada pelas leis do Estado, o presente d i
ploma de habilitação para o magistério preliminar do 
mesmo Estado, com o qual gosará de todos os direitos 
e prerogativas inherentes a esse titulo.

• • . * de . . .  . . .  , . de 1 9 . . .

O director,

O diplomado, O secretario,
(eello)

X O I A : — Deve conter no verso o seguinte:

Approvações obtidas pelo diplomado

No i . °  an n o .............g r á u ...............
No 2.° a n n o .............. g r á u ............
No 3.°.... a n n o ..............g r á u ..............
No 4.» an n o .............  g r á u ............

O  SECRETABIO

Annexo n. 7
%

PRESCRIPÇüES HYGIENICAS

As paredes das escolas devem ser caiadas pelo
menos unia vez por semestre, sendo a caiação feita com
agua sublimada, entrando o sublimado (bi-clorureto de 
mercúrio) na proporção 2 por d 000.

As salas das aulas deverão ser lavadas semanalmente 
o soalho com uma solução de acido phenico a 5 V., por 
meio de fricções de vassouras .

Os bancos, carteiras, etc .,  deverão sel-o tambem
por meio de pannos embebidos em solução de acido 
phenico a 3 %  .
f  • V uml 're ' . P or®m* nestes^casos friccionar bem os r e 
termos moveis e enxugal-os  após com pannos limpos.



As fossas deverão ser desinfectadas 3 veses por 
semana com a seguinte formula :

Sulfato de feiro pulverisado. . 200 grammas 
Chlorureto de cal c i o. . . .  100 »
Addiccione-se a seguinte solução :
Creolina cu acido fenico. . . 100 grammas
A g u a ................................................... 2000 »
Misturada bem, será esta especie de pasta lançada 

sobre as matérias da fóssa.
Quando se tratar, porém, de latrinas, deve ser dis

solvido quente — -1/2 kilo de sulfato de ferro em 2 litros 
de agua para cada latiina ou exgotto .

A primeira das fórmulas, mais diluida, servirá 
tambem para os logares immundos, depositos de lixo, etc.

Deverão ser empregadas para a dissolução destas 
substancias, de preferencia, vasilhas de barro ou metal 
esmaltado.

A nnexo n. 8

A illuminação da sala das aulas é preferível que 
seja unilateral esquerda (art. 197 do codigo sanitario).

A posição da cabeça deverá ser : plano vertical das 
fóssas auditivas no plano mediano do corpo.

Os livros deverão estar diante dos olhos 33 centí
metros, convindo que a côr do papel seja amarellada.

A altura das cortinas e baucos deverá ser propor
cional ao tamanho dos meninos, afim de não obrigal-os 
a torcerem o corpo, a curvarem a columna vertebral, 
abaixarem muito a cabeça, a terem os olhos muito pro- 
ximoe ou muito afastados do papel, e a terem os pés . 
pendurados.

Secretaria de Estado dos Négocies do Interior, São 
Paulo, 6 de Novembro de 4896.

A. Djno Bveno
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