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ACTOS m  PODER m C O TITD
DECRETO N. 1.775 A— d e  20 d b  a g o s t o  d e  

1894 (1 )
A ltara o regulam ento do C ollegip M ilitar _

0 Vice-Presidente da Republica dos Estados 
Unidos do Brazil, considerando que o actual 
regulamento do Coliegio Militar, comquanío 
fosse elaborado segundo os lineamentos dos 
melhores cursos de instrucção secundaria, 
não preenche, todavia, á vista dos progressos 
ultimamente realizados na arte de educar, os 
ílns de sua creação,qual o de dar aos alumnos 
além da necessarna instrucção, uma educação 
physica, intellectual, moral e techniea, que 
os habilite, no fim do curso, á matricula, não 
só no curso geral das Escolas Militares, tanto 
do Exercito como Naval, mas também nas de 
Engenharia da Republica ;

Considerando que, no que diz respeito á 
administração, a organização consagrada 
nesse regulamento, é defeituosa, tornando 
impossível a distribuição racionai dos dwvi
ços e perturbando a ordem interna do estabe
lecimento ;

Considerando, outrosim, ser indispensável 
regular a parte disciplinar de um modo com
pleto, já corn rplação ao pessoal docente e ad
ministrativo, jà com relação aos alumnos :

Resolve alterar o regulamento actual do 
dvvO Coliegio Militar, devqndo ser posto em 
execução o que a este acompanha.

O general, de divisão. «Dr. Bib lano Sergio 
Maeectölia Fontoura Ces ta liât asslinb /VçT 
executar.

Capital Federal, 20 de agosto de 1894, 6° da 
Republica.

F lo r ia n o  P eixo to . 
Bibiana Sergio Macedo da Fontoura Coslallat.

Begulaniénto cio Ciolle^lo Ml?
llta,v £i que se refere o cie» 

reto si. 1. 2 " S ' i l  íIl de %<> de 
. a c o s t o  f i e

TITULO  I

”, ~ t Coliegio M i l i ta r  e sua organ ização  
reg im ens a l

CAPITULO I
Art. 1.° O Coliegio Militar, inaugurado a 6 

de maio de 1889, é um instituto de instrucção 
e educação militar, destinada a receber gra
tuitamente os filhos e primeiros netos dos 
ofíiciaes effectives e reformados do exercito e 
da armada ; bem como os filhos e primeiros 
netos dos ofíiciaes honorários por serviços de 
guerra, os íilhos das praças de pret mortas 
ou invalidadas em combate e dos professores 
do mesmo coliegio e das .’escolas militares da 
Republica; e, mediante contribuição^ecuniaria, 
alumnos procedentes de outras classes so- 
ciaes.

A rt. 2.° Os alumnos constituirão um 
corpo, ao qual será applicado o regimen dis
ciplinar, economics e administrativo dos que 
pertencem ao exercito, salvo o que não for 
praticável unicamente em razão da idade e 
condição dos mesmos, alumnos.

Art» 3.° Os alumnos do coliegio verifica
rão praça no acto da matricula, mas o tempo 
que se demorarem, frequentando o curso, não 
lhes será computado para effeito algum, salvo 
o disposto no art. 96.

(1) Rcproduz-Se. por haver sahido com incorrecçdés.

f Art. 4.° Os menores matriculados como 
alumnos gratuitos, quando completarem o 
curso, ficarão obrigados á prestação de ser
viço militar no exercito ou na armada, de 
accordo com as leis vigentes, salvo o caso de 
incapacidade physica compro vada em inspec
ção de saude ou de indemnisarem os cofres 
públicos das despezas com elles feitas.

§ 1.° À despeza a que se refere este artigo 
comprehenderá os gastos feitos com alimen
tação e vestuário dos alumnos.

§ 2 .0 Si antes de concluir o curso o alumno 
retirar-se do coliegio, a pedido de seu pae ou 
tutor, ficará sujeito á mesma indemnisação, 
proporcionalmente ao tempo de sua fre
quência .

Art. 5.° Tendo este instituto por fim ini
ciar os respectivos alumnos, desde a juven
tude, na profissão das armas, dirigirá sua 
educação e instrucção de modo que ao te r
minarem o curso estejam elles aptos a pro- 
seguir em seus estudos superiores nas Es
colas do Exercito ou Naval.

A rt. 6,° E’ internato o oollegio, mas 
admitte alumnos externos, comíanto que estes 
só se retirem do estabeleci mepf o depois de 
findos os trabalho<theorlcos,e práticos do dia, 
na fôrma do regimento interno.

CAPITULO II
Art. 7.° A direcção do coliegio será çom- 

mettirla a um coronel ou tenente-coronel do 
quadro....effective, com um. dos curros sçien- 
t; íleos do exercito, o qnal exercerá eu mui a- 
t iva men te o coin man do do corpo de alumnos.

A rt. 8 .Q O commandante terá como im
mer! iato um official superior do quadro effe- 
etivo, pelo menos com o curso de artilharia, 
que o substituirá nos1 seus impedimentos e 
exercerá as funeções Me fiscal do corpo de 
alumnos.

Art. 9.° Além dos dous cargos acima men
cionados, o corpo de alumnos terá: ajudante, 
secretario, quartel-mestre e agente, os quaes 
serão todos ofíiciaes effeetivos do exercito e 
exercerão as mesmas funeções no coliegio ; as 
fnneções de sargento-aj udante e sargento 
quartel-mestre serão exercidas pelos proprios 
alumnos, comtanto que não provenham dahi 
prejuízos para os estudos.

Art. 10. Os alumnos serão distribuídos em 
quatro companhias, attendendo-se tanto 
quanto for possível ao desenvolvimento phy- 
sico e intellectual e aos annos do curso em 
que estiverem matriculados. Estas compa
nhias serão commandadas por capitães ou 
ofíiciaes subalternos do quadro effectivo do 
exercito, exercendo as funeções de seus infe
riores os proprios alumnos, sem prejuízo 
porém de sens estudos.

Art. 11. Como escola pratica dos deveres 
do militar de m ar e do exercito e como es
timulo para desenvolver o gosto pelo egtudo 
e a inclinação á carreira das armas, os 
alumnos serão graduados, por merecimento, 
nos diversos postos, desde o de tenente-coronel 
até ao dß cabo de esquadra, usando dos dis- 
tinetivoá competentes.

Art. 12. As denominações destes postos 
para os alumnos serão:—alumno tenente- 
coronel commandante, alumno-major, alumno- 
capitão, alumno-tenente e alumno-alferes ; e 
para os alumnos inferiores e cabos as mesmas 
do exercito, precedendo sempre a palavra 
alumno .

Art. 13. Os alumnos assim graduados as
sumirão as respectivas funeções de seus 
postos nos exercícios em que o instructor o 
determinar, e nas formaturas em parada ou 
marcha do corpo de alumnos, sendo sempre 
sob a direcção e inspecção de ofíiciaes do 
coliegio.

§ 1.° Entre os alumnos, em actos de ser
viço, serão graduados todos os preceitos dis
ciplinares decorrentes do logar que a cada 
um competir na hierarchia militar, cabendo 
ao alurnno-commandante e demais ofíiciaes e 
praças graduadas, dentro’e fóra do estabeleci
mento, as continências, honras e precedencias 
devidas aos postos que occuparem.

§ 2.° Excepto as faxinas ou qualquer outra 
faina incompatível com a idade dos alumnos, 
todo o serviço militar ou escolar será por elles 
feito, segundo suas graduações, de modo, 
porém, que nunca dahi provenha prejuízo 
para os seus estudos.

TITU LO  II

Processo  de adm issão e condições p a ra  as 
m a tric u la s

*

CAPITULO III

Art. 14. Os paes ou tutores dos matri- 
cuiandos deverão apresentar na secretaria do 
coliegio, até j 28 de fevereiro de cada anno, 
requerimento dirigido ao ministro dá guerra 
e instrui do com todos os documentos justifi
cativos ëjp que se acham seus filhos o*’ x 
la los 'pa 'obterem m atricula.

Paragraph o un ieo. Os documentos u, que 
se refere o presente artigo são os seguintes, 
para todos òs candidatos :

a) certidão de idade ou documento equiva
lente ;

b) certificado de que o candidato não soffre 
de moléstia alguma contagiosa ou infecto-
contagiosa ;

c) attestado de vaccin ação ;
d) patente, titulo de nomeação, fé de offi

cios ou certidão de assentamentos, para os 
candidatos á matricula como gratuitos ;

e) certidão de obito dos paes ou pae, para 
os orphãos.

Art. 15. Os requerimentos sobre matri
culas serão informados conjunctamente, sendo 
remettidos todos para o Ministério da Guerra,
de modo a que se possam ultimar os trabalhos 
relativos â admissão dos o ovos aluamos den
tro da primeira quinzena de marçõ.

Art. 16. Depois de julgados todos os can
didatos nos exames de admissão, serão classi
ficados em dous grupos distinctes, e de accordo 
com esta classificação proceder-se-ha ao pre
enchimento das vagas existentes.

Art. 17. Em urn dos grupos serão colio- 
eados cs candidatos á matricula como gra
tuitos, tendo-se em vista as seguintes ordens 
de preferencia :

Ia, orphãos de pae e mãe ;
a) filhos de ofíiciaes effeetivos do exercito e 

da armada ;
b) filhos de officiaes reformados do exerdto 

e da armada;
c) filhos de officiates honorários do exercito 

e c!a armada por serviços de campanha ;
2a, orphãos dé pae, dás mesmas classes e na 

i mesma ordem ;
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Vegetaes: seringueira, cafeeiro, canna de 
assucar, cacáozeiro, algodoeiro, paineira, ma
mona, anileira, bambús e taquaras, milho, 
arroz,

Mineraes: ferro, cobre, prata, ouro, pedras 
preciosas, kaolim.

Objectos de vestuário: algodão, linho, lã, 
gôda, couros, borracha, etc.

Materiaes de construcção: granito, argilla, 
cal, mármores, cimentos, madeiras.

Organisação de pequenas collecções feitas 
pelos alumnos.

Geographia—Revisão do programma ante
rior . Geographia physica dos Estados Unidos 
do Brazil, sem pormenores que fatiguem in
utilmente a memoria.

Conhecimento geral da geographia physica 
da Terra,

Uso dos mappas e globos. Exercicio de car- 
tographia.

Historia patria—Periode de 1500 a 1580.
Exposição dos factos principaes, feita pelo 

professor, e que o alumno deverá reproduzir 
sem decorar servilmente e sem auxilio de 
qualquer livro.

Desenho linear—Fórmas lineares animadas 
e inanimadas.

Elementos de musica—Solfejo, coros Uniso
nos e a duas e tres vozes.

2* clasre

Lingua materna—Leitura—Leitura corrente 
de prova e manuscripts, com explicação dos 
vocábulos.

Grammatica pratica—Revisão do program
ma anterior.

Gráo do substantivo e do adjectivo, me
diante exemplos variados.

Noção do pronome e sua affinidade com o 
nome.

Noção do adverbio e sua comparação como 
adjectivo.

Noção da preposição, sua semelhança e diffe- 
rença do adverbio.

Noção da conjuncção, sua semelhança e 
differença da preposição.

Conjugação oral dos verbos irregulares em 
proposições compostas.

Exercícios oraes de pronuncia e elocução 
recitação de poesias.

Exercicios escriptos: dictados graduados 
de orthographia.

Redacção e composição.
Arithmetic a—Revisão do programma an

terior.
Propriedade das fracções ordinarias. Pro

blemas.
Calculo mental.
Geometria---Revisão dos polygonos e sua 

medida. Medida do circulo.
Problemas de applicação, empregando sem

pre questões da vida usual.
Historia natural e noções de physica e chi- 

Noções anatomo-physiologicas do corpo 
humauo.

Revisão e amplificação do estudo das gran
des divisões do reino animal e vegetal.

Continuação do estudo dos animaes, vege
taes e mineraes uteis.

Estudo pratico dos principaes orgãos da 
planta.

Os tres estados dos corpos. Noções sobre o 
ar e a agua e sobre a combustão.

Pequenas demonstrações experimentaes.
Organisação de collecções feitas pelos alum

nos.
Geographia—Noções de geographia physica 

da America do Sul, Centm  e do Norte; rela- 
çcK s commerçiaes dos Estados Americanos com 
o Brazil. Viagens.

Noções elementares sobre as raças, linguas, 
religiões e fórmas de governo dos differentes 
paizes do mundo.

Círculos e zonas da Terra. Horizonte. Zenith. 
Nadir. Antípodas. Movimento da Terrae seus 
effeitos, explicados por meio de aprarelhos. 
Latitude e longitude, estudadas praticamente 
no globo.

Historia patria — Revisão do primeiro pe
ríodo. Período de 1580 a 1664 (exposição dos 
factos principaes e sem auxilio de livro).

Desenho lineai—Claro--escuro.Cópia da na
tureza.

Elementos de musica—S o lfe jos, coros U n iso
nos e a d u a s e tres v o z e s  em c o n tin u a çã o .

5a serie 

C l a s s e u n i c a
Lingua materna—Leitura—Leitura expres

siva de prosa e veeso, com explicação do con
ceito significativo das palavras.

Grammatica pratica—Revisão dos program
mas anteriores. Da proposição simples. Da 
proposição composta por ordenação. Da propo
sição composta por subordinação. Concordân
cia ties tempos. Syntaxe concreta do verbo 
haver, do pronome se; exemplos variados e 
clássicos da collocação do pronome sujeito e do 
pronome complemento.

Exercicios oraes: exercicios de elocução. Re
sumo de licções, nar rativas de passeios, fabu
las, festas, contados pelo professor. Recüação 
de autores selectos, com especialidade n&cio- 
naes. Homonymos, paronymos, synonym os, 
etc.

Nesta serie se deve terminar o estudo da 
grammatica expositiva elementar.

Arithmetica—Revisão da materia estudada.
Operações sobre as fracções em geral. Nu
meros primos.

Divisibilidade: estudo concreto. Maximo 
divisor commum. Numeros complexos. Re
gra de très e suas applicações pelo methodo 
de reducção à unidade, e utilisando somente 
as operações fundamentaes. Systemas de 
pesos e medidas mais usados.

Geometria —  Polygonos. Leves noções da 
ellipse. Revisão dos ângulos, solidos, diedros 
e polyedros. Quadratura e cubatura dos po- 
lyedros.

Historia natural e noções de physica e chi- 
mica—Revisão dos programmas anteriores. 
Classificação dos animaes e vegetaes.

Do estudo anatomico da planta e noções de 
physiologia vegetal. Concretisação deste es
tudo em frente á natureza. Idéa da classifi
cação dos mineraes. Crosta terrestre: rochas, 
terrenos, fosseis mais importantes.

Noções de physica— Peso, alavancas, balan
ças equilíbrio dos liquidos, vasos communi
cantes, syphão. Pressão atmospherica,

Experiências simples sobre — calor, luz, 
electricidade e magnetismo. Areometros, ba
rómetros, manometros, hygrometros e ther- 
mometros. Espelhos, lentes, prismas, pilhas, 
luz electrica, telegrapho, teiephonio, iman, 
bússola.

Noções de chimica—Corpos simples e com
postos. Mettalloides e metaes. Simples de
monstrações experimentaes. Acidos : sulfu- 
rico, azotico, chíorhydrico ; alguns de seus 
saes mais importantes. Potassa, soda, cal, 
ammonia. Ligas metailicas. Gaz de illumi- 
nação. Amido. Assucar. Alcool. Acido acé
tico. Corpos graxas.

Gcographaa—Revisão da America : geogra
phia política e economica, particularmente 
do Brazil. Divisão politica da Europa, da 
Asia, Africa e Oceania. Estudo rapido e per- 
functorio.

Cosmographia—Astros: sol, estrellas, pla
netas. cometas, estrellas cadentes, aerolithos 
ebolidos. Mo vimentos,phases da lua; eclypses.

Estudo concreto do systema geral do mun
do. Dia, noute e estações.

f Historia patria—Revisão. Periodos de 1664 
até 1889. Exposição geral dos factos princi
paes e dos grandes acontecimentos politicos,

Desenho Zmear—Applicações,
Elementos de musjca-^Sölfejo, solos e coros» 

theoria elementar à a musica.

(c) EDUCAÇÃO MORAL

1 6 A educação moral deve principalmente 
ser ensinada pelo exemplo, não perdendo o 
professor ensejo de encarecer o culto do dever 
mostrando aos alumnos os typos dos grandes 
homens que por elle se nobilitaram.

2.° A instrucção civica não será objecto de 
ensino especial, mas o professor terá sempre 
em vista que o fim principal do collegio é for
mar bons cidadãos, que amem á Patria pelo 
conhecimento exacto do quanto lhe devem. 0 
respeito á lei e ás autoridades que represen- 
tam-n’a ; a biographia synthetica dos gran
des patriotas e especialmente a missão sagrada 
que compete ao soldado nas democracias, 
serão pontos para os quaes se deve voltar ia 
attenção do professor, na occasião da leitura 
ou a proposito de qualquer acontecimento 
adequado que se passar na aula, na familia, 
na sociedade, etc.

3.° Para desenvolver o sentimento patrió
tico e despertar o amor pelas instituições eon- 
stitucionaes, o professor fará na vespera de 
cada dia de festa nacional uma ligeira prelec
ção adequada, expliçando a razão justifica
tiva da commemoração consagrada ao allu 
dido dia, e pondo bem em relevo as grand 
vantagens que devemos agradecer ao regimen 
ropublicano.

(d) disposições e spe c ia e s

a) Todos os alumnos novamente matricu
lados no collegio serão obrigados a frequentark 
pelo menos, a terceira série deste curso, em" 
bora se achem habilitados nas disciplinas do 
curso íitterario, scientifico e esthetieo ado
ptado no presente regulamento.

h) Nas tres séries do curso de adaptação, 
que terão um anno de duração cada umo,será 
empregado o methodo intuitivo, servindo o 
livro de simples auxiliar.

c ) Em todos os trabalhos de escripta dos 
alumnos, o professor attenderá quanto possí
vel á parte calligraphica ,

d ) Ao aulas de desenho, de musica e de 
gymnastica se verificarão duas vezes per se
mana para cada serie deste curso.

e ) 0 exame final deste curso dá matricula 
no primeiro anno do Gymnasio, ou no de 
qualquer instituto secundário de educação 
integral da Republica, assim como dará a 
vantagens concedidas por lei aos alumnos 
que teem curriculum vitæ das escola,^pri
marias.

§ 2.° 0 curso secundário constará de cinco 
annos, desdobrando-se pela seguinte fórma :

(a ) EDUCAÇÃO PIIISICA E TECHNOLOGICA
Gymnastica — Exercicios repetidos sobre 

o que é recommendado para o curso de 
adaptação, havendo mais exercicios com bar
ras e espheras de madeira e de ferro, maças 
e halteres, cordas lisas e de nós, escadas obli
quas e verticaes, parallelas, argollas, trapé
zio, etc.

Decretos — Exercicios ao ar livre ; jogos 
^thleticos.

Natação — Experieneias livres ; diversas 
maneiras de nadar e modos de salvar os que 
se afogam.

Equitação — Escola no' picadeiro: posi
ção, differentes modos de montar e apear, 
de pegar nas redeas, flexões dos pés, coxas e 
pernas. Movimentos da cabeça e dos braços. 
Firmeza e governo. Freio e pressões. Voltas 
parado, voltas em marcha. Enfreiar, enci- 
Ihar e desencilhar. Emprego da espora. An
daduras e saltos. Escola fóra do picadeiro. 

Esgrima — De espada e de florete.
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Instrucção m ilitar do exercito e naval — 
Infantaria : exercício de batalhão. Nomen
clatura da arma e munição regulamentares. 
Noções geraes do tiro, definição de trajectória, 
ângulos e linhas de tiro e de mira, velocidade 
inicial^ restante, zona perigosa, etc.

* Alça de m ira. Tiro com a arma apoiada 
sobre alvos íixos a braços livres, de pé, de 
joelhos e deitado. Nomenclatura e serviço da 
metralhadora.—Cavallaria—Escola de recruta 
sem arma e com arma a cavaílo. Manejo e 
nomenclatura do arreiamento, da clavina, do 
revolver, da espada e da lança. Exercicío de 
esquadrão. Serviços de descobertas e flanquea- 
dores. Modo de montar e demonstrar as ar
mas portáteis. Construcção de trincheira 
abrigo. A rtilharia:— Exercícios de bateria. 
Nomenclatura das boccas de fogo, reparos, 
palamenta e accessorios; do arreamento de 
tiro; da munição. Limpeza e conservação do 
m aterial. Tiro ao alvo. Estudo e emprego da 
alça e do quadrante de pontaria nas boccas 
de fogo. Verificação da munição, accessorios e 
palamenta. Tiro com granada e Schrapnells 
sobre alvos fixos; serviço de conductores. 
Construcção do espaldão para artilharia. Em
prego de tilemetro.—Marinha:— Resolução 
aos problemas da navegação estimada, appa- 
relho dos navios, córte de vellas e navegação 
de escaleres á velar e a remos.

( b ) E ducação m e n t a l  

{• anno

Ia aula—Aritlimetica: estudo pratco  com
eto.
2a aula—Portuguez:grammatiea expositiva 

e completa, exercícios de redacção com au
xilio ministrado pelo professor.

3a aula—Francez: estudo elementar e pra- 
tice.

4a aula—Geographia geral : geographia phy- 
siea, exercício de carthograpliia.

Aulas de desenho a aquarella e geometria 
pratica.

Musica: coros e solos—Revisão da tlieoria 
musical.

2* anno

Ia aula—Arithmetica: estudo theorico e p ra 
tico.

2a aula—Portuguez: estudo completo da 
lingua vernácula á luz do methodo historico e 
comparativo, exercícios de composição sem 
auxilio do professor.

3 ‘ aula—Francez : estudo complementar e 
pratico.

4a aula—Geographia geral: geographia po
lítica e economica : exercícios cartographi
e s .

Aula de desenho à aquarella.
Musica: solos : revisão da theoria»

^  -, 5° anno

Ia aula—Algebra até as equações do 2 
grào.

2a aula—logiez : estudo elementar e pra
tico

3J aula—Historia antiga e media (em face 
'os mappas politicos e geographicos da 

xipoca).
4 aula—Allemão: estudo elementar e pra

tico.
Aula de dezenho topographico. Aula de mu

sica—de instrumento a escolha do alumno.
Revisão: portuguez, francez, geographia, 

arithmetica (urna vez por semana).
Aula de topographia— Descripção e uso dos 

instrumentos, levantamentos planimetricos e 
altimetricos. Confecção de plantas.

4o anno
Ia aula—Geometria preliminar e trigono- 

meiria completa; geometria especial (estudo 
perfunctorio das secções cônicas, conchoide, 
espiral, sissoide, cycloide, helice e limaçon de 
Pascal).
. 2a_apja—Álgebra : resolução das equações 

do 3 l e 4° grãos e das equações binômias; no
ções geraes sobre as series; complemento do 
estudo das progressões seguido das series mais 
simples.

3a aula—Inglez : estudo complementar e 
pratico.

4a aula—Allemão : estudo complementar e 
pratico.

5a aula—Historia moderna e contemporâ
nea.

Aula de topographia. Confecção de planos 
topographicos ; memórias descriptivas e de 
itinerários ; levantamento expedicto. Aula 
de desenho topographico. Aula de musica de 
instrumento á escolha do alumno.

Revisão : portuguez, francez, geographia 
arithmetica (uma vez por semana).

5° anno

Ia aula—Historia a chorographia do Brazil.
2a aula—Litteraturanacional.Generalidades. 

Historico dos factores e das differentes phases 
da litteratdra brazileira. Estudo das obras de 
melhor nota. Exercícios litterarios, como se
jam: juizos críticos dos principaes poetas e 
prozadores brasileiros, paralleles entre elles,

J3a aula—Noções concretas de astronomia, 
physica e chimica.

4a aula—Noções concretas de mineralogia,, 
geologia, botanica e zoologia.

Aula de desenho de paysagem de marinha. 
Aula de musica de instrumento á escolha do 
alumno.

Revisão—Algebra, geometria (duas vezes 
por semana cada uma), inglez, allemão e his
toria universal (uma vez por semana).

(C) EDUCAÇÃO MORAL

1°—A educação moral neste curso, será 
dada segundo o mesmo methodo adoptado 
para o curso de adaptação, cumprindo toda
via ampliar-se progressivamente as noções já  
assimiladas, evitando tanto quanto possivel 
as divagações inúteis e tendo sempre em vis
ta  o culto do dever no desdobramento de to
dos os sentimentos correlates que ennobre- 
cem o homem, como a honestidade, a firmeza 
de caracter, a coragem, abnegação, etc.

2°—A instrucção civica, ministrada ainda 
pelo mesmo methodo, abrangerá desde a es- 
phera de acção em que exercita as suas facul
dades o indivíduo como cidadão, até a conce
pção das i léas de estado, governo, sobera
nia e independencia das nações, direito de 
guerra, etc., bem como de administração e 
economia política.

3.° Como complemento a esta parte da edu
cação serão dadas as imprescindíveis noções 
sobre a hierarch ia militar, honras e prece
dencies e bem assim os indispensáveis p re 
ceitos de subordinação e disciplina, como 
condição essencial para a existencia das in- 
strucções militares de um povo.

' (d ) DISPO sIÇÕES ESPECIAES

a) Nenhum alumno poderá matrieular-se 
neste curso sem haver frequentado com 
aproveitamento o de adaptação.

b) Os alumnos serão obrigados a frequentar 
todos os annos deste curso gradual e succès - 
sivamente, não sendo permittido sob pretexto 
algum o exame em um só anno das disciplinas 
pertencentes a dous ou mais annos.

c) Em cada anno deste curso haverá aulas 
de desenho, pelo menos duas vezes por se
mana, e de gymnastica e musica, pelo menos 
uma vez.
Z^TTfAOS alumnos que obtiverem appro vações 
[em todas as matérias deste curso, bam como 
no exame de madureza, será conferido o titulo 
de —Agrimensor—, cabendo-lhes o direito á 
matricula no curso geral das Escolas Milita- 
ireSjJNÍaval ou de Engenharia da Republica.

§ 3.° Além das disposições especiaes per
tencentes a cada um dos cursos do collegio 
serão observadas mais as seguintes:

DISPOSIÇÕES COMMUNS

I. 0 ensino será regulado por programmas 
biennaes organisados pelo conselho de instruc
ção, mediante proposta dos professores, in- 
structores e mestres de cada uma das disci
plinas, e audição de uma commissão mixta, 
eleita de dous em dous annos, para o exame 
desses trabalhos.

II. Esses programmas, que deverão ser 
claramente individuados em lições ou pontos, 
só terão execução depois de approvados polo 
governo, podendo comtudo ser alterados du
rante o biennio, si assim o aconselhar á ex- 
periencia.

III. Os programmas relativos á educação 
physica e technologica devem abrangeras 
matérias especificadas nos §§ Io •  2° deste 
artigo, tendo-se em consideração qualquer 
melhoramento, alteração ou innovação que 
sobrevenha no systema do material do ex
ercito, nas manobras, e no mais que possa 
interessar á instrucção militar dos alumnos.

IV. Como complemento para a educação 
integral segumkf o plano adoptado neste re
gulamento, serão organisadas excursões sci- 
entificas, sob proposta dos professores, em 
dias marcados pelo commandante do collegio, 
bem como grandes exercícios, revistas e mar
chas militares no tempo considerado mais 
opportune, havendo para os alumnos que 
concluírem o curso secundário uma viagem 
de instrucção pelo Brazil e republicas do 
Prata.

V. A viagem do numero antecedente será 
realizada a bordo dos navios da esquadra na
cional, sendo os alumnos acompanhados pelo 
instructor de apparelhos e navegação esti
mada.

VI. Para os exercícios de escaleres á vela e 
a remos serão os alumnos conduzidos por 
turmas ao Arsenal de Marinha, onde o respe
ctivo instructor ministrará o competente en
sino nas embarcações do Estado.

VII. Receberão além disso os alumnos as 
noções indispensáveis sobre escripturação mi
litar, serviço de guarnição das praças de 
guerra e povoações, regimen e policia dog 
quarteis e acampamentos.

VIII. 0  pessoal docente do collegio eompor- 
se-ha de 24 professores cathedraticos, quatro 
instruetores e dous mestres, que serão distri
buídos pela seguinte fórma:

Curso de aiaplação

Dous professores para grammatica portu- 
gueza elementar pratica; um para elementos 
de historia patria e geographia; dous para 
elementos de arithmetica e geometria pratica; 
e um para lições de cousas e noções praticas 
elementares de seiencias physicas e naturaes; 
total, 6.

Curso secundário

Um para grammatica portugueza exposi
tiva ; um para grammatica histórica da lin
gua portugueza ; um para Litteratura Nacio
nal ; dous para francez (estudo elementar e 
pratico e estudo complementar e pratico) ; 
um para inglez ; um para allemão ; très para 
mathematica elementar (arithmetica, algebra, 
geometria e trigonometria) ; um para geo
graphia geral ; um para Historia e Choro
graphia do Brazil ; um para historia geral ; 
um para noções concretas de astronomia, phy
sica e chimica ; um para noções concretas de 
mineralogia, geologia, botanica e zoologia ; e 
um para topographia ; total, 16.

Ambos os curses 

(Esthectica)

Um professor para desenho e um para m u
sica, total, 2.

(Educação physica e technologica)

Um instructor para artilharia ; um para 
cavallaria ; um para infantaria e um para 
instrucção naval ; total, 4.

Um mestre para esgrima e um para gy
mnastica e natação ; to tal, 2.

IX Além dos professores cathedraticos 
de que tra ta  o numero anterior haverá ainda 
no collegio, oito professores adjuntos, sendo 
tres para o curso de adaptação, que serão 
distribuídos conforme as necessidades do en
sino ; quatro para o curso secundário, sendo 
um para a secção de linguas, um para a de 
historia e geographia, um para a de mathe* 
matica, um para a de seiencias physicas e


