Relatório apresentado pelo professor Sr. Octávio C. da Silva, Diretor do Grupo Escolar “Presidente
Marques”, da cidade de Rosário Oeste, ao Sr. Professor Franklin Cassiano da Silva, Diretor geral da
Instrução Pública.
Rosário oeste, 2 de janeiro de 1931
Estado de Mato Grosso
Diretoria do Grupo Escolar “Presidente Marques” em Rosário Oeste, 2 de janeiro de 1931.
Exmo Sr. Professor Diretor geral da Instrução Pública.
Venho cumprir hoje um dos deveres inerentes ao meu cargo de Diretor deste estabelecimento de
ensino, apresentando a V.exa; o relatório das principais ocorrências desenrroladas na repartição a meu cargo,
durante o ano letivo próximo findo.
Folgo, imensamente, em poder asseverar a V.Exa; neste documento oficial, a perfeita normalidade
verificada neste instituto primário do Estado, não só no que diz respeito ao ensino nele ministrado, como
também na parte referente à disiplina, a ordem e a observância das leis.
Edifício
O edifício onde funciona o Grupo do Estado, fica situado à Praça da Matriz de Vistosa fachada e de
grande conforto, entretanto, é de construção antiga e adaptado ao fim que serve, acha-se com teto bastante
estragado, apresentando grande número de goteiras a ponto de interromper as aulas nos dias chuvosos.
Possui uma área de 145 metros quadrado, compreendendo os dois pátios de recreio, do sexo
masculino e feminino bastante arborizados e separados por meio muro; suas salas de aula são bastante amplas
e claras e bem ventilada, satisfazendo assim as exigências da higiene e da moderna pedagogia, entretanto,
está a requerer um retoque geral nas paredes internas e externas , bem como, o levantamento de uma parte do
muro do pátio de recreio do sexo masculino, que com a chuva do ano passado, desabou uma parte do flanco
direito do referido pátio. Então a requerer também urgente concretos as privadas que, pelo tempo que forma
construídas necessitam de um a restauração completa, conforme fez mencionar em o seu relatório do ano
passado o ex- diretor deste Grupo Escolar Sr. Professor Eduardo Molhado.
Mobiliário
Há 18 anos vem funcionando o Grupo escolar “Presidente Marques” com mobiliário que ainda hoje
possui.
Esse mobiliário , além de estar já bastante estragado e ainda insuficiente para o número de alunos que tem
este estabelecimento de ensino.
Carece, do mesmo modo, este Instituto de Ensino primário, de mesas e cadeiras para professores,
porquanto as que presentemente existem, precisam ser algumas delas substituídas, por imprestáveis.
Do mesmo modo os móveis da Diretoria, estão necessitando de renovação completa.
Matrícula
Foram matriculados durante o ano letivo 168 alunos, sendo 72 do sexo feminino e 96 do sexo
masculino.
A freqüência oscilou de 120 a 130 alunos, pois a maioria da população desta cidade, acha-se
desfavorecida da fortunas e os pais das crianças se dedicam a pequena lavoura, sendo os mesmos obrigados a
residir a 6 km, fora da cidade, motivo esse que constitui a principal causa da irregularidade da freqüência.
Caixa Escolar
Tendo eu sido nomeado quase no fim do ano letivo, não me foi possível este ano por falta de tempo
necessário efetuar a criação de uma caixa escolar, afim de socorrer as crianças pobres, dando-lhes roupas,
calçados e material didático; mas se me for permitido continua r na direção deste estabelecimento, em cujo
posto com ardor venho sempre trabalhando compenetrado e consciente do meu papel, prometo realizar este
palpitante melhoramento, afim de que este ano seja maior o número de matriculados e não se tornara ver
irregularidades na freqüência dos alunos, o que há mais de 10 anos se vem registrando.

Higiene Escolar
No corrente ano letivo, apesar da escassez de desinfetantes neste estabelecimento de ensino,
diariamente seus compartimentos e privadas, eram desinfetados a cryosil , sendo os preceitos higiênicos
rigorosamente observados.
Biblioteca
Possui este estabelecimento de ensino, uma modesta biblioteca, com 163 volumes, todos em bom estado de
conservação.
Ano Letivo e Funcionamento das Aulas
É contado o ano letivo deste estabelecimento de ensino, de 1° de março a 30 de junho e de 16 de
julho a 30 de novembro. As aulas todas funcionaram durante o ano com a maior regularidade, tendo sido os
programas de todas cadeiras, tomados integralmente, apesar da escassez do material didático, que muito
recomenda o corpo docente.
Corpo Docente Administrativo
Com exceção das adjuntas Adiles Ramos da silva, Aida de Campos Borges e Benedita Freire,
respectivamente, substitutas do professor João Calixto Bernardes, que se acha em disponibilidade, da
professora Antonia Alicina de Campos, que se acha em comissão, no Grupo Escolar “Luiz Albuquerque”, e
da professora Maria de Cerqueira Meza, que se acha em gozo de 60 dias de licença, para tratamento de saúde,
todas as mais, são efetivas, conforme a discriminação abaixo:

Seção Feminina
1° Ano
2° Ano
3° Ano
4° Ano

Adjunta Efetiva
Adjunta Efetiva
Adjunta Efetiva
Adjunta Efetiva

Antonieta Borges
Diva de Figueiredo
Prisidia Cerqueira
Eulina de Figueiredo

Seção Masculina
1° Ano
2° Ano
3° Ano
4° Ano

Adjunta Interina
Adjunta Interina
Adjunta Interina
Adjunta Efetiva

Aida de Campos Borges
Adiles Ramos da Silva
Benedita Freire
Octacilia Saliés

Vem desde 1917, como Porteiro desde o Grupo Escolar o Senhor Galdino Anuncio Ferreira, que tem
sabido cumprir com todo zelo as funções inerentes ao seu cargo.
Exames
Os exames finais de promoção, forma realizados nos últimos dias do mês de novembro, com toda
solenidade possível, apresentando um resultado satisfatório.
Foram admitidos a prestar exames, 118 alunos, sendo:
1° Ano
2° Ano
3° Ano
4° Ano
Total

46 alunos
37 alunos
22 alunos
13 alunos
118 alunos

Concluíram o curso preliminar da Instrução Pública, os alunos abaixo mencionados:
Nome
Grau
Maria de Lourdes Borges Serra
10
Luiza de Campos Borges
10
Odenir Leite
9,3
Dirce de Campos Borges
8,5
Antônio José Rodrigues
8,2
Julieta Joaquim
6,5
Nathalino Antônio alves
6,4
Georgina Ribeiro Taques
6
Calvino Marciano Dias
5,2
Nair Lins
5
Benedicta Ignez Moreira da Silva
5
Nomeações
Por Portaria desta Diretoria de 8 de março, foi designada a Normalista Benedita Freire, para
substituir a professora do 1° ano feminino, senhorita Antonieta Borges, que solicitará do governo, 90 dias de
licença para tratar de sua saúde.
Por Portaria da Secretaria do Interior, Justiça e Finanças, foi designada a Normalista Ainda de
Campos Borges, para substituir a professora efetiva Antonia Alicina de Campos, que se acha em comissão, no
Grupo Escolar “Luiz de Albuquerque”, na cidade de Corumbá.
Por Portaria desta Diretoria, de 25 de março, foi designada D. Francisca Ferreira Serra, para
substituir a professora efetiva D. Maria Cerqueira Meza, que se acha licenciada.
Por Portaria desta Diretoria de 5 de abril, foi designada a senhorita Arinil Ramos Tocantins, para
substituir a professora interina Adiles Ramos da Silva, que se acha licenciada.
Por Portaria desta Diretoria, de 16 de outubro, foi designada a Normalista Benedicta Freire, para
substituir a professora efetiva D. Maria Cerqueira Meza, que se acha em gozo de 60 dias de licença para tratar
de sua saúde.
Licenças
Por Portaria presidencial n° 26 de 25 de abril, foram concedidos 90 dias de licença para tratamento
de saúde, à Normalista Antonieta Borges, professora efetiva deste Grupo.
Por Portaria da Secretaria do Interior, Justiça e Finanças, de 19 de março, foram concedidos 15 dias
de licença, à Normalista Maria de Cerqueira Meza, professora efetiva deste Grupo.
Por Portaria presidencial n° 61, de 11 de setembro, foram concedidos mais 90 dias de licença para
tratar de seus interesses, à Normalista Antonieta Borges, professora efetiva deste Grupo.
Por Portaria presidencial n° 3, do Exm° Sr. Coronel Interventor Federal, foram concedidos 60 dias à
Normalista Maria de Cerqueira Meza, professora efetiva deste Grupo.
Expediente
Durante o ano letivo esta Diretoria recebeu da Coletoria Estadual, a verba consignada para o
expediente deste Grupo Escolar, na importância de 33$333, mensais.
Anexos
Junto a este relatório envio a V. Exa a cópia do inventário do material existente neste grupo escolar e
o mapa do movimento geral desse Grupo, referente ao segundo semestre do ano próximo findo.
Movimento da Diretoria
Ofícios
Telegramas
Portarias
Transferências de Alunos

74
6
87
4

Conclusão
São estas, Exm° Sr., as informações relativas à marcha do serviço do estabelecimento de ensino ao
meu cargo, no decurso do ano passado.
Quaisquer outros esclarecimentos que V. Exª, entender necessário, esta Diretoria terá satisfação em
fornecer com máxima solicitude.

Observação: não contém assinatura.

