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Relatório apresentado ao Exmo. Sr. Diretor Geral da Instrução Pública pelo Diretor
do Grupo Escolar Senador Azeredo, desta Capital, Professor Franklin Cassiano da
Silva.
Cuiabá, 9 de janeiro de 1931.
Il.mo. Sr. Dr. Diretor da Instrução Pública
Dando cumprimento ao dispositivo regulamentar, tenho a honra de vos expor, neste
sucinto relatório, o movimento geral deste Grupo Escolar no período letivo agora findo.
Matrícula
Publicados os editais, na época regulamentar, matricularam-se nos diversos anos do
curso deste estabelecimento de Ensino, 510 alunos sendo 276 na seção masculina e 234 na
seção feminina, distribuídos da seguinte forma:

Seção feminina
1º ano

113

2º ano

66

3º ano

37

4º ano

18

Total

234

Seção masculina
1º ano

132

2º ano

65

3º ano

52

4º ano

27

Total

276

Total

510

Freqüência
A freqüência média anual foi de 408 alunos, o que dá uma percentagem de 80% se
atender às epidemias de varicela e parotidite que grassaram, com certa intensidade, nesta
capital, essa freqüência, considerada boa em época normal, pode ser considerada ótima.
Desdobramento de classes
Atendendo ao crescido número de alunos matriculados nos anos inferiores, esta
diretoria solicitou o desdobramento de algumas classes, funcionando, por isso, este grupo
com 14 classes, havendo o Governo nomeado mais duas adjuntas.
Ficaram assim constituídas as classes:
Seção masculina/nº de alunos por classe
1º ano A
47
1º ano B
47
1º ano C
38
2º ano A
32
2º ano B
33
3º ano
52
4º ano
27
Total
276

Seção feminina/nº de alunos por classe
1º ano A
42
1º ano B
37
1º ano C
34
2º ano A
33
2º ano B
33
3º ano
37
4º ano
18
Total
234
Total

510

Corpo docente

Foram nomeados pela Secretaria do Interior, Justiça e Finanças, em portarias nº29
de 13 de março e 63 de 21 do mesmo mês, adjuntas deste Grupo Escolar, respectivamente,

as normalistas Antônia da Costa e Anna Senhorinha de Campos.
Com essas nomeações ficou constituído das seguintes adjuntas o corpo docente
deste Grupo Escolar:

1º ano A
1º ano B
1º ano C
2º ano A
2º ano B
3º ano
4º ano

Seção feminina
Ruth Almeida Serra
Ana Leite de Figueiredo
Ana S. de Campos
Almira Sales
Rosa C. Póvoas
Lucimar da S. Prado
Hermelinda de Figueiredo

1º ano A
1º ano B
1º ano C
2º ano A
2º ano B
3º ano
4º ano

Seção masculina
Aureolia E. Ribeiro
Antônia da Costa
Dionina da S. Pereira
Ciro Curvo
Hosana das Neves
Senhorinha de Campos
Carlinda Moreira

Muito tem contribuído essas adjuntas para o desenvolvimento deste Grupo Escolar.
Assíduas, competentes e esforçadas no cumprimento dos deveres, esta diretoria tem nessas
subordinadas cooperadoras inteligentes para eficiência do ensino neste Estabelecimento.
Desdobramento do expediente
Com o crescido número de alunos matriculados, com 9 salas para o funcionamento
de 14 classes, não comportava este estabelecimento o funcionamento das aulas em um
turno. Autorizado o desdobramento pelo Governo do Estado, passou o Grupo a funcionar
em dois turnos, funcionando pela manhã a seção masculina e a tarde a seção feminina.
Foi nomeada por portaria nº111 de 16 de julho para o cargo de auxiliar desta
diretoria a professora Maria de Arruda Müller.
Licença e Substituição
Entrou no dia 24 de março no gozo da licença que lhe foi concedida em portaria
nº13 de 19 do mesmo mês, à professora Cyra Curvo.
Em portarias nº46 e 72 foi concedida prorrogação por mais 3 meses em cada uma,
tendo sido nomeada para substituí-la por portaria nº66, de 1º de abril da Secretaria do
Interior, Justiça e Finanças, a professora Edith Curvo que ainda se acha com exercício neste
Grupo Escolar.
Em substituição da professora Dionina da Silva Pereira que entrou no gozo de
licença que lhe foi concedida pela portaria nº09 de 12 de março , foi designada a normalista

Alice Corrêa da Costa que exerceu o cargo até o dia 03 de junho, data em que foi
dispensado por haver se apresentado a professora licenciada.
Substitui a professora Rosa de Campos Póvoas que entrou no gozo de licença de 3
meses que lhe foi concedida por portaria nº21, do Governo do Estado, a professora Maria
da Glória Freire que foi dispensada no dia 21 de junho por haver desistido do resto da
licença à professora efetiva.

Edifício
Em ofício nº13, de 20 de março, solicitou esta Diretoria, entre duas providências, o
reparo do assoalho de diversas classes deste grupo, que se acha em mau estado de
conservação, assim como o conserto das caixas de descargas das privadas que não
funcionavam. Iniciado o conserto, foi porém suspenso o serviço, logo em início , tornandose por isso necessários os reparos solicitados, bem como sejam tomadas diversas goteiras
existentes no edifício do grupo.
Mobiliário
Com o desdobramento do expediente em dois turno, melhorou
a situação em que se encontrava este estabelecimento devido a deficiência de mobiliário.
Mesmo assim urge um reparo geral nos móveis existentes, que pela continuidade de
uso apresentam um aspecto desagradável.
Em ofício de março do corrente ano pediu es
a situação em que se encontrava este estabelecimento devido a deficiência de mobiliário.
Mesmo assim urge um reparo geral nos móveis existentes, que pela continuidade de
uso apresentam um aspecto desagradável.
Em ofício de março do corrente ano pediu es¼
a situação em que se encontrava este estabelecimento devido a deficiência de mobiliário.
Mesmo assim urge um reparo geral nos móveis existentes, que pela continuidade de
uso apresentam um aspecto desagradável.
Em ofício de março do corrente ano pediu esta diretoria conserto de diversas
carteiras que existiam no porão deste Estabelecimento.
Retiradas pela Diretoria de obras afim de serem consertadas, até esta data, apesar dos
insistentes pedidos desta Diretoria, ainda não foram entregues as referidas carteiras.
Continua o Grupo Escolar totalmente desprovido de material didático.
Cooperativa escolar
Desejando acompanhar a moderna orientação pedagógica que se vem imprimindo
na educação popular e como não nós é permitido diante a rigidez dos programas e horários
mosaicos a que estamos presos, nenhum
ensaio pedagógico fora das normas
regulamentares, procurou esta Diretoria fundar uma cooperativa escolar que não sendo
uma modificação sensível no regimento do ensino, não deixa entretanto de ser de transição
para a escola nova apregoada pelos coripheus da pedagogia.
Eis a Portaria, que em maio último, baixou a Diretoria do Grupo:

Portaria nº 3
Sr.as Adjuntas,
Como sabeis, uma das feições características da escola moderna é a sua
integralização na sociedade, na qual até há pouco ela permanecia como um organismo
enquistado, sem a mínima ligação como que desinteressada das questões que se agitavam
no meio ambiente.
Tornou-se pois a escola, para satisfazer a alta sociedade em miniatura onde a crença
ensaiará os primeiros passos na vida coletiva.
Assim considerada, mister se torna, que ela reflita na sua organização da vida
social. As sociedades esportivas, de beneficência de auxílio mútuo, são meios de lançar
mãos para educar o aluno na prática da vida.
A todos porém, sobreleva pelo preponderante papel que representa no estudo e
aplicação de uma série orgânica de experiência direta da vida, as cooperativas.
Se as dificuldades do meio, não nos permitem ainda trilhar a larga senda de
realização, dividida pelos coripheus da pedagogia, não devemos entretanto, permanecer
indiferentes ao grande movimento renovador que se observa nos centros civilizados.
Contando com a vossa nunca desmentida boa vontade e o vosso dedicado auxílio,
resolveu esta diretoria organizar uma Diretoria Escolar, neste Grupo.
Bem modesta deverá ser, em início, a nossa cooperativa. Enquanto a sua
possibilidade econômica não permitiu maior desenvolvimento, a sua ação deverá se
circunscrever somente, no fornecimento de material didático aos alunos.
O fundo social constituir-se-á de uma única contribuição dos sócios contribuição
essa que poderá ser de 2$000.
A diretoria da cooperativa será exercida pelos próprios alunos controlada pelo corpo
docente do estabelecimento. O fim da sociedade, conforme já ficou dito, será pois fornecer
aos sócios por preços ínfimos, todo os material escolar necessário.
Em reunião que será, em breve, marcada por esta diretoria discutiremos as bases da
associação, devendo entretanto. As senhoras adjuntas explicar aos alunos as vantagens que
lhes advirão pertencendo à sociedade.
Saudações,
Franklin Cassiano.

Infelizmente esta Diretoria não pode ver concretizada em fatos esta sua idéia no
presente ano letivo, por motivos vários, superiores à sua vontade. Espera entretanto, no
próximo ano, levar a efeito a organização dessa sociedade que incontestavelmente relevante
serviço virá prestar a educação da infância.
Exames

Correram sem o menor incidente, os exames finais dos alunos deste
estabelecimento. Submeteram-se às provas 331 alunos, sendo aprovados 290 e reprovados
41. Foram eliminados durante o ano letivo por mudança de residência e faltas 58 alunos.
Deixaram de prestar exames 121 alunos, que não ficaram suficientemente preparados para
serem promovidos.
São estas Sr. Diretor Geral, as informações que vos pode dar esta Diretoria,
continuando porém, ao vosso inteiro dispor, para outras informações quer julgardes
necessárias.
Apresento-vos os meus protestos de elevada estima e distinta consideração.
Saudações,
Franklin Cassiano
Diretor.

