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Programma do Curso Primario 

 

CURSO ELEMENTAR 

1. ANNO 

1 Serie 

 

Leitura. 

Escripta : - Copia de palavras da licção de leitura. 

Lettras do alfabeto e algarismos arabicos. 

Exercicios oraes : Dialogo sobre deveres. 

Arithmetica : As quatro operações fundamentaes.   prati- 

cando,  até 20 com o auxilio de objetos e do con- 

tador mechanico. 

Moral : Conversações familiares, incuntindo a formação 

dos bons costumes e dos bons sentimentos no espi- 

rito dos alumnos. 

Educação civica : Nomes de logar,  do Estado e do Paiz 

em que o alumno nasceu 

 

 
SCIENCIAS PHYSICAS E NATURAES 

 

Physica e chimica : Experiencias faceis sobre phenome- 

nos physicos e chimicos : 

Noções de cores, distinguindo-as com seus nomes. 

Zoologia : Nomes de animaes e de aves domesticas. 

Conselhos hygienicos sobre a limpeza do corpo e do 

vestuario. 

Botanica : Folha, pecíolo, limbo; Face superior e inferior, 

nervuras. 

(*)       Gymnastica ; Exercicio de gymnastica suecca, de 10 

a 15 minutos. 

2. Serie 

 
Leitura : 1. Livro de leitura. 

Soletração : Palavras escriptas no quadro negro e no 

livro.  Exercicios oraes extensivos a cousas communs. 

______________ 

(*)  Para estes exercícios, o professor deve seguir o methodo de  

Line   Estes exercícios devem ser feitos na area central do edifício 

 na sala de aula conservando as janellas abertas. 
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Escripta : Lettras do alphabeto.  Exercicios copiados do 

Quadro negro. 

Arithmetica   - Uso dos signaes + , - , X ,  e =,  pra- 

 

ticados em diferentes combinações.  Contar até 50 

ou 60 com o auxilio de objetos e do contador me- 

chanico. 

Geopraphia : Localisação de objetos na sala d’aula. 

Termos : Direita, esquerda, frente, fundo, atraz, adiante, 

em cima, em baixo. 

Exercicios sobre pontos cardeais, com citação de ruas e  

locaes conhecidos dos alumnos. 

Cosmographia : Algumas observações sobre o sol, como 

centro de luz e calor. 

Moral : Ensinar bons costumes e o bom comportamento 

na escola, em casa e nas ruas : deveres para com 

os paes, superiores, iguaes e inferiores. 

Caridade para com os animaes. 

Educação civica : Nomes das principaes autoridades do 

logar, do Estado e do Paiz. Explicação de vocabulos 

nacionaes, cidadão, soldado, exercito, etc. etc. 

 

 
SCIENCIAS PHYSICAS E NATURAES 

 

 

Physica e chimica : Continuação do estudo da 1. serie. 

Zoologia : Descripção do corpo humano, com a conti- 

nuação do estudo sobre os animaes domesticos, com- 

parando-os 

Conhecer um inceto e o nome das partes de seu corpo. 

Botanica : Flor, calice, corolla, androceu e gymniceu. 

Observados na natureza.  Caule lenhoso e herbaceo. 

Gymnastica : Exercicio de gymnastica suecca, de 10 a 15 

minutos. 

 

2. ANNO 

1. Serie 

Leitura : Continuação do 1. anno, com começo do 2. 

 livro. Pronunciar os sons das letras em palavras do 

nma syllaba.  Reeitativo de poesias* 

 

 

 



4 
 

Exercicios oraes : Pronunciar palavras que exprimam 

qualidades das cousas.  Qualidades opostas e grau 

de qualidades. 

Escripta . Dictados de palavras faceis.  Pequenas e fa- 

ceis composições. 

Calligraphia : Cadernos. 

Arithmetica : Contar de um até mil.  Algarismos arabi- 

cos e romanos.  Taboas de multiplicar e dividir até  

a casa de dez. 

Fracções : estudar a praticar meios, terços até decimos. 

Operações sobre algarismos romanos. Formação das 

unidades, e dezenas. 

Geographia : Pontos cardeais.  Bussola.  Estudo da locali- 

dade. 

Posição de ruas, praças, jardins, edificios publicos, etc. 

Cosmographia : Prelecções sobre o sol, a terra, lua, es- 

trellas, dia e noite. 

Moral : Continuação do 1. anno. 

Educação civica : Noções sobre governo do município, 

do Estado e da União. 

 

 

 
SCIENCIAS PHYSICAS E NATURAES 

 

 

Physica e chimica : Peso dos corpos.  Coraes typicas ou 

normaes. 

Desenvolver as idéas sobre os escuros e sombras,   cla- 

ros e branqueados. 

Classificação das cores.  Grupar cores por classes. 

Experiencias curiosas. 

Zoologia : Continuação do estudo dos animaes domesti- 

Cos, salientando a diferença entre eles ; herbivoros 

carnivoros, roedores, pachydermes. 

Botanica.  Raiz e suas variedades.  Pequenas descripções 

de plantas cujas raízes são usadas na alimentação e 

na medicina.  Folhas simples e compostas.  Ligeira 

descripção de vegetaes, cujas folhas têm applicação 

na medicina e na alimentação. 

Gymnastica : Exercicio de gymnastica suecca, de 10 a 15 

minutos. 
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2. Serie 

 
Leitura. Continuação do 2. Livro, dando ao tom da leitu- 

ra o mesmo da conversação, com atenção ás pausas 

e ao significado das palavras. 

Exercicios oraes.  Definição de objetos usuaes.  Narração  

de pequenas historias ou contos. 

Escripturas : Dictados de trechos do 2. livro. 

Calligraphia : Segundo caderno. 

Arithmetica : Contar até 1.000.000 por unidades, deze- 

nas e centenas. 

Taboas de addição, subtração, multiplicação e divisão. 

Continuação de fracções.  Ler e escrever números 

compostos de duas e mais classes. Resolver as quatro 

operações. 

Systema métrico : Dinheiro. Lêr e escrever desde vinte 

réis até dez mil réis. 

Geographia : Repetição da 1. serie.  Montes,  vales, 

rios, etc. 

Noções elementares sobre o Estado de Alagoas. 

Cosmographia : As mesmas licções da 1. serie. 

Historia : Descoberta do Brazil, costumes de índios.  In- 

dependencia e Republica. 

Moral e educação civica : O mesmo estudo do 1 anno. 

Deveres para com os paes, irmãos e a sociedade. Amarem- 

se uns aos outros.  Deveres para com os professo- 

res e colegas; para com os superiores e para com 

os servos. 
SCIENCIA PHYSICAS E NATURAES 

 

Physica e chimica : Os três estados dos corpos. Agua e 

o estado em que se apresenta.  O peso e a densidade 

dos corpos, demonstrados por experiencias faceis. 

Zoologia . Animaes selvagens e ferozes : elefante, leão, 

 tigre, macaco, etc.  Animaes uteis e animaes pre- 

judiciaes. 

Botanica : Funcções dos verticillos da flor.  Fructos e 

conselhos hygienicos sobre seu uso.  Sementes. 

Gymnastica : Exercicio de gymnastica suecca, de 10 a 15 

minutos. 
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CURSO COMPLEMENTAR 

1. ANNO 

1. Serie 

 

 

Leitura : Terceiro livro de leitura com a devida pontua- 

ção, com o significado das palavras. 

Exercicios oraes : Falar sobre objetos da sala d’aula- 

Etc., atendendo á bôa enunciação do pensamento. 

Escripta : Dictado de pequenos trechos.  Escrever pensa- 

mentos com palavras dadas. 

Calligraphia : Terceiro caderno. 

Arithmetica : Operações fundamentaes e fracções ordina- 

rias proprias e improprias. 

Problemas e questões praticas. 

Systema métrico : Metro, litro, grammo, multiplos e sub- 

multiplos. 

Geographia : Pontos cardeais e collateraes.  Rosa dos 

ventos, meios de determinal-os e reconhecer.  Mappa 

da cidade no quadro negro, levantado gradualmen- 

te pelos alumnos. 

Cosmographia : As estrelas, o sol e os planetas com in- 

dicações completas. 

Moral : Elementos de moral e prelecção sobre os bons 

 costumes. 

Educação civica : Governo da localidade.  Bandeira da 

Republica, noções sobre o lemma-“Ordem e Pro- 

gresso”. Camara Estadoal e Senado.  Principaes di- 

reitos e devere do cidadão. 

Historia patria : Recapitulação da 2. serie do 2. anno 

do curso elementar. 

 

 
SCIENCIAS PHYSICAS E NATURAES 

 

Physica e chimica : Effeitos do calor. Demonstração pra- 

tica sobre a composição do ar, da agua e sobre a 

combustão e evaporação. 

Zoologia : Descripção de diversas aves, seus habitos e 

utilidade.  Estructura do ovo.  
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Peixes.  Comparar os esqueletos de uma ave, de um peixe 

e de um mamifero. 

Reptis e amphibios. 

Botanica : Descripções dos vegetaes alimenticios.  Horta- 

liças. Reprodução dos vegetaes  Fecundação e ger- 

minação.  Nutrição e orgãos de respiração. 

Gymnastica : Exercicios de gymnastica suecca. 15 minu- 

tos no maximo. 

 

 

2. Serie 
 

Leitura : Continuação do 3. livro, com explicação do  

sentido figurado das palavras. 

Grammatica : Exercicios sobre a primeira parte até 

verbos. 

Escripta : Continuação do exercício da 1. Serie com ap- 

plicação da grammatica. 

Calligraphia : Repetição dos cadernos da 1. serie. 

Arithmetica : Fracções ordinarias e decimaes.  Ler e es- 

crever os numeros decimaes.  Problemas.  Systema 

metrico e exercicios sobre medidas de lojas e ar- 

mazens. 

Geographia : Localisação dos edifícios principaes no 

mappa da cidade.  Latitude e longitude. Mappa do 

Estado de Alagoas feito no quadro negro. Capital e 

algumas cidades com seus principaes edificios. 

Estados do Brazil e suas capitaes. 

Cosmographia : A terra e a lua. 

Historia patria : Biographia de brasileiros ilustres 

Moral : Elementos de moral. 

Educação civica : Presidente da Republica.   Camara Fe- 

deral e Senado. Eleitores.  Deveres para com a pa- 

tria.   Deveres da nação para com o individuo. 

 

 
SCIENCIAS PHYSICAS E NATURAES 

 

Physica e chimica : Gravidade, alavanca e balança. 

Pressão atmospherica.  Barometros. Experiencias physi- 

cas e chimicas. Idéa dos corpos simples e compostos. 

Zoologia : Molluscos e zoophitos ; ensaios de classificação ; 
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vertebrados e invertebrados e sua divisão nos cinco 

grandes grupos principaes.  Conhecimentos dos prin- 

cipaes ossos do corpo humano. 

Orgão dos sentidos. 

Botanica : Vegetaes de uso medicinal.  Vegetaes perigo- 

sos.  Ensaios de classificação. Plantas acotyledoneas, 

monocotyledoneas e dicotyledoneas, com seus carac- 

teristicos. 

Mineralogia : Pedras preciosas.  Utilidade e aplicação 

das diversas rochas. 

Rochas calcareas e selicosas.  O gesso, ardósia e compo- 

sição do humus. 

Gymnastica : Exercicios de gymnastica suecca, 15 minu- 

tos no maximo. 

 

 

2 ANNO 
1. Serie 

 

Leitura : 4 livro.  Leitura de revistas e jornaes, supri- 

mindo os tópicos que se prendam á politica, crimes, 

assassinatos e noticiasmsensacionaes. 

Exercicios oraes : Grammatica e analyse gramatical de 

trechos de Iracema. 

Exercicios escriptos : Dictado, Reprodução de assump- 

tos escolhidos pelo professor. 

Cartas commerciaes, recibos, facturas. 

Calligraphia : Cadernos. 

Arithmetica : Divisibilidade dos números e máximo di- 

visor commum. 

Fracções ordinárias e decimaes.  Transformação destas 

naquellas e vice-versa. Problema e systema metrico. 

Geographia : Brazil e America do Sul. 

Cosmographia : O ceu, as estrellas, as constelações, a 

via-lactea, as nebulosas. O sol, os planetas, a terra, 

a lua, os cometas. 

Moral : Moral individual. Deveres espirituaes e corpo- 

raes.  Prudencia, coragem e temperança.  Dignidade 

e sinceridade. 

Educação civica : Recapitulação da licção anterior com 

elementos de civilidade. 
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Historia patria : Noções geraes desde o descobrimento 

do Brazil, com a biographia de brazileiros illustres. 

 
SCIENCIAS PHYSICAS E NATURAES 

 

 

Physica e chimica : Noções elementares sobre eletrici- 

dade, magnetismo, calor, luz e som. Idéas dos cor- 

pos simples e compostos. 

Zoologia : Noções das principaes funções da vida. 

Hygiene da digestão. Conselhos sobre o abuso do álcool 

e do fumo. 

Animaes parasitas.  Estudo de alguns invertebrados e  

ensaio de classificação. 

Mineralogia : Crytaes e diamantes, Granitos, porphyro, 

basaltos, metaes e carvão de pedra. 

Gymnastica : Exercicio de gymnastica suecca, 15 minu- 

tos no maximo. 

 

 

2. Serie 
 

Leitura : Continuação da 1 serie. 

Exercicios escriptos : Composição e dictados e os mes- 

mos exercícios da 1. 

Calligraphia : Cadernos. 

Grammatica : Elementos de syntaxe e analyse logica de 

trechos de Iracema. 

Ensaios de redacção. 

Arithmetica : Recapitulação das licções da 1 serie. 

Problemas e ensaios práticos sobre juros e systema 

metrico, com a comparação de medidas modernas com as antigas. 

Geographia : Noções geraes sobre America do Norte e  

do Sul. 

Cosmographia :Recapitulação completa do estudo da 1. 

serie. 

Historia patria : Continuação do estudo da 1. Serie, com 

especialidade do Estado de Alagoas. 

Moral social : Deveres de justiça, de caridade; deveres 

de família, deveres profissionais e das Nações entre si. 

Educação civica : Noções sobre a constituição do Estado 

e a Federal. 
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SCIENCIAS PHYSICAS E NATURAES 

 

 

Physica e chimica : Experiencias physicas e chimicas. 

Metaes e saes comuns. 

Zoologia : Estudo dos invertebrados. Sua divisão em ra- 

mos e sub-divisão em classes  Classificação dos ani- 

maes. 

Raças humanas, caracteres communs.  Differença entre 

os animaes e os vegetaes. 

Botanica : Continuação do estudo das principaes familias, 

com a distribuição geographica dos vegetaes. 

Geologia : Noções sobre a formação da crosta terrestre. 

Movimento da terra.  Calor central e mudança da super- 

ficie da terra. 

Gyminastica : Exercicio de gymnastica suecca, 15 minu- 

tos no maximo. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



11 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Programma do Curso de Dezenho 
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Programma do Curso de Desenho 
 

1 ANNO 

1. Serie 
 

Geometria pratica : 

Ponto, linha, superficie. Linha recta, linha curva, linha 

quebrada, linha mixta. 

Desenho linear : Ponto em cima, em baixo, lado direito, 

lado esquerdo. 

Desenho figurado : 

Linhas : contornos de nariz, bocca, orelha e olhos (copia). 

Ornamentação : linhas, ornato simples geral (copia). 

(*)  Gymnastica snecca, de 10 a 15 minutos. 

 

2 Serie 
 

Geometria pratica : 

Linhas continuas (cheias), pontuadas, interrompidas. Li- 

nhas de construção.  Posição absoluta das linhas : 

horizontal, vertical e inclinada.  Posição relativa das 

linhas : parallelas, obliquas, perpendiculares. 

Desenho linear : 

A divisão das linhas em meios, quartos e terços. Dese- 

nho de objetos que illustrem as noções aprendidas. 

Formar : solidos, faces planas, curvas e esphericas. Qui- 

nas rectas e curvas.  Cantos quadrados, agudos e 

obtusos. 

Desenho figurado : 

Linhas : Contornos de cabeça, braços, pés e pernas 

(copia). 

Ornamentação : linhas, ornato simples geral (copia). 

Gymnastica suecca, de 10 a 15 minutos. 

 

2 ANNO 

1 Serie 
 

Geometria pratica : 

 _____________ 
(*)  Para estes exercícios, o professor deve seguir o methodo de 

Line.  Estes exercícios devem ser feitos na are central do edificio ou 

as sala de aulas conservando as janelas abertas. 
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Linhas rectas combinadas : angulo recto, agudo e obtuso. 

Figuras planas rectilineas.  Triangulo rectilineo, curve- 

lineo e mixtilineo. 

Desenho linear : 

Triangulos : construção do triangulo rectangulo,   do 

equilatero, isosceles e escaleno.  Quadrados : diago- 

naes e diametros : construção.    Diversos me- 

thodos de construção : pelos lados, pelos diâmetros 

e pelos diagonais.  Desenho simples de objectos. 

Desenho figurado : 

Ornamentação : ornamentação com claros e escuros e valor. 

(copia). 

Gymnastica suecca, de 10 a 15 minutos. 

 

 

2 Serie 
 

 

Geometria pratica : 

Parallelogrammo, trapesio, polygono ; pentágono até ico- 

sagono.  Figuras planas curvelineas : circulos, cir- 

cunferancia, diametros, raios, semi-circulo, arco, 

corda, segmento, sector, quadrante.   Ellipse, oval, 

espiral.  União das linhas : tangencial e seccante. 

Forma : prysma triangular e equilatero. Ellipsoide. Ovoide. 

Prancheta : ellipse, oval, Estyletes. Construir novos ob- 

jectos com os solidos. 

Desenho linear : 

Rectangulo (oblongo), diagonaes e diâmetros. Relação da 

grandeza entre os lados do oblongo. Losango. Eixo de 

symetria. Centro de symetria. Estrellas de quatro 

biccos. Medida e divisão das distancias. 

Figuras e objectos illustrando as noções citadas. 

Desenho figurado : 

Ornamentação : esboço de linhas com claros e escuros 

(copia). 

Ornamentação architectonica : as duas primeiras ordens 

(copia). 

Gymnastica suecca, de 10 a 15 minutos.  
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3 ANNO 

1. Serie 
Geometria pratica : As mesmas licções da 2 serie do 2 

anno.  Dimensões dos solidos. Linha recta horizontal : 

duplicação em nivelamento.  Linha recta vertical : 

fio de prumo nas construcções.  Relação perpendi- 

cular : medida de um ponto e uma linha ou da dis- 

tancia entre duas linhas.  Linhas parallelas : applica- 

ção das paralelas.  Construcção de perpendiculares 

e paralelas, usando a regua, o transferidor e o es- 

paço. Figuras planas : triangulos, seus lados e seus 

angulos.  Applicação do triangulo nas construcções 

que exigem solidez. 

Forma : solidos.  Cone : pyramide, forma de vaso. 

Pranchetas : triangulos, estyletes. 

Desenho linear : Circulo. Curvas circulares.  Base e al- 

tura de uma curva.  Divisão do circulo ; diametro, 

raio, semicírculo, quadrante.  Curvas circulares de 

diferentes bases. Arcos de circulo. Cordas, curvas 

parallelas. 

Figuras e objectos illustrando as noções citadas. 

Dezenho figurado : 

Ornamentação : copia do natural. 

Figuras : copia do gesso – o antigo. 

Gymnastica suecca, de 10 a 15 minutos. 

 

 

2 Serie 

 
Geometria pratica : 

Quadrilateros.  Quadrado. Sua construção com o auxi- 

lio da regua, do esquadro e do compaço. Medida de 

superficie e o quadrado. Rectangulo idem. Circum- 

ferencia, sua medida e aplicação na medida dos an- 

gulos. Repetição de licção de circumferencia. Medida 

do parallelogramno e mostrar que ele vale dois tri 

angulos iguaes. Superficie do triangulo.  Applicação  

pratica em supercies polygonaes.  Construcção do 

hexágono e octagono na circumferencial  Medida da 
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superficie dos polygonos e do perimetro dos polygo- 

nos regulares.  Calculo da cir circumferencia e da su- 

perficie do circulo.  Volume do prysma recto e do 

prysma obliquo.  Esphera seu volume. 

Dezenho linear : 

Ellipse. Fócos.  Comparação do circulo com a ellipse. 

União tangencial.  União seccante.   Desenho bi-sy- 

metrico. 

Oval : Curvas balançadas. Curvas circulares,  ellipticas e 

Ovaes.  Curvas reversas.  Desenho de vasos. 

Figuras e objectos ilustrando as noções citadas. 

Desenho figurado : 

Ornamentação architectonica : as tres ultimas ordens 

(copia). 

Desenho de machinas simples. 

Composição : motivo applicado a moveis e utensilios 

simples. 

Gymnastica suecca, de 10 a 15 minutos. 

 

 

4 ANNO 
1 Serie 

 

Architectura : fachadas simples, projecções planas, verti- 

caes ou perfil. 

Composição : motivo e desenvolvimento. 

Composição : ligeiras habitações para operarios e pe- 

quenas fabricas, typos hygienicos. 

Composição : cortes de madeiras, travejamento, amarra- 

ção e juncção. 

Geometria pratica e desenho linear : - Recapitulação dos 

annos anteriores. 

Agrimensura : Noções geraes : objectos da agrimensura. 

Instrumentos de agrimensura : estacas, cadeias, fita, fi- 

xas, esquadros e bussola. 

Gymnastica suecca, de 10 a 20 minutos. 
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2 Serie 

 

Ornamentação : composição decorativa. 

Desenho de machinas ; o mesmo da 2 serie do 3 anno 

com mais desenvolvimento. 

Composição : motivos applicados a marcenaria, carpin- 

taria, funilaria e serralharia. 

Geometria pratica e desenho linear : Recapitulação dos 

annos anteriores.  Resolução de problemas faceis 

e que se prendam a uma das artes que estuda o 

aprendiz. 

Agrimensura : Noções geraes e pratica.  Levantamento de 

plantas faceis.  Reprodução das plantas.  Escalas. 

Reprodução dos angulos. Avaliação das superficies. 

Nivelamentos simples. Nivel de perpendicula,  nível 

d’agua, nível de bolha d’ar, clinometros. 

Motivo para exames finaes : qualquer desenho de memo- 

ria applicado a uma das artes que estudou o aprendiz. 

Gymnastica suecca, de 10 a 15 minutos. 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 


