
Manuais pedagógicos - Trechos selecionados

Autor FONTOURA, Afro do Amaral

Trechos selecionados

DIDÁTICA GERAL  Capítulo 1 - Importância do Professor : Seus Atributos Fundamentais
5. Ficha de avaliação do professor (organizada por Amaral Fontoura):
I) - Qualidades físicas: saúde - audição - olhar - voz - porte - vestuário. (p.10)

5.1) Qualidades físicas:
6) Apresentação: vestuário correto, sem modas exageradas (vestidos escandalosos, pintura excessiva) sem muitas pulseiras e jóias. A 
professora não deve ir para a aula nem como vestida de "andar em casa", nem como se fosse para uma festa. (p.29)

Capítulo XVI - O Problema da Motivação na Escola Viva
133.4.5) O prazer pela personalidade do mestre. (...) No campo físico o mestre precisa ter aparência saudável; boa apresentação; porte 
correto; vestuário em boa ordem, sem exageros; timbre de voz adequado; pontualidade às aulas. (p.363)

Capítulo XXII
Condições de Fixação de Aprendizagem
173.2) Fatôres provenientes do Mestre
Uma professôra que se apresenta exageradamente vestida ou carregada de jóias desvia a atenção dos alunos, que passa da matéria para 
a sua pessoa. (p.464)

Capítulo XXIV - Sondagem e Manejo da Classe
188.2) Objetivos do manejo de classe
d) Desenvolver hábitos de boa ordem, higiene, correção de atitude e zêlo pelas cousas da escola, da classe e dos colegas; (p.488)
Em suma: saber manejar a turma é saber conduzi-la no sentido desejado, tal como o maestro conduz a orquestra, ou um verdadeiro líder 
orienta seu grupo. (p.489)

Regras práticas para você obter bom Manejo da Classe
3) Seja um exemplo vivo daquilo que você exige de seus alunos: assiduidade - pontualidade - correção no trajar - boas maneiras - 
delicadeza para com os outros, etc; etc. (p.493)
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METODOLOGIA DO ENSINO PRIMÁRIO  Capítulo I –  O Professor
Ficha-resumo:
8 – A Ficha de avaliação do professor (organizada por Amaral Fontoura)
I)�Qualidades físicas: saúde – audição – olhar – voz – porte – vestuário. (p. 21)

Nota Prática nº 10 – Pesquisa dos Atributos do Professor
I)�Qualidades Físicas:
5)�Apresentação : vestuário correto, sem modas exageradas (vestidos escandalosos, pintura excessiva), sem muitas pulseiras e jóias. (p. 
39)

Capítulo VIII – Metodologia das Ciências Sociais
Ficha-resumo:
Unidade IV – As outras ciências sociais:
104. c) Higiene – Ensinar a defesa da saúde (cuidados com o corpo, alimentos, vestuário). (p. 324)

c) Objetivos da higiene – 1) Mostrar o altíssimo valor da saúde para o próprio indivíduo, para sua família e para a comunidade. 2) Ensinar à 
criança tudo que ela pode fazer em benefício da sua saúde e da dos seus. 3) Ensinar, principalmente, os princípios da higiene do corpo, da 
alimentação, do vestuário e do estudo. 4) Criar uma consciência sanitária em cada aluno, fazendo com que esteja sempre vigilante na 
defesa dessa sua inestimável fortuna – a saúde. (p. 370)

Capítulo IX – Metodologia das Ciências Naturais
Unidade I – As ciências naturais e sua significação
Parágrafo 111 – Objetivos do ensino das ciências naturais
6) Desenvolvimento de hábitos corretos e sadios em relação ao nosso corpo, vestuário e alimentos; (p. 397)
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SUMÁRIO DE DIDÁTICA GERAL  Parte primeira - Fundamentos
Unidade I - Noções Fundamentais
II - O magistério secundário e sua formação
c) Aptidões específicas para o magistério
(b) normalidade física e boa apresentação; (p.35)

Unidade II - Finalidades da Educação e Objetivos do Ensino
II - Especificação dos Objetivos do Ensino 
4. Hábitos são padrões fixos de comportamento que o indivíduo utiliza sempre que se apresentam as condições que os solicitam.
(c) Lista sugestiva de hábitos educacionalmente valiosos:
* hábitos de higiene física e mental; (p.95)
Há ideiais que se relacionam ou decorrem diretamente da própria matéria de estudo e há os que se relacionam com os trabalhos em aula, 
como : asseio, esmero, exatidão, correção, autocrítica, colaboração etc. O professor deve cultivar e desenvolver nos alunos tanto aquêles 
como êstes. Em tôda e qualquer disciplina do currículo escolar há amplas oportunidades para o cultivo dêstes ideiais construtivos e 
proveitosos. (p.108)

Unidade VII - Direção das atividades discentes
II - Atividades Extraclasse 
 B - Tipos, organizações e funcionamento.
5 - Modalidades
J) Campanhas escolares: pró-biblioteca, pró-melhoramentos internos, pró-missões contra o analfabetismo, contra o desperdício, pró-
embelezamento da escola ou do lar, asseio pessoal e limpeza das salas e pátios da escola, assistência aos pobres da vizinhança. (p.327)

D) Visitas e excursões 
F)  Combine com os alunos todos os pormenores das excursões, fornecendo-lhes uma folha de instruções que especifique:
(2) traje e agasalhos aconselháveis;  (p.336)

Unidade X - Manejo de Classe e Contrôle da Disciplina
I - Manejo de Classe e suas Normas
2. Objetivos do Manejo
Os objetivos mediatos ou educativos são de fundamental importância para a formação moral e social dos educandos, e consistem em 
desenvolver nos alunos:
(e) os hábitos de asseio, de ordem, de morigeração e de boa conduta individual e social; (p.392)

4 - Princípios e Normas de Manejo de Classe.
4.1 - Implantar e manter uma rotina de funcionamento normal, fornecendo aos alunos instruções específicas sobre:
(e) a atitude, o comportamento e a sociabilidade que se espera dos alunos em aula. (p.394)
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CURSO DE PSICOLOGIA E PEDAGOGIA: MANUAL DO PROFESSOR PRIMÁRIO  Capítulo 1 – O Professor Primário
3 – Qualidades do Professor Primário
a)�Qualidades Físicas
Na educação, dizia Dupanloup, a palavra é um grande instrumento espiritual e moral, é o nobre órgão do espírito e do coração que se 
dirige à alma, penetra-a, ilumina-a, condu-la, cativa-a, domina-a. É a alavanca que tudo remove. Mas, para que as qualidades produzam 
todo o seu efeito é necessário que a elas correspondam uma certa dignidade  exterior do mestre, manifestada pela correção e modéstia do 
vestuário, pela simplicidade e delicadeza das maneiras e pela serenidade e distinção das atitudes. “O porte do mestre tem de ser severo e 
simples, evitando as manias ridículas ou os gestos desordenados. As atitudes sem compostura, a afetação solene e o gesto presunçoso 
estão dissociados do bom tom”. (p. 21)

Capítulo 2 – A Escola Primária
2 – A organização
f) Freqüência
6º) Assistência aos alunos pobres – O tratamento médico e dentário dos alunos pobres, bem como o auxílio aos mesmos com alimento, 
roupa, calçado e material escolar é outra medida de grande alcance para o incentivo da freqüência. Nas grandes cidades, como o Rio de 
Janeiro, em que quase metade das crianças que freqüentam as escolas públicas é indigente, essa assistência é condição básica para a 
solução do problema. (p. 52)

3 – O edifício escolar
e) Anexos higiênicos – Os prédios escolares devem possuir, em lugares acessíveis às correntes atmosféricas, vestiários destinados a 
guarda de chapéus, capas, guarda-chuvas, agasalhos e outros objetos de uso individual. Esses objetos devem ficar separados, uns dos 
outros, de modo a impedir o contagio de moléstias pelas roupas. (p. 66)

Capitulo III – O Escolar Primário
1 – Concepção psicológica da infância
As tendências naturais da criança, suas maneiras próprias de pensar, agir e sentir, eram consideradas como erros que se deviam fazer 
desaparecer o mais depressa possível para que ela ascendesse rapidamente ao estado adulto. Esta suposta identidade entre a criança e o 
adulto repercutiu, em certas épocas, ate mesmo nos costumes e na indumentária. No século XVIII, por exemplo, o vestiário infantil pouco 
ou nada diferia do traje do adulto, de modo que os meninos das classes mais abastadas freqüentavam a escola vestidos de casaca, 
calções curtos presos ao joelho, tricornio e espadim, e as meninas, imitando suas mães, usavam crinolina, corpete, cabeleira empoada e 
calçado de salto alto. (p. 76)

Capitulo VI – As instituições auxiliares do ensino
6 – Cooperativa escolar
Cap. III – Do objeto da sociedade e suas operações
Artigo 11 – No cumprimento do seu programa de ação, a Cooperativa se obriga a:
a)�fornecer aos associados livros, cadernos, material escolar, peças de uniforme e calçados, pelos menores preços possíveis e de boa 
qualidade . 
       (...)
Parágrafo 1º - Os fornecimentos da cooperativa serão feitos exclusivamente aos associados e sempre a dinheiro.
Parágrafo 2º - Aos associados, alunos de fracos recursos financeiros, será permitido o pagamento em serviços prestados à Cooperativa, 
não devendo esses serviços prejudicar o estudo dos alunos. (p. 251)

8 – Clube de Saúde
Deveres dos monitores
Art. 19 – Os monitores terão deveres diversos:
1º) Etapa de trabalho – Aos novos monitores serão confiadas as obrigações mais simples:
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a)�verificação do asseio e da ordem da escola, antes de começadas as aulas e depois de findas; 
(...)
2ª Etapa de trabalho – Auxílio à revista diária do asseio individual.
Com o fim de que não seja descurado esse proceder ainda necessário à implantação de certos hábitos de asseio, ao entrar a turma em 
aula, deve ser, como primeiro trabalho, passada revista às roupas, às unhas, aos cabelos, às orelhas, aos dentes; verificada a merenda se 
está devidamente acondicionada e se a criança trouxe sabão e lenço.
(...)
Art. 20 – Os monitores deverão usar como distintivo uma cruz vermelha em campo 
branco. (p. 264 – 265)

Caixa Escolar
Art. 1º - Em cada circunscrição do ensino elementar da Prefeitura da Guanabara haverá uma Caixa Escolar Geral e em cada escola uma 
Caixa Escolar destinada a amparar os alunos pobres quanto à alimentação. (p. 278)
Parágrafo 1º - Provida a finalidade principal, as Caixas Escolares poderão atender ao vestuário, calçado, assistência médica e dentária. (p. 
280)

Art. 18 – Da receita bruta trimestral da Caixa Escolar poder-se-á destinar até 30% para vestuário, calçado, assistência médica e dentária. 
(p. 280)

Normas para a organização das Caixas Escolares do Estado de São Paulo
11) As Caixas Escolares podem prestar aos alunos os seguintes auxílios : roupas e uniformes, calçados, lanches, sopa escolar, copo de 
leite, cadernos, livros, óculos devidamente receitados ou indicados, material para o gabinete dentário (medicamentos e material de 
obturações). (p. 288)

Capítulo VII – Os Programas de Ensino
Curso Primário Elementar
1ª série (Turmas Alfabetizadas)
B – Ciências Naturais e Higiene
2 – Vestuário: roupas usadas no verão, no inverno e nos dias chuvosos. Cuidados com a roupa: limpeza e reparação. (p. 303)

2ª série
B – Ciências Naturais e Higiene
7 – Vestuário apropriado de acordo com a temperatura; cuidado com a roupa; limpeza e reparação. (p. 308)
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A ESCOLA PRIMÁRIA: ORGANIZAÇÃO E ADMINISTRAÇÃO  Primeira Parte
II - A organização
6) - A freqüência
f) - Assistência aos alunos pobres. - O tratamento médico e dentário dos alunos pobres, bem como o auxílio aos mesmos com alimento, 
roupa, calçado e material escolar é outra medida de grande alcance para o incentivo da freqüência. Nas grandes cidades, como o Distrito 
Federal, em que quase metade das crianças que freqüentam as escolas públicas é indigente, essa assistência é condição básica para a 
solução do problema. (p. 54)

Segunda Parte
Organização das Escolas Primárias do Distrito Federal
II - Regulamento do Ensino Primário 
Capítulo V - Da matrícula
Artigo 47 - No ato da matrícula dar-se-á conhecimento ao responsável pelo aluno :
a) das determinações oficiais sôbre a freqüência escolar e uso do uniforme ; (p. 200)

3 - Programas do Ensino Primário 
Geografia
II - Sumário da Matéria
4ª série
b) O Brasil
Povo e língua brasileira; costumes característicos de habitação, vestuário, alimentação, festas e tradições. (p. 289)

História do Brasil
3ª série
II - Sumário da Matéria
1. O Brasil nos Tempos Coloniais
Os selvagens - organização : tribo, hábitos, costumes, alimentação, vestuário, ornatos. (p. 302)
2. Brasil Reino
Elevação da Colônia a Reino.
A vida no Rio de Janeiro e no Brasil, nos tempos de D. João VI. Aspectos característicos do vestuário, divertimentos, culto ao povo, nessa 
época. Meios de transportes. Melhoramentos da cidade. O Paço e a Quinta da Boa Vista. Os novos edifícios. Imprensa Nacional. Jardim 
Botânico. (p. 302)

Ciências Físicas e Naturais
1ª série
I. Objetivos do Ensino
2 - Desenvolver na criança hábitos de asseio com o corpo, com o vestuário e com os alimentos em geral. (p. 313)

II. Sumário da Matéria
 O corpo humano - divisão e denominação de algumas partes relacionadas à prática de hábitos de higiene (higiene ao levantar à merenda, 
com os objetos escolares, o vestuário e o corpo em geral). (p. 314) 

Desenho
5ª série
III - Sugestões Práticas
Na composição decorativa, o estudo será ampliado, incluindo a disposição radiada, e orientado para a decoração de trabalhos manuais 
(madeira, folha, peças do vestuário, canteiros de jardim e de horta). Os trabalhos a executar serão, como é natural, mais difíceis e 
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conseqüentemente também seus projetos. (p. 336)

Trabalhos Manuais
2ª série
III - Sugestões Práticas
O conhecimento do círculo e do losango servirá para preparação do estudo da Bandeira Nacional (recorte em cartolina ou papel grosso). 
Empregar os desenhos de animais e vegetais em estudos, em barras para ornamentar roupas, mobílias, paredes de quartos, de banheiros, 
etc. (p. 340)

Economia Doméstica
1ª série
I. Objetivos do Ensino
1. Dar hábitos de asseio, de ordem, de economia e de sociabilidade. (p. 361)

II. Sumário da Matéria
3. Vestuário
Cuidado com o uniforme, evitando manchas e rasgões. (p. 362)

III. Sugestões Práticas
Com relação ao vestuário, o uniforme servirá de ponto de referência para as noções de higiene individual. Serão realçadas, perante o 
espírito da criança, as vantagens do asseio corporal para a saúde. 
Nas artes femininas, serão confeccionadas peças pequenas para uso dos alunos (bolsinhas, "cachecol", sapatos para dormir, cintos, 
argolas, gorros) ou para bonecas (toucas, capinhas, capuzes, mantas, almofadas, tapetes, roupinhas) com as dimensões necessárias ao 
manuseio. (p. 364)

2ª série
II - Sumário da Matéria
3. Vestuário
a) cuidados com as peças do vestuário : arejar, guardar, conservar limpo o calçado;
b) uso adequado do uniforme. (p. 365)

III. Sugestões Práticas
O desenvolvimento do programa de economia doméstica, nesta série, deverá revestir-se de orientação essencialmente prática.
Os hábitos de asseio e de ordem continuarão a ser incutidos através do uso dos objetos escolares e domésticos. Para isso, a colaboração 
da família, quando possível, deverá ser solicitada. (p. 366)

3ª série
II. Sumário da Matéria
3. Vestuário
a) lavar e passar, tirar manchas de peças de seu vestuário e da roupa da casa;
b) uso adequado das peças do vestuário quanto à hora, local e temperatura. (p. 368)

III. Sugestões Práticas
A partir dos 9 anos, a criança poderá cuidar do próprio quarto e do vestuário, assim como prestar auxílio eficiente a outras atividades 
domésticas.
Com relação ao uso do vestuário, torna-se essencial frisar a necessidade da mudança da roupa para dormir, hábito que, nos meios 
economicamente menos favorecidos, é, em geral, pouco praticado. (p. 370)
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4ª série
I. Objetivos do Ensino
2. Ministrar ensinamentos sobre o valor da saúde e sobre a origem e a aplicação dos tecidos no vestuário.
3. Desenvolver o espírito de economia e o gosto artístico na confecção e no enfeite das peças do vestuário e do lar. (p. 371)

II. Sumário da Matéria
3. Vestuário
a) Conservação, consertos, remoção de manchas.
b) Conhecimento e utilização adequada dos tecidos. (p. 371)

III. Sugestões Práticas
O programa de economia doméstica começa a ter, nesta série, um caráter menos empírico. Assim, todos os conhecimentos e atividades 
relativos à limpeza, arrumação e adorno do lar, ao cultivo da horta e ao preparo dos alimentos, aos cuidados com o vestuário e às práticas 
de enfermagem devendo estar relacionados com as noções adquiridas no estudo das demais disciplinas de caráter científico. Essa 
articulação dos conhecimentos teóricos com as ocupações práticas levará a criança a compreender o valor da ciência para a vida e a 
importância dos problemas do lar. (p. 373)

5ª série 
I. Objetivos do Ensino
2. Proporcionar noções práticas sôbre a boa alimentação, uso conveniente do vestuário, e processos de higiene doméstica e infantil. (p. 
374)

II. Sumário da Matéria
3. Vestuário
a) Vestuário adequado à idade e à época;
b) Material durável; feitio prático;
c) Reformas úteis. (p. 375)

5. Puericultura
c) Vestuário : peças que o constituem; simples e folgadas; adequadas à temperatura; (p. 376)

III. Sugestões Práticas
Como arremate aos conhecimentos e práticas referentes à alimentação, habitação e vestuário, sugerimos nesta parte, a conveniência de 
ser patenteada a utilidade do registro das despesas. Mostrar-se-á que, dessa maneira, que mais facilmente será feito o controle das 
finanças domésticas, o que determinará um aproveitamento melhor dos recursos econômicos do lar. (p. 377)

IV- Plano do Ensino Primário
Departamento de Educação Primária
Ordem de serviço nº 15 (1943)
Objetivos Fundamentais
II. Educar as novas gerações de acordo com as exigências materiais e morais do momento grave e decisivo que o Brasil está 
atravessando;
III. Considerar que as dificuldades da vida presente e as conseqüências angustiosas da guerra são realidades para as quais as crianças 
devem ser preparadas;
V. A situação atual exige de todos os brasileiros cooperação, economia, disciplina e trabalho. (p. 414)
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Diretrizes Gerais
c. Expressão econômica da vida social :
1. Alimentação e nutrição, vestuário e habitação ; 
2. Manutenção e funcionamento das indústrias ;
3. Aproveitamento das nossas riquezas. (p. 415)
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