RESOLUAO N.° 8
o Conseiho Nacional do SESI, em sessäo realizadcr
em setembro do 1947,
CONSIDERANDO quo o SESI exerce, tambarn, u'o missäo pedagóqicci e educocional do
nilidos valoros óticos a socicis;
CONSIDERANDO que o SESI "é, também, urn instrurnento nor exceléncia de vulgarizaçäo do culturo, do populorizocao dos valores cullurais nos mobs prolet6rios"
CONSIDERANDO quo o "missao pedcxgógica do SESI é dor umo fisionomia cristä e brasileira cli formocäo cultural dos nossos operários, fazeado-os cooparticipar, oo lado dos demals
classes sociois, do fruicäo dos riquozos do ospirito"
CONSIDERANDO que 2/3 oproximodamente, do nossa populocão se incluem entre as
analfobotos, segundo os dodos do rocenseamonto de 1940, que estäo sendo divulgodos pelo Instituto Brasileiro do Geograf in o Es;atistico; o qué a moior carte dessa porcentagern do iletrdos é constitulda pelo homem de traboiho brocal;
CONSIDERANDO quo se loz urgonte a enérgico co1oboraco do SESI & patriótica Campanha Mactonal de Aliabetizacäo, empreondida polo Govérno do Repéblica
CONSIDERANDO quo as Cursos Populares viscxm proporci000r aos trobalhadores maiores do 12 onos, nao so o conhocimonto dos primeiras lotros, quando analiabetos, como, e prixicipalmente, urn complemento do educacäo quo as habilitom a vivor conscienternente nurna dernocracia e ihes däo nocöes cientificos indispens(5veis pOro rnelhorar-lhos a existOncia
RECOMENDA:
8

1 0 —quo os Departamentos Regionais instituom puro beneffcio cultural do operariado
suos familias, Cursos Populares:

2.0 quo as Cursos Populares do SESI tenham car6ter essenciolmonte instrutivo, emborn utilitOrio o elornentar, som visarem, porOm, a formacdo ou czperfeiçoamento profissional;
30 - quo as oulas dos Cursos Populures do SESI sejom rninistrodos, do preferéncia, nas
fObricos, sindicatos, circulos oper6rios, ou locais congêneres, em solos cedidas grotuitamente,
4 0 —quo a organizaçEco dos
classes do:

Cursos Populares do SESI.

nos Estodos, montenham

a) Altabetizatho (C. P. 1) coin do 80 a 100 aulas, de 60 a 90 cninutos coda
uma, visando a enema dos primeiros letros o obedecendo Os prescricóes existontos Para os
cursos oficiais congéneres do adultos;
b) Ensino primclirio intorniedi6rio (C. P. 11) corn duracOo do 80 a 100 oulos, de 60 a
90 minutos cada uma, Para cornpletar a aprondizado correspondento 00 curso primOrio, dos
alunas jO alfabetizadas
c) Ensino supletivo (C. P. 111) para a osludo dos disciplinos soguintes, do livro escolha dos alunos.

