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I – Histórico 

A Secretaria Municipal de Educação de Nova Venécia, através do Ofício nº 066, de 

27/07/2012 indica ao Conselho Municipal de Educação de Nova Venécia, o processo número 

06/2012, sobre a necessidade de mudança de denominação da escola: EMEF “Barra do 

Córrego Grande”, para EMEF “Luzia Zotele Partelli” município de Nova Venécia-ES. A 

antiga EMEF “Barra do Córrego Grande” recebeu esta denominação em sua fundação 

acompanhando o nome da comunidade local. A comunidade Santa Ana do Córrego Grande se 

localiza no município de Nova Venécia, aproximadamente 27 km de Nova Venécia e a 225 

km da capital do Estado (Vitória), sendo as comunidades que ficam ao redor: Santa Rosa da 

Barra Seca, Santo Antônio, Serra de Baixo, Santo Izidório, Serra de Cima e Penha da Barra 

Seca. Conta – se que o Córrego Grande recebeu esse nome devido ao grande volume de água 

e de sua extensão que é de mais ou menos 10 km. Nasce no “olho” d´água e recebe vários 

afluentes como Córrego do Sabiá, São Benedito, Santa Inês e outros. Esses afluentes fazem 

com que ele atinja um grande volume de água por isso o nome Córrego Grande. Por volta dos 

anos de 1947 a 1950 foi um período que mais chegou famílias, que vinham do Sul do norte do 

estado e do sul de Minas Gerais, tinham o objetivo de melhorar de vida com o cultivo do café. 

Nesta época foi inaugurada a igreja. Sendo uma comunidade com muitas pessoas surge a 

necessidade de estudar, por volta dos anos 50. Maria Marquete começou a alfabetizar em sua 

casa, o número de criança em busca de estudo foi muito grande, surge a professora Petrolina 
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para dar apoio e atender todos os alunos, então começa a estudar na canônica. A escola Barra 

do Córrego Grande foi criada por iniciativa dos moradores. A primeira escolinha funcionava 

na antiga canônica da igreja, sendo criada para as crianças estudarem, pois na comunidade 

havia muitos analfabetos.  

Como a canônica estava pequena e tinha um número elevado de alunos os moradores 

começaram a reivindicar uma escola. Por volta dos anos 60 foi construída uma escola neste 

local atual, o terreno foi doado por Danilo Silva, surge então a primeira escola, funcionando 

em dois turnos. Anos se passaram e a escola foi ficando em situação precária, seu piso era de 

taco e o cupim invadiu, precisava de reforma, não tinha energia, João e os moradores e pais 

começaram a pedir por uma reforma. No ano de 2002 foi então construída a atual escola, 

espaçosa com duas salas, 03 banheiros, cozinha, dispensa, biblioteca e refeitório. Hoje a 

escola atende em um turno só matutino do 1° ao 5° ano sala multisseriada com um número de 

18 alunos. Podemos concluir que a maioria das pessoas da comunidade passaram pela 

escolarização, considerando que as mulheres tem um grau de estudo maior que os homens. A 

mudança de denominação da escola foi solicitada pelos membros da comunidade que 

entenderam que deveriam homenagear a moradora e colaboradora a Srª Luzia Zotele Partelli, 

que muito contribui para a evolução da comunidade e da escola, e como se tratava de uma 

reinauguração a solicitação esteva a bom tempo. A execução da reforma da escola aconteceu 

através do recebimento do recurso do PDDE Campo, o qual foi viabilizado por parte da 

Prefeitura-Secretaria de Educação que regularizou o Conselho Escolar, dessa forma esta 

escola conta com um conselho escolar devidamente registrado e atuante, fazendo jus ao 

recebimento de recursos financeiros. No dia 21de abril de 2012, a Prefeitura de Nova 

Venécia, através da Secretaria Municipal de Educação reinaugurou a nova escola e com isso 

foi sugerido pela comunidade a alteração de denominação do prédio escolar de forma a 

homenagear a família local. Esta escola tem o registro das atas de resultados finais registrado 

na Secretaria de Educação desde o ano de 1964 e na atualidade atende com o ensino 

fundamental de 09 anos, em sala multisseriada num total de 18 alunos matriculados do 1º ao 

5º anos.  

 

Atos autorizativos: 

 1975 é aprovada pelo conselho Estadual de Educação através da resolução nº 4475 de 

28/11/75 oferecendo ensino de 1ª a 4ª série. 

1983 – altera-se a classificação da escola, denominando-a Escola Pluridocente “Barra do 

Córrego Grande”.  



2002 – altera-se novamente a classificação da escola denominando-a Escola Estadual 

Pluridocente, de Ensino Fundamental “Barra do Córrego Grande”. 

Em agosto de 2005 celebraram o Estado do Espírito Santo através da Secretaria de Estado da 

Educação o convênio de Municipalização do Ensino Fundamental nº 187/2005. Publica-se a 

Portaria nº 122 – R, de 03 de agosto de 2005, que dispõe sobre a transferência das Unidades 

Escolares da Rede Estadual de Ensino para o Município. Uma das unidades Escolares é a 

EEPEF “Barra do Córrego Grande”. 

O Conselho Estadual de Educação autoriza a mudança de Mantenedora através da Resolução 

nº 1156/05, publicada no Diário Oficial do ES em 29/08/2005. A partir daí a escola é 

denominada: E.M.E.F. “Barra do Córrego Grande”, tendo como Entidade Mantenedora a 

Prefeitura de Nova Venécia.  

 

Antigo nome da escola: 

EMEF “Barra do Córrego Grande” 

Nova denominação: 

EMEF “Luzia Zotele Partelli” 

 

A Secretária Municipal de Educação deste município, Srª Eliene Brandão Martins Gomes, através do 

Ofício nº 066/12, de 24/07/2012, encaminhou documentos comprobatórios e os registros dos 

atos oficiais regularizadores do funcionamento do estabelecimento de ensino para apreciação deste 

colegiado, de forma a conceder autorização de mudança de denominação da unidade escolar. 

 

II- Voto da Relatora 

Considerando a reivindicação e indicação da comunidade em mudança de denominação da escola. 

Considerando a apresentação de histórico da comunidade coerente à mudança de denominação. 

Considerando que a denominação da escola já foi mudada através do Decreto Nº 9.367, 

28/06/2012, que dá nome e a escola do ensino fundamental que especifica, de ordem do gestor 

local. 



Diante do exposto, somos parecer favorável a mudança de denominação da escola citada. 

 

Aprovado na Comissão de Ensino Fundamental, pelo deferimento. 

Em 27/07/2012. 

 

Patrícia Pereira  

Ivanete Petarli Zotelle 

Luziana Aguiar Frigério Grillo- relatora 

Racely Altoé  

Rosilene Calegari Carletti 

 

III - VOTO DA PLENÁRIA 

 

O Plenário acompanha, por unanimidade, o voto da Comissão, pelo deferimento. Baixa-se a 

Resolução Competente. 

 

Sala das Sessões, em 27/07/2012. 

 

 


