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Sra. Presidenta e Srs. Conselheiros, 
 
O presente Processo registrado neste CMENV sob o Nº0----/2013, trata de pedido de 

alteração inserindo no Regimento Escolar das Escolas Comunitárias Rurais a Seção que 

trata da Coordenação Agropecuária, Educação do Campo, localizado na Zona Rural, 

município de Nova Venécia, Estado do Espírito Santo. 

 
 
HISTÓRICO 
 

De acordo com Projeto Escola Municipal Comunitária Rural em Pedagogia de 

Alternância de setembro de 2009, registra-se o histórico de criação das escolas a nível 

municipal em parceria com a Comissão de Expansão de Educação do Campo. 

Entendendo a Pedagogia da Alternância como estratégia e alternativa de formação no 

meio rural, a educação municipal autorizou a criação dessas escolas, com regime 

pedagógico diferenciado do sistema tradicional a fim de oportunizar e investir numa 

educação campesina adequada aos moradores do campo. A Alternância é um sistema de 

formação, cujo princípio educativo e a aprendizagem são organizados em função do 

trabalho, permitindo períodos de formação na sede da escola, que se alternam com 

períodos no meio sócio-profissional. O estudante vivencia, de forma alternada, 

experiências de formação na sede da escola, conjugadas com as experiências que a 



família e a comunidade lhe proporcionam, durante o período em que permanece em 

alternância no meio familiar. 

A Pedagogia da Alternância faz com que o adolescente crie apego a Terra, contrapondo-

se ao êxodo rural, fato presente na realidade do Norte do Espírito Santo. Dessa forma o 

principal foco é criar condições e oportunidade de transformar a realidade campesina, 

sendo assim considera-se a Pedagogia da Alternância como instrumento importante 

nesse processo de transformação, tendo em vista seus princípios a primazia da vida e os 

valores da dignidade nas relações humanas.  

Segundo informações junto a Secretaria de Educação observa-se que a criação dessas 

escolas se deu devido o interesse e engajamento nos movimentos sociais do campo das 

famílias e profissionais da educação que residem nas localidades onde as escolas estão 

inseridas, organizações conhecidas como Comissões de Expansão do Campo. 

Sabe-se que a luta pela inserção dessa pedagogia para o meio rural veneciano se 

antecedeu ao período de criação das mesmas. No entanto, a criação dessas escolas se 

deu no ano de 2010, quando a Secretaria Municipal de Educação, via Prefeitura 

entenderam a necessidade de proporcionar e transformar a realidade apresentada no 

campo nos dias atuais especialmente no âmbito educacional. Ressalta-se que o 

documento analisado contempla as necessidades educacionais de uma instituição 

escolar, comparando-se ao Regimento Comum das Escolas Municipais. Dessa forma, 

conserva a integridade indicada pela legislação vigente, adequando-se as 

particularidades do ensino baseado na Pedagogia da Alternância. O documento 

construído se baseia numa realidade pedagógica diferente da realidade pedagógica 

encontrada no Regimento Comum da Escola Municipais, daí a necessidade de criação e 

adequação de um regimento próprio.  

PARECER E VOTO: Diante do exposto e considerando que o documento atende ao 
que preceitua a legislação. 
 
Somos pela aprovação do Regimento Escolar das Escolas Municipais Comunitárias 

Rurais de Nova Venécia-ES, sendo:  

 EMCOR “Água Limpa”, localiza-se na comunidade de Água Limpa, Nova Venécia no 

Distrito de Guararema, a 45 Km da sede.  

 



 EMCOR “Santa Helena”, localiza-se na comunidade Santa Helena-Chapadinha, Nova 
Venécia, Distrito de Patrimônio do XV, a 15 Km da sede. 
 
 EMCOR “Gaviãozinho”, localiza-se no Assentamento Gaviãozinho, Nova Venécia, 
Distrito de Patrimônio do XV, a 25 Km da sede.  
 
Nova Venécia, Estado do Espírito Santo. 
 
 
É o nosso voto. 
 
Em, -----/----/2012. 
 
 
Patrícia Pereira 
Relatora 
 
 
VOTO DA PLENÁRIA: A Plenária acompanha, à unanimidade, o voto da Relatora 
pelo deferimento. 
 
 
Baixe-se a Resolução competente. 
 
 
Sala das Sessões, em ---/----/2012. 
 
 

 
 
 


