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I – Histórico 

A Secretaria Municipal de Educação de Nova Venécia, encaminha e indica aprovação do Curso de 

Educação de Jovens e Adultos-EJA, implantado na EMEF “Stanislaw Zucolotto”, no ano de 2007 

com efeitos retroativos. 

 

A escola encaminha documentos comprobatórios e os registros dos atos oficiais regularizadores do 

funcionamento da modalidade EJA no dia 28/11/2012, em atendimento ao Decreto nº 6.009 de 

28/12/2007, a documentação é encaminhada e amparada pela vistoria do setor de Inspeção 

Escolar da Secretaria Municipal de Educação que retorna aos conhecimentos da gestora da SEME 

no dia 03/12/2012, e dessa forma é encaminhado ao CME, solicitando apreciação deste 

colegiado, de forma a conceder aprovação da modalidade EJA neste estabelecimento de ensino. 

 

Interessado: Secretaria Municipal de Educação de Nova Venécia 

Assunto: Aprovação da modalidade De Educação de Jovens e Adultos na EMEF 

“Stanislaw Zucolotto”. 

Relator(a):  Racely Altoé 

Parecer CMENV 

nº 11/2012 

Processo CME  

 011/2012 

Colegiado: Comissão 

de Ensino 

Fundamental 

Aprovado em:  

10/12/2012 



A EMEF “Stanislaw Zucolotto”, situada a Rua Projetada, 36-Bairro São Francisso, neste município 

tendo ato de criação em 768/79, e aprovada em 23/04/1999 pela REs. CEE nº 051/99, 

conforme os atos constitutivos que seguem: Resolução de Aprovação 1ª a 4ª série CEE Nº 41/75 

de 28/11/1975, mudança de mantenedor pela Resolução CEE nº 1.158, D. O. de 29/08/2005, 

Decreto de Mudança de Mantenedora pela Resolução CEE nº 1.156 D.O. de 29/08/2006, ato de 

Aprovação 5ª a 8ª série pela Resolução CEE nº 27/86 de 09/05/08 e Decreto de criação da 

Modalidade EJA Nº 6.011 de 28/12/2007.  

 

Em seu histórico observa-se que a escola é bem localizada no bairro atendendo a comunidade local 

e vizinhança, fazendo com que haja uma relação valiosa entre os familiares dos estudantes e suas 

respectivas comunidades. Durante seu funcionamento a escola passou por diversos diretores que 

contribuíram para o desenvolvimento físico e pedagógico da instituição. A escola conta com 

infraestrutura de boa qualidade, aspectos físicos preservados e com atendimento pedagógico 

administrativo que atende as necessidades dos estudantes. Há de se considerar que a área 

construída da escola e área livre é bem ampla, e estruturada, mediante registros do processo de 

aprovação da modalidade. Visando a melhor qualidade educacional essa instituição sentiu a 

necessidade de implantação dos estudos ofertados na modalidade EJA, uma vez que apresentava 

alunos com idade avançada para os anos do ensino fundamental. A Educação de Jovens e Adultos 

na Rede Municipal de Ensino de Nova Venécia foi ofertada dando continuidade à metodologia de 

ensino da Rede Estadual de ensino do Estado do Espírito Santo, e mantida pela Prefeitura de Nova 

Venécia após convênio de municipalização assinado em agosto de 2005 e instituído na 

organização de sistema Municipal de ensino de Nova Venécia-Lei nº 2.783, de outubro de 2006. 

 

II- Voto da Relatora 



 

Considerando que a Modalidade EJA deve atender a educandos trabalhadores, e que tem como 

finalidade o compromisso com a formação humana, cultural, social, primando pela ética, através do 

desenvolvimento da autonomia intelectual e moral. 

 

Considerando que ao proporcionar o acesso a modalidade a maior intenção da escola é a 

universalização do ensino fundamental, independe da classe social. 

 

Considerando o espaço escolar e sua missão diante da sociedade e do educando é, o de fornecer 

condições de acesso e permanência nos estudos, principalmente os que estão neste caso, 

necessitando da inserção ao mercado de trabalho qualificado. 

 

Considerando que por muitas vezes a precariedade das condições físicas e de acesso em que a 

educação é oferecida é tão grande que, os oito anos de escolarização não são suficientes, se 

transformando em onze, doze. Jovens que deveriam estar cursando o nível médio ainda se 

encontram nos bancos escolares do ensino fundamental, muitas vezes por reprovação, evasão, 

frequentam classes do ensino fundamental, ou simplesmente abandonam os estudos 

prematuramente, produzindo os “analfabetos funcionais”. 

 

Considerando o referencial Legal: 

*Constituição Federal – 05/01/1988. 

* LDB Lei Nº 9394 de 20/12/1996- TítuiloV Capítulo II, Seção V – da Educação de Jovens e 

Adultos. Art. 37; Art. 38; Art. 4º, I e VII. 



*Lei Nº 10.172, de 09/01/2011 – Aprova o Plano Nacional de Educação e dá outras 

Providências, Capítulo V-Modalidade de Ensino-Seção III-Educação de Jovens e Adultos. 

*Diretrizes Curriculares para Educação de Jones e Adultos- Parecer CNE/CEB Nº 11/2000, de 

10/05/2000. Resolução 1/200-estabelece as Diretrizes Curriculares Nacionais para Educação 

de Jovens e Adultos. 

*Conselho Municipal de Educação-Resolução CMENV Nº 01/2007 – Fixa Normas e Diretrizes 

para a Educação no Sistema de Ensino de Nova Venécia. Título IV, Capítulo III, Art. 132 a 135. 

 

Considerando a necessidade da aprovação com efeitos retroativos, por falha na organização 

documental da época, não cumprindo com a prerrogativa de que após a criação da modalidade a 

escola deveria apresentar pedido de aprovação ao conselho competente. 

 

 Considerando a apresentação de histórico e marco legal coerente à necessidade de implantação da 

modalidade. 

 

Diante do exposto, somos parecer favorável a aprovação da modalidade EJA na escola citada. 

 

Aprovado na Comissão de Ensino Fundamental, pelo deferimento. 

Em 10/12/2012. 

 

Racely Altoé - relatora 

Rosilene Calegari Carletti  

Luziana Aguiar Frigério Grillo 

Ivanete Petarli Zotelle 



Patrícia Pereira  

 

III - VOTO DA PLENÁRIA 

O Plenário acompanha, por unanimidade, o voto da Comissão, pelo deferimento. 

Baixa-se a Resolução Competente. 

 

Sala das Sessões, em 10/12/2012. 

 

 


