ESTADO DO PIAUÍ
CONSELHO ESTADUAL DE EDUCAÇÃO
Parecer CEE/PI nº 019/2018
Opina pela renovação da autorização de
funcionamento, até 30 de julho de 2022, do
COLÉGIO FÊNIX, rede privada, na cidade de
Altos (PI), para ministrar os Cursos Ensino
Fundamental Anos Finais e Ensino Médio,
ambos Regular, com recomendações.
I – INFORMAÇÕES GERAIS
O presente parecer resulta da análise do Processo CEE/PI nº 220/2017, no qual o
Senhor Marcondes Gomes de Araújo, diretor administrativo do Colégio Fênix, escola da rede
privada, com sede na Rua São José, nº 10, Centro, CEP: 64.290-000, em Altos (PI), solicita
renovação de autorização para ofertar os Cursos Ensino Fundamental Anos Finais e Ensino Médio,
ambos na modalidade Regular. A escola é mantida pela Firma Colégio Fênix Ltda - ME, com CNPJ
nº 04.084.140/0001 – 46.
A instituição funcionou regulamentada pela Resolução CEE/PI nº 241/2014, com
validade até 30/07/2017, ofertando os Cursos Ensino Fundamental Anos Finais e Ensino Médio,
ambos Regular.
II – RELATÓRIO
A inspeção foi realizada pela Sra. Amélia Santa Rosa Martins Coelho, da 18ª GRE.
O processo encontra-se instruído em conformidade com a Resolução CEE/PI nº
003/2014 no que diz respeito à documentação necessária. No Cadastro Nacional da Pessoa
Jurídica consta como atividade econômica principal apenas o Ensino Médio, no entanto a escola
oferta também o Ensino Fundamental. A planta baixa apresentada é da Escola Tio Patinhas. O
Colégio Fênix coabita os espaços com a Escola Tio Patinhas, conforme descrito pela inspeção
realizada. Os espaços são bem divididos e as áreas comuns são utilizadas pela comunidade
estudantil em horários diferentes. O Regimento Escolar e o Projeto Político Pedagógico estão em
conformidade com a legislação.
De acordo com os autos a escola funciona com 05(cinco) salas de aula, 02
banheiros, biblioteca, diretoria, laboratório de informática, laboratório de ciências, secretaria,
coordenação pedagógica, sala dos professores, cantina e quadra de esporte. Conforme laudo
técnico de vistoria, assinado pelo engenheiro civil Raimundo Inácio de Oliveira Filho, CREA/PI
1915138230, atesta que o prédio apresenta estrutura física em boas condições de funcionamento,
inclusive para atender pessoas com deficiência física.
O quadro de pessoal é composto de 23 (vinte e três) servidores, onde 16(dezesseis)
são professores, todos com formação na área de atuação, e 07 (sete) são técnicos administrativos.
O Colégio Fênix, em 2017, ofertou Ensino Fundamental Anos Finais com 15 alunos
no 6º; 10 no 7º; 15 no 8º e 19 alunos no 9º, totalizando 59 alunos. Não aparece no relatório o
número de alunos matriculados no Ensino Médio em 2017.
A escola apresenta toda documentação necessária para o registro da vida escolar
dos alunos, como: ficha e livro de matrícula, ficha de rendimento, histórico escolar e livro de ata.
III – CONCLUSÃO E VOTO
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ESTADO DO PIAUÍ
CONSELHO ESTADUAL DE EDUCAÇÃO
Parecer CEE/PI nº 019/2018
Considerando que o COLÉGIO FÊNIX, rede privada, em Altos (PI), apresenta boas
condições de funcionamento, sou de parecer favorável à renovação da autorização de
funcionamento, até 30 de julho de 2022, para ministrar os Cursos Ensino Fundamental Anos Finais
e Ensino Médio, ambos Regular, recomendando que a escola:
a) Inclua no Cadastro Nacional da Pessoa Jurídica, a atividade econômica
Educação Básica;
b) Mantenha em dia os licenciamentos e o Alvará de funcionamento;
c) Dê publicidade ao ato autorizativo resultante deste Parecer, conforme a
Resolução CEE/PI nº 319/2006.
É o parecer, s.m.j.
Sala das Sessões Plenárias “PROFESSOR MARIANO DA SILVA NETO”, do
Conselho Estadual de Educação do Piauí, em Teresina, 26 de janeiro de 2018.

Cons. Carlos Alberto Pereira da Silva – Relator
O Plenário do Conselho Estadual de Educação do Piauí aprovou por unanimidade o
parecer do relator.
Consª Maria Pereira da Silva Xavier
Presidente do CEE/PI
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