
GOVERNO DE SERGIPE 

SECRETARIA DE ESTADO  DA EDUCAÇÃO  

CONSELHO ESTADUAL DE EDUCAÇÃO 

 

RESOLUÇÃO Nº 244, DE 3/8/2006 

 

Dispõe sobre normas complementares para a Formação de Professores na 

Modalidade Normal, em Nível Médio, para o Sistema Estadual de Ensino de 

Sergipe. 

 

O CONSELHO ESTADUAL DE EDUCAÇÃO DE SERGIPE, no uso das 
atribuições que lhe são conferidas pela Lei Estadual nº 2656, de 08 de fevereiro de 1988 
e considerando o disposto no art. 10 da Resolução CNE/CEB nº 02, de 19 de abril de 
1999, 

 

RESOLVE: 

 

Art. 1º - O Curso de Formação de Professores na Modalidade Normal, em Nível 
Médio, destinado à formação específica de docentes para atuarem na Educação Infantil 
e nas séries iniciais do Ensino Fundamental, será ministrado com observância desta 
Resolução e de acordo com a Resolução CNE/CEB nº 02/99 e o Parecer CNE/CEB nº 
1/99. 

Art. 2º - Para garantir a qualidade do ensino no Curso de Formação de 
Professores na Modalidade Normal, em Nível Médio, assegurando ao futuro docente 
formação básica geral e comum e, também, as competências e habilidades inerentes à 
função, devem ser exigidos dos estabelecimentos: 

I. docentes com formação em nível superior em curso de licenciatura de 
graduação plena e/ou curso de pós-graduação em Educação, para lecionar 
disciplinas compatíveis; 

II. equipe técnica específica para a parte prática da formação, em número 
suficiente; 

III. contínuo aperfeiçoamento e atualização profissional do corpo docente e 
equipe técnica pelos quais a entidade mantenedora da instituição é 
solidariamente responsável; 

IV. disponibilidade da oferta do nível e da modalidade proposta em suas próprias 
dependências ou mediante instituição campo de estágio que ofereça essa 
modalidade; 

V. compatibilidade entre a proposta pedagógica da instituição formadora e a da 
instituição campo de estágio, considerando princípios norteadores, 
concepção metodológica, práticas educativas e avaliação; 

VI. plano de avaliação interna do curso, sistemática, contínua e abrangente. 

 



 

Art. 3º - O Curso Normal em Nível Médio, terá duração de 04 (quatro) anos 
letivos com um mínimo de 3.200 (três mil e duzentas) horas, admitindo-se as seguintes 
possibilidades: 

I. cumprimento da carga horária mínima em 3 (três) anos, condicionada ao 
desenvolvimento do curso com jornada diária em tempo integral; 

II. aproveitamento de estudos realizado em nível médio, obedecidas as exigências 
da proposta pedagógica e observados os princípios contemplados na Diretrizes 
Curriculares Nacionais, em especial a articulação teoria e prática ao longo do 
Curso. 

 

Art. 4º - O calendário escolar deverá ser compatível com o regime estabelecido 
na proposta pedagógica correspondente. 

 

Art. 5º - O projeto pedagógico da escola que oferecer o Curso Normal, resultado 
de um esforço coletivo de elaboração, deverá garantir o domínio dos conteúdos 
curriculares necessários à constituição de competências gerais e específicas, de forma 
articulada e contextualizada, de caráter interdisciplinar, compondo-se das seguintes 
áreas ou núcleos curriculares: 

I. formação básica para o Ensino Médio, em conformidade com as Diretrizes 
Curriculares Nacionais para o Ensino Médio;formação específica assegurando a 
capacitação profissional, para o cumprimento das  Diretrizes Curriculares 
Nacionais relativas à Educação Infantil e ao Ensino Fundamental, composta por: 
a) gestão pedagógica no âmbito da educação escolar contextualizada, 

abrangendo obrigatoriamente os fundamentos da educação, tendo como 
referências básicas os conhecimentos de filosofia, sociologia, história e 
psicologia educacional, da antropologia, da comunicação, da informática, 
das artes, da cultura, da lingüística, gestão escolar e metodologias, dentre 
outras; 

b) prática da formação, com carga horária mínima de  800 (oitocentas) horas 
associando teoria e prática como parte integrante e significativa dessa área 
incluindo o efetivo exercício da docência, com a duração mínima de 300 
(trezentas) horas da educação infantil e nos anos iniciais do ensino 
fundamental. 

Parágrafo único – A parte prática, distribuída ao longo do Curso, deverá 
contextualizar e transversalisar as demais áreas curriculares. 

Art. 6º - Áreas ou núcleos curriculares são constituídos por conhecimentos, 
valores, e competências e deverão assegurar a formação básica, geral e comum, a 
compreensão da gestão pedagógica no âmbito da educação escolar contextualizada e a 
produção de conhecimentos a partir da reflexão sistemática sobre a prática. 

Art. 7º - De acordo com seu projeto pedagógico, a escola poderá elaborar Planos 
de Estudos destinados a formar professores nas áreas de atuação: 

I. na educação infantil; 
II. nas séries iniciais do ensino fundamental; 



III. na educação infantil e nas séries iniciais do ensino fundamental. 
§ 1º - Os Planos de Estudos poderão agregar à formação de docentes para atuar 

na educação infantil e/ou nos anos iniciais do ensino fundamental conforme o caso, com 
ênfase: 

a) na educação especial; 
b) na educação de jovens e adultos; 
c) na educação das comunidades indígenas 

§ 2º - Poderão ser organizados Planos de Estudos Especiais com o objetivo de 
complementar a formação de docentes que já tenham concluído o Curso Normal, para o 
aprofundamento nas áreas de atuação oferecidas. 

§ 3º - Nos Planos de Estudos Especiais de que trata o parágrafo anterior deverá 
constar, além das disciplinas profissionalizantes correspondentes à área, o estágio 
profissional. 

Art. 8º - O estágio profissional, exigência para a conclusão do Curso Normal, 
constitui uma oportunidade especial de aprendizagem, detinando-se ao ensaio e o 
exercício do planejamento, da execução e da avaliação do trabalho de regência de classe 
em situação real em sala de aula. 

§ 1º - A parte prática da formação deverá estar voltada para as áreas de atuação 
propostas, abrangendo as ênfases dadas. 

§ 2º - A estrutura curricular e a carga horária deverão ser previstas de modo que 
o aluno ingresse no estágio com um embasamento teórico-prático necessário a um 
mínimo de experiência para o desempenho docente. 

§ 3º - A escola deverá possibilitar ao estagiário uma análise crítica das 
experiências vivenciadas dando-lhe o apoio efetivo e sistemático para a reformulação de 
posicionamentos relativos a problemas educacionais e à sua atuação como pessoa, aluno 
e professor. 

Art. 9º - Ao aluno que concluir o Curso Normal será expedido, conforme o caso: 

I. Diploma de Professor da Educação Infantil; 
II. Diploma de Professor dos  anos iniciais do Ensino Fundamental; 

III. Diploma do Professor de Educação Infantil e dos anos iniciais do Ensino 
Fundamental. 
§ 1º - O Diploma poderá especificar a ênfase que tiver sido dada ao curso, 

conforme o art. 7º § 1º  desta Resolução. 

§ 2º - A conclusão de estudos de complementação, prevista no art. 7º § 2º desta 
Resolução, será apostilada no Diploma do curso de formação de professor anteriormente 
concluído, acompanhado do certificado de qualificação profissional e respectivo 
histórico escolar. 

§ 3º - Os Diplomas previstos neste artigo deverão ser registrados pela própria 
escola para que produzam os devidos efeitos legais. 

Art. 10 – O Curso Normal poderá ser oferecido a turmas de alunos que já 
tenham concluído o Ensino Médio mediante Plano de Estudos, desde que sejam feitas as 



adaptações necessárias e cumpridos os componentes curriculares da parte 
profissionalizante, acrescido o estágio profissional. 

Parágrafo único – O aproveitamento de estudos realizados no Ensino Médio não 
concluído será sempre parcial, respeitando as exigências do projeto pedagógico da 
escola e contemplando os princípios enunciados nesta Resolução, em especial a 
articulação entre teoria e prática ao longo do curso. 

Art. 11 – Na oferta do Curso Normal, além do exigido para o ensino médio, a 
instituição deverá dispor de uma infra-estrutura com dependências físicas que, 
efetivamente, atendam às necessidades e especificidades do curso, tais como: 

a) acervo dos recursos didáticos atualizados necessários ao desenvolvimento das 
atividades curriculares; 
b) sala-oficina equipada para a confecção de recursos audiovisuais e ações 
didático-pedagógicas necessárias às situações educacionais previstas na proposta 
pedagógica da instituição; 
c) ambientes para educação artística que contemple o desenvolvimento do senso 
estético nas dimensões gráficas, plásticas, musicais e cênicas; 
d) acervo bibliográfico atualizado, abrangendo obras de educação e literatura 
infantil; 
e) sala experimental, onde possam ser desenvolvidas em condições ideais as 
experiências de ensino, com instalação eletrônica ou não, que permita a observação 
e o acompanhamento das atividades desenvolvidas, sem interferência direta. 

 

 

Art. 12 – Os estabelecimentos de ensino deverão dar entrada nos pedidos de 
autorização para funcionamento do Curso Normal em Nível Médio 180 (cento e oitenta) 
dias antes do início de suas atividades, instruídos com a documentação seguinte: 

I. requerimento inicial dirigido ao Presidente do CEE, subscrito pelo representante 
legal da pessoa física ou jurídica que mantenha o estabelecimento; 

II. indicação do(s) Diretor (es) responsável (is) pelo funcionamento do 
estabelecimento, acompanhada de prova de qualificação profissional; 

III. indicação do nome do (s) Secretário (s), acompanhado de prova de habilitação; 
IV. apresentação do termo de compromisso de trabalho do corpo técnico-

administrativo e docente quando se tratar de escolas pertencentes à rede 
particular de ensino; 

V.  prova de garantia de funcionamento do estabelecimento de ensino, expressa por 
um dos seguintes documentos; 
a) cópia do ato legal de criação, no caso de estabelecimento da rede oficial; 

b) prova de direito ao uso do (s) prédio (s) ou da propriedade dos mesmos; 

VI. planta baixa do (s) prédio (s) em que funcionará o estabelecimento, com 
indicação de áreas livres para recreação, prática esportiva e indicação de 
localização das diversas dependências, para os estabelecimentos da Capital e do 
interior do Estado; 

VII. comprovação de disponibilidade decorrente de contrato para cessão de área para 
a prática de Educação Física, caso não disponha da área própria; 



VIII. estatuto ou contrato social da pessoa jurídica de direito privado, da mantenedora 
do estabelecimento, devidamente registrado no Cartório de Registro de Títulos e 
Documentos das Pessoas Jurídicas quando couber e fotocópia do documento de 
inscrição no Cadastro Nacional de Pessoas Jurídicas – CNPJ, e na Prefeitura 
Municipal; 

IX. projeto de Regimento Escolar em 03 (três) vias (acompanhado da composição 
curricular e do calendário escolar), elaborado à luz da legislação em vigor; 

X. proposta pedagógica; 
XI. certidão negativa de denominação; 

XII. declaração assinada pelo Diretor da unidade escolar informando ter 
conhecimento de que só poderá encerrar ou paralisar as atividades escolares 
após o cumprimento do ano letivo; 

XIII. plano de implantação do Curso quando se tratar de forma progressiva. 
 

§ 1º - Além das exigências contidas neste artigo a escola deverá observar o 
disposto nos incisos do art. 2º desta Resolução. 

§ 2º - Quando se tratar de implantação progressiva do Curso Normal em Nível 
Médio a unidade escolar deverá encaminhar ao CEE a documentação complementar 
relativa às séries que lhe faltam, antes do seu início. 

§ 3º - As escolas reconhecidas a oferecer o Curso Normal, com base na 
legislação anterior, deverão atender ao disposto nos incisos IX e X deste artigo. 

 

 

Art. 13 – A autorização para funcionamento será concedida pelo prazo de 04 
(quatro) anos, devendo o estabelecimento de ensino solicitar seu reconhecimento antes 
de findo o prazo da respectiva concessão. 

Parágrafo único – Os atos autorizativos do curso com implantação de forma 
gradativa terão validade até 180 (cento e oitenta) dias após o ano de conclusão da última 
série. 

Art. 14 – A unidade escolar que não tenha cumprido o cronograma de 
implantação progressiva objeto de seu processo de autorização, deverá requerer a 
prorrogação da autorização. 

Parágrafo único – A prorrogação da autorização com implantação de forma 
gradativa deverá ser requerida 180 (cento e oitenta) dias antes de findo o prazo da 
referida concessão. 

Art. 15 – A unidade de ensino que antecipar a implantação progressiva definida 
no seu plano deverá comunicar ao CEE, obedecendo o prazo mínimo da validade de 
autorização estabelecido no caput artigo 13. 

Art. 16 – O Reconhecimento do curso será solicitado a este Órgão 180 (cento e 
oitenta) dias antes de findo o prazo da autorização, através de ofício do responsável 
legal pela instituição à Presidência do CEE, acompanhado de: 

I. cópia do último ato legal de funcionamento; 



II. declaração fornecida pela Delegacia do Trabalho, relativa ao cumprimento da 
legislação trabalhista para instituição particulares; 

III. indicação do corpo docente e técnico-administrativo com as respectivas 
especificações de função, acompanhada da prova de habilitação na forma desta 
Resolução; 

IV. cópia do Regimento Escolar e suas alterações, quando houver, devidamente 
apreciado por este Conselho; 

V. relatório pormenorizado das atividades realizadas contendo, inclusive, a 
matrícula e a situação final dos alunos em cada ano de funcionamento. 

 

Art. 17 – O Conselho Estadual de Educação concederá reconhecimento por 
período indeterminado às instituições educacionais autorizadas que comprovarem 
satisfatório funcionamento, fundamentado nos seguintes itens: 

I. cumprimento da legislação educacional e trabalhista; 
II. execução da proposta pedagógica; 

III. qualificação e desempenho do corpo docente, técnico-administrativo e demais 
funcionários; 

IV. qualidade dos espaços físicos, instalações, equipamentos e adequação às suas 
finalidades, bem como ao atendimento dos portadores de necessidades especiais; 

V. atualização do acervo bibliográfico; 
VI. conservação e organização dos registros e arquivos escolares. 

 

 

Art. 18 – À vista do apurado no processo de reconhecimento, mediante relatório 
das Assessorias Técnica e de Legislação e Normas, o Conselho decidirá: 

I. pela concessão do reconhecimento quando evidenciado o regular funcionamento 
da unidade de ensino, nos termos desta Resolução; 

II. pela prorrogação da autorização por dois anos, quando as exigências desta 
Resolução não se encontrarem plenamente atendidas, devendo o estabelecimento 
solicitar o reconhecimento um semestre antes do vencimento da prorrogação; 

III. pela negativa do reconhecimento com encerramento das atividades quando ficar 
evidenciado o irregular funcionamento da instituição, inclusive a oferta de 
ensino insatisfatório. 

 

Art. 19 – O pedido de prorrogação da autorização  deverá ser assinado pela pessoa 
jurídica ou seu representante legal, dirigido ao Presidente do CEE, instruído conforme 
as exigências contidas nos incisos do artigo 16. 

Art. 20 – A unidade escolar deverá elaborar sua proposta pedagógica do Curso 
Normal com base nesta Resolução e legislação pertinente, podendo sua implantação ser 
de forma gradativa ou imediata. 

Art. 21 – Os Cursos Normais serão sistematicamente avaliados, com o objetivo 
de assegurar o cumprimento das prestações do curso e os padrões de qualidade 
satisfatórios nas decisões tomadas pelas instituições. 



Art. 22 – O órgão próprio da Secretaria de Estado da Educação fará visitas 
anuais aos estabelecimentos de ensino, para apurar o normal funcionamento e orientá-
los no sentido da observância das exigências legais e pedagógicas, relatando ou 
informando ao CEE, por intermédio do titular da SEED, qualquer irregularidade 
verificada. 

§ 1º - Sempre que houver denúncia de irregularidade, o CEE solicitará ao Órgão 
competente da SEED, visita in loco  para a averiguação dos fatos. 

§ 2º - Confirmada a existência de irregularidades no funcionamento da instituição 
o CEE, de acordo com a gravidade da situação, determinará as providências cabíveis, 
conforme o disposto na Resolução nº 026/98/CEE. 

Art. 23 – Esta Resolução, devidamente homologada, entrará em vigor na data de 
sua publicação, revogadas as disposições em contrário. 

Sala Prof. Acrísio Cruz, em Aracaju, 03 de agosto de 2006. 

 

MARLENE ALVES CALUMBY 

Presidenta 
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