
 
 

CURSO FORMAÇÃO DE DOCENTES DA EDUCAÇÃO  
INFANTIL E ANOS INICIAIS DO ENSINO FUNDAMENTAL 

Colégio Estadual Emílio de Menezes 
Arapongas – Paraná 

 
O Colégio Estadual Emílio de Menezes oferta o Ensino Médio Integrado 

Formação de Docentes a partir do ano letivo de 2005, com duração de quatro 
anos. No período de 1978 a 1999 ofertou o Curso de Magistério formando 
excelentes profissionais para a comunidade araponguense, local e até mesmo 
em outros estados. 

 
 

O CURSO NORMAL INTEGRADO 
Tem duração de 4 anos e oferta as disciplinas do Ensino Médio, as 

disciplinas específicas e o Estágio Supervisionado que é realizado em contra 
turno(vespertino e intermediário).  

 
 

QUEM PODE MATRICULAR-SE 
Todos os alunos que concluíram a 8a série e tenham disponibilidade 

para realizar 200 horas de estágios no período vespertino. 
 
 
Duração 
� Quatro anos com 4.800 horas 
� Cinco Aulas diárias e mais prática de formação  
� A parte prática de formação, instituída desde o início do curso, com 

duração mínima de 800 horas/aula, contextualiza, transversaliza as demais 
áreas curriculares, associando teoria e prática que possibilitam o efetivo 
exercício da docência na Educação Infantil e nos anos iniciais do Ensino 
Fundamental.  

 
CURSO SUBSEQUENTE 
Ofertado aos concluintes do Ensino Médio, em regime semestral, com 

duração de três anos. Aulas normais no período noturno e de Prática de 
Formação no período matutino e estágios no período diurno.  

 
 

CONDIÇÕES DE APROVAÇÃO NO CURSO 
� Nota mínima 6,0 (seis) para aprovação; 
� Freqüência igual ou superior a 75%; 
� Cumprimento integral da carga horário de Estágio 

Supervisionado/Prática de Formação (mínimo de 200 horas anuais) 
 
 
 
 
 



 
 HORÁRIO DAS AULAS 

 
Período Matutino: 07:30 às 12:00 e estágios no período vespertino 

das 13:00 às 17:00. Aulas de prática de formação no período vespertino ou 
intermediário uma vez por semana. 

Período Noturno: 19:00 às 22:45 e estágios no período diurno. Aulas 
de prática de formação uma vez na semana no período matutino.  

Contra turno: aulas de Estágio Supervisionado e estágios práticos.  
 

VANTAGENS 
• Possibilita uma ampla visão do processo de ensino e de 
aprendizagem; 

• Fornece subsídios para o prosseguimento dos estudos no Ensino 
Superior: 

• Prepara para o Mundo do Trabalho: O aluno receberá um diploma 
que terá validade nacional e possibilitará atuar como professor de 
Educação Infantil e como professor dos anos iniciais do Ensino 
Fundamental.  

 
 
COMO SERÁ A MATRÍCULA NO CURSO DE FORMAÇÃO DE 

DOCENTES do Colégio Estadual Emílio de Menezes no município de 
Arapongas. 

    Inicialmente o aluno deverá incluir seu nome numa lista disponível 
na secretaria do Colégio e/ou procurar a supervisão. No mês de outubro os 
interessados deverão se informar sobre o período de Inscrição no Colégio 
Estadual Emílio de Menezes e, na data estabelecida, entregar: 

a) Original do Histórico Escolar (2 vias); 
b) Fotocópia dos seguintes documentos: 

a. Cédula de Identidade; 
b. Comprovante de renda familiar per-capita: (carteira de 

trabalho, contra-cheque), comprovantes de todas as 
pessoas que trabalham na casa; 

c. Carteira de vacina; 
d. Talão de energia elétrica; 
e. Certidão de nascimento.      

 

"Formação de Docentes no Colégio Estadual 
Emílio de Menezes é Realidade com Qualidade." 


