
 
 

 

 

 

PROGRAMA DE FORMAÇÃO 

Curso 3 – Fundamentos Metodológicos da Abordagem 

Educacional por Princípios 

 

1.Modalidade de Ensino 

Ensino a distância (EAD) na plataforma ead.aecep.org.br 

 

2.Duração e carga horária 

Duração: 4 meses (16 semanas) 

Carga horária: 72 h/a (aprox. 6 horas semanais) 

 

3.Ementa 

Apresentação da Abordagem Educacional por Princípios, AEP, levando o 

aluno a aplicação da Pesquisa 4 passos após compreender o padrão do 

pensamento cristão. Identificação dos 7 Princípios de Governo 

academicamente. Apresentação, entendimento e aplicação de cada 

Ferramenta Metodológica da AEP. 

 

4.Público-Alvo 

Diretores, professores e coordenadores que atuam em escolas regulares 

de orientação cristã. Professores e coordenadores em escolas que 



 
 

 

adotam a Abordagem Educacional por Princípios, AEP, nos níveis da 

educação infantil, ensino fundamental e médio. Líderes cristãos de ensino 

de maneira geral. Coordenadores/professores de cursos teológicos, 

pastores, obreiros e seminaristas ligados a ministérios de ensino 

Pré-requisito: O aluno deverá ter realizado e ter sido aprovado no curso 

1 - Renovando a mente do Educador e no curso 2 – Fundamentos 

Históricos, Bíblicos e filosóficos da Abordagem Educacional por Princípios 

  

5.Objetivos Gerais 

a) Compreender a definição de AEP e aplicar o método cristão de 

raciocínio evidenciando o bom uso do PRRR e a aplicação coerente 

das 12 ferramentas. 

  

6.Objetivos Específicos 

a) Desenvolver o uso dos 4 passos PRR 

b) Dar uma visão panorâmica das ferramentas e trabalhar individualmente 

com cada uma delas 

c) Produzir um fichário físico que demonstre o uso da Metodologia e as 

Ferramentas da AEP. 

 

7.Conteúdo programático: 

Aula Inaugural 

Módulo 1 – Abordagem metodológica de Educação por Princípios  

Módulo 2 – Ferramentas – Estudo de Palavras; 

Módulo 3 – PRRR - Pesquisa 4 Passos e o Fichário de Anotações  

Módulo 4 - Ensaio; Avaliação;  

Módulo 5 - Literatura e Biografia; 

Módulo 6 – Linha do tempo e Constituição; 

Módulo 7 – Memoriais e Celebração; 

Módulo 8 – Oportunidade de serviço e Belas Artes;  

Módulo 9 – Entrega do Fichário 

 



 
 

 

8.Metodologias 

 Reflexão baseada em princípios bíblicos para fundamentação e 

compreensão da causa para o efeito. 

 Compartilhamento de experiências e interação de ideias. 

 Interação através de plataforma virtual (AVA – ambiente virtual de 

aprendizagem), utilizando variadas ferramentas (fóruns, chats, 

questionários, vídeo aula, audioaula etc.) 

 Uso de diversos suportes e recursos de mídia para cooperação e 

registro do aprendizado. 

 Registro no Fichário Digital do aprendizado durante o curso. 

 

9.Avaliação 

 Elaborar uma Pesquisa de 4 passos. 

 Elaborar planos de aula incluindo as ferramentas. 

 Entrega de um fichário físico ao final do curso. 

Avaliação das atividades elaboradas pelos professores do EAD e 

postadas na plataforma. Após a correção dos trabalhos, o aluno deverá 

inserir os comentários de seu professor em seu fichário digital, usando a 

cor azul. 

Avaliação Final: Entrega do Fichário Digital com todas as Leituras, 

Reflexões e Respostas das perguntas e atividades solicitadas pelos 

professores e postadas na plataforma. Parte da avaliação final será 

perceber que o aluno inseriu os comentários do professor durante o curso 

em seu fichário digital na cor azul e procurou corrigir ou melhorar suas 

respostas, caso as observações feitas pelo professor indicassem essa 

necessidade. As informações detalhadas de como o Fichário deverá ser 

apresentado, o aluno conhecerá durante o curso na plataforma EAD.  

 

10.Prazos 

Cada lição terá duração de uma semana. Os trabalhos devem ser 

remetidos através da plataforma do curso. O prazo de entrega deve ser 

respeitado, tendo o aluno prazo de 10 dias no máximo para entregar com 

atraso, podendo o professor descontar por esse atraso. Após isso, não 

receberá nota. 

 

11.Avaliação final 

Cada atividade na plataforma será avaliada. Ao final o aluno deve alcançar 

média igual ou superior a 70 pontos. 



 
 

 

 

12.Materiais mínimos necessários 

 Ter o certificado de conclusão e aprovação do curso 1 - Renovando a 

mente do Educador e do curso 2 – Fundamentos Históricos, Bíblicos 

e filosóficos da Abordagem Educacional por Princípios 

 Aquisição e leitura do Livro (também disponível em e-book): 

o SOUZA, Alcione. Educação Por Princípios: Ferramentas De Ensino 

E Aprendizagem. São Paulo: AECEP, 2015. 

 O aluno precisa ter conhecimentos básicos de pacote office ou 

equivalente, saber navegar na internet, inclusive executando 

download e upload de arquivos. A internet com fio é desejável nos 

casos de aula ao vivo. Além disso, é bom que o aluno tenha 

experiência com e-books nos aplicativos Kobo e Kindle. 

 Computador de mesa ou laptop, impressora, scanner(opcional), 

acesso a serviço de internet (10 Mb ou superior), fone de ouvido com 

microfone, software e navegador atualizado. 

 Fichário para organização dos materiais (textos e gráficos) e da 

produção individual do aluno 

 Livro texto básico do curso e outras leituras sugeridas (opcional). 

 Bíblia; chave bíblica, bom dicionário da língua portuguesa. 

 

13.Diploma e Certificação 

Ao final do curso o aluno receberá um certificado de curso de extensão 

com carga horária de 72 h/a que compõe 1/4 dos créditos obrigatórios 

para o Programa de Formação na Abordagem Educacional por 

Princípios/AECEP, reconhecido pela Gestão de Conhecimento da 

Associação de Escolas Cristãs de Educação Por Princípios. 
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