
 
 

 

 

 

  

Fundamentos Curriculares da Abordagem Educacional por 

Princípios 

1. Modalidade de Ensino:   

EaD (Ensino à Distância) ambientado através de uma plataforma: ead.aecep.org.br 

 

2. Carga horária:   

72 h/a (aprox. 6 horas semanais) / duração: 4 meses.  

 

3. Ementa:  

- Análise das implicações do planejamento de ensino no currículo e a caracterização dos 

elementos essenciais de sua constituição;   

- Estudo de cosmovisão, sua influência na cultura e desdobramentos no currículo escolar;  

- Aproximações e afastamentos de um currículo cristão com as principais concepções 

curriculares;  

- Reflexões sobre as áreas do conhecimento sob uma perspectiva da soberania divina e sua 

interpretação através da identificação de princípios fundantes;  



 
 

 

- Considerações sobre as várias dimensões humanas e das teorias para as origens na concepção 

do currículo;  

- Análise da importância das pessoas ao longo do processo educacional – currículo vivo;  

- Introdução a uma abordagem transformadora através da elaboração de currículo eficiente em 

raciocinar por princípios;  

- Experimentação de análise e elaboração de currículo escolar com conteúdos orientados por 

uma cosmovisão cristã.  

4. Público-alvo:   

Professores e coordenadores que atuam em escolas regulares de orientação cristã, professores 

e coordenadores que atuam em escolas na Abordagem Educacional por Princípios, 

coordenadores/professores de cursos teológicos, pastores, obreiros e seminaristas ligados a 

ministérios de ensino, e ainda, pais que fazem educação domiciliar utilizando AEP. Que tenham 

cursado os cursos 1 a 3 da formação na Abordagem Educacional por Princípios. 

5. Objetivos Gerais:  

1. Gerar crescimento no domínio da Abordagem Educacional por Princípios a partir da questão 

curricular, percebendo as suas particularidades e distintivos;  

2. Aprofundamento no relacionamento com Deus através do conhecimento dos seus atributos 

revelados a partir do estudo e compreensão da Criação – sua principal obra;   

3. Encorajar os relacionamentos e a cooperação no grupo para uma construção compartilhada 

do conhecimento;   

4. Valorizar as individualidades regionais brasileiras e a nossa cultura encorajando a troca de 

experiências entre escolas parceiras na visão de EP;  

5. Experimentar novas plataformas de aprendizado (uso das TICS) para expandir em outras 

possibilidades e tirar melhor proveito destas novas experiências de aprendizagem;  

6. Enriquecer o movimento de escolas cristãs e de AEP no país;  

7. Abençoar as nossas crianças com uma nova e viva maneira de educar para glória de Deus e 

manifestação de boas obras;  

8. Produzir um trabalho em análise ou elaboração de currículos com relevância conceitual e 

prática.  

 6. Objetivos Específicos:  
1. Compreensão da importância deste instrumento do/no processo educativo;  

2. Desenvolver competência crítica para avaliação do conteúdo de cosmovisão de currículos 

escolares;  

3. Desenvolver capacidade crítica para a elaboração de currículos com uma perspectiva cristã 

de modo a formar cosmovisão cristã e desenvolver potencial de influência da cultura com 

uma percepção cristã de mundo;  



 
 

 

4. Compreender como uma teoria das origens afeta profundamente os fundamentos de todas 

as áreas do conhecimento;  

5. Perceber a interação e interdependência entre as várias áreas do conhecimento e a verdade 

bíblica como integradora em princípios dos fundamentos para cada disciplina; 

6.  Compreender as várias áreas do conhecimento como expressão da glória de Deus;  

7. Perceber-se como um currículo vivo.  
 

8. Realizar a análise, por meio de um parecer técnico, de um currículo escolar, tendo em vista 
a cosmovisão aplicada em sua fundamentação. 

 
9. Elaborar um currículo com fundamentação e cosmovisão cristã de um ano e área 
específica do conhecimento, atualizado com a diretrizes da Base Nacional Curricular 
Comum. 

 
  

6. Conteúdo programático:   

Aula Inaugural 

Módulo I - Conceitos e fundamentação da questão curricular sob uma perspectiva cristã  

Aula 1: O currículo e o planejamento do ensino  

Aula 2: conceitos, componentes e caracterização  

Aula 3: O lugar do currículo cristão entre as diversas concepções e teorias curriculares  

Aula 4: Considerações sobre o currículo prescrito e o currículo oculto  

Aula 5: Atividade discursiva e avaliação. 

Módulo II – As disciplinas do currículo escolar e sua fundamentação em princípios  

Aula 5: As áreas do conhecimento numa perspectiva bíblica  

Aula 6: As áreas do conhecimento numa perspectiva bíblica (continuação)  

Aula 7: Elevando o sentido e propósito para o conhecimento através dos princípios   

Aula 8: Considerações importantes para elaboração de currículo escolar cristão  

Módulo III – Avaliação e elaboração de currículos fortes em ensino de princípios de formação 

de caráter cristão. (este módulo tem mais prazo) 

Aula 9: Análise de currículo e elaboração de parecer  

Aula 10: Elaboração metodológica de um currículo forte em cosmovisão cristã  

Aula 11:  Produção de um currículo – orientações e tutoria. 



 
 

 

Aula 12: Refino e finalização da produção final do aluno – entrega da proposta de 

currículo escolar e fichário. 

  

7. Metodologias:  

Reflexão baseada em princípios bíblicos para fundamentação e compreensão da causa para o 

efeito;  

Linha do tempo e estudo de palavras para compreensão e domínio do tema;  

Uso de alegorias, histórias e símbolos para relacionar;  

Aplicação prática: uso de situações reais (avaliação de currículos e elaboração de currículo 

para um curso real);  

Compartilhamento de experiências e interação de ideias;  

Uso de diversos suportes e recursos de mídia para cooperação e registro do aprendizado;  

8. Avaliação:  

Percepção da compreensão acerca do tema a partir das reflexões e analogias produzidas ao 

longo do curso;  

Construção de Fichário com conteúdo dos módulos 1 e 2 de forma personalizada e reflexiva 

sobre os temas estudados. 

Responder a questões objetivas e dissertativas sobre os temas abordados em avaliação online. 

Capacidade de avaliar a cosmovisão presente no currículo expressa através de um parecer;  

Construção de parecer avaliativo de um currículo escolar; (relevância prática, fundamentação, 

citações, recomendações pertinentes)  

Construção de proposta curricular para um curso real dentro da afinidade do participante; 

(relevância prática, fundamentação, clareza dos objetivos e alinhamento com a EP, 

caracterização dos componentes: conteúdos, escopo e sequência, metodologias)  

Capacidade de construção de conhecimento em regime colaborativo;   

Todas estas competências serão observadas através da participação e interação do aluno nos 

fóruns, chats e respostas as atividades propostas;  

9. Prazos:   

Os trabalhos são solicitados com prazos de entrega em torno de 8 - 15 dias de antecedência e 

devem ser remetidos semanalmente através da plataforma do curso.  

Trabalhos entregues fora do prazo estabelecido terão desconto em seu valor. 

 

 



 
 

 

10. Avaliação final:  

O curso será avaliado através de notas de 0-10 pontos para cada módulo, sendo a avaliação final 

baseada no somatório de todos os módulos divididos por três. A média final não poderá ser 

inferior a 7.0 pontos. O trabalho final, a elaboração de um currículo, também não poderá ter 

valor inferior a 6.0 pontos para aprovação final no curso.  

11.  Materiais mínimos necessários  

- Fichário para organização dos materiais (textos e gráficos) e da produção individual do aluno;  

- Computador de mesa ou laptop, impressora, scanner(opcional), acesso a serviço de internet 

(10 Mb ou superior), fone de ouvido com microfone, software navegador atualizado;  

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

- Bíblia; chave bíblica, bom dicionário da língua portuguesa;  

12. Diploma e Certificação   

No final do curso o aluno receberá um certificado curso de extensão com carga horária de 72 

h/a que compõe 1/4 dos créditos obrigatórios para o Programa de Certificação em Educação 

por Princípios/AECEP, reconhecido pela Gestão de Conhecimento da Associação.  

13. Docente do Curso  

Prof. Eliane Lovizotto Rigotti. Pedagoga, com especialização em Gestão Escolar; 

Desenvolvimento de Recursos Humanos e pós-graduanda em Neuropsicopedagogia. Atuou 

como Coordenadora Pedagógica da Educação Básica em instituição de ensino em AEP por 17 

anos. Atualmente faz parte da equipe de capacitadores da AECEP, como formadora de 

professores em AEP. É escritora de materiais didáticos e guias cristãos para professores, 

fundamentados em uma cosmovisão bíblica e na Abordagem Educacional por Princípios para as 

Editoras CEDUCA e Rede Cristã de Educação.  

14. Supervisão do Curso 

Prof. Rubens D. Cartaxo. Pedagogo, diretor escolar, coordenador escolar, desenvolvedor de 

currículo e professor. Atuou como diretor/proprietário de instituição de ensino por 21 anos, 

como formador de professores em Educação por Princípios por mais de 10 anos e atualmente 

integra o Comitê de Gestão de conhecimento da AECEP e é responsável pela implantação e 

distribuição do Programa AMO (da Chrysalis International) para contra turno escolar no Brasil.  
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