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EMENTA 

 

Curso AEP: um primeiro olhar 

Uma introdução à Abordagem Educacional por Princípios 

 

Modalidade de Ensino: EaD (Ensino à Distância) ambientado em plataforma de curso online 

Duração: Tempo mínimo cinco dias e tempo máximo 3 meses. O curso obedecerá o ritmo e 

disponibilidade do participante. 

 

Público Alvo:  

Professores que atuam em escolas regulares de orientação cristã; 

Professores novatos em escolas de Educação cristã por princípios, 

Pais de crianças que estudam em escolas que utilizam a AEP; 

Famílias educadoras que desejam uma abordagem educacional cristã e eficaz. 

 

Objetivos 

1. Introdução a uma filosofia cristã para educação; 

2. Introdução à abordagem de educacional por Princípios nos seus aspectos filosóficos, 

metodológicos e curriculares; 

3. Fortalecer o movimento de educação escolar cristã no país; 

4. Abençoar as nossas crianças com uma nova e viva maneira de educar para o temor do 

Senhor e para cumprirem eficazmente as suas vocações; 

5. Fazer uso de novas formas de aprendizado com base nas novas tecnologias de informação e 

comunicação, para expandir múltiplas possibilidades de multiplicação do conhecimento; 

6. Supri a demanda por conhecimento em abordagem educacional alinhada a uma visão de 

mundo cristã. 

 

Fundamentação 

A não neutralidade em tudo que se faz no contexto educacional; 

Estudo de cosmovisão e a sua influência na cultura e educação; 

As ideias fundamentais que regem e estruturam o mundo natural, social e espiritual; 

Educação integral conectada a vida, ao serviço e a eternidade; 
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Distribuição e carga horária:  

Carga horária estimada em 3 horas/aula para cada módulo, totalizando 12 horas. 

Módulo I - Introdução à educação cristã (3 h/a) 

Módulo II – Introdução à fundamentação filosófica para a abordagem educacional por 

princípios (3 h/a) 

Módulo III – Introdução à fundamentação metodológica da AEP (3 h/a) 

Módulo IV – Introdução à fundamentação curricular da AEP (3 h/a) 

 

Metodologias/características: 

Aula expositiva mediada por tecnologia de vídeo combinada com apresentação em Power 

Point; 

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

efeito; 

Aplicação prática: uso de situações reais (demonstração de conceitos aplicados a prática 

escolar); 

Compartilhamento de experiências e interação de ideias em fóruns abertos; 

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

Disponibilizado em regime de roteiro contínuo e contabilizado a medida do avanço do 

participante; 

Curso sem tutoria e necessidade de devolutivas. 

 

Avaliação/Evidências de aprendizagem: 

Ser capaz de perceber a cosmovisão adjacente em um processo educativo; 

Ser capaz de discernir entre uma visão cristã e humanista de educação; 

Compreender as principais ideias que dirigem a abordagem educacional por princípios; 

Sentir-se familiarizado com termos e estratégias de ensino da AEP; 

Capacidade de construção de conhecimento em regime colaborativo;  

 

Obs.: O curso é informativo e autoavaliado. A aprendizagem será medida pelo esforço e 

disposição do aluno em cumprir todas as etapas do curso sem nenhuma oferta de avaliação e 

devolutiva.  
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