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EMENTA DE CURSO EAD 
 

GP NA ESCOLA DE AEP 
 

 
1. Modalidade de Ensino 

EaD (Ensino à Distância) ambientado em plataforma de curso on-line: 

ead.aecep.org.br 

Curso de Gestão Pedagógica na modalidade curso livre. 

 

2. Duração e carga horária: 

Tempo mínimo de acesso a plataforma trinta (30) dias e tempo máximo 6 (seis) 

meses.  

O curso obedecerá ao ritmo e a disponibilidade do participante, o que chamamos 

de autoestudo. 

O curso ficará disponível na plataforma, para o aluno matriculado, com liberdade 

de uso por 6 meses, após este prazo encerra o acesso.  

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

 

3. Ementa 

O curso na modalidade EAD, Gestão Pedagógica na AEP (Abordagem Educacional 

Por Princípios) trabalhará um breve histórico da AEP no Brasil, a identidade do GP 

e sua agenda e traçará rotas e processos inerentes a esta função.  

O aluno irá refletir sobre desafios desta função, com o objetivo de traçar 

estratégias e uma agenda para uma GP eficiente e que glorifique a Deus. 

 

4. Público-Alvo 
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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. 

E estudantes de pedagogia. 

 

5. Pré-requisito: 

Atuar na área Educacional (família, escola, Igreja, ONG’s e afins) confessional 

cristã. 

Adquirir o livro – GP na escola da AEP. 

 

6. Objetivos Gerais 

• Apresentar e compartilhar, através da leitura do livro e da participação no curso 

EAD, a experiência da autora e a agenda de 22 anos na área de gestão e 

coordenação pedagógica. 

• Apresentar aos alunos do EAD, a identidade do gestor pedagógico, seus 

instrumentos, planejamentos, agenda e fundamentos para e execução 

diferenciada desta função dentro da Abordagem Educacional por Princípios. 

• Oportunizar aos alunos a chance de se organizarem e implantarem um plano de 

ação pedagógica que tenham como resultados: Caráter Cristão, Cosmovisão 

Bíblica, Erudição/Excelência Acadêmica, e a Formação de Líderes Servidores. 

Observação: mesmo não sendo gestor, o aluno poderá fazer um planejamento 

para uma instituição formal ou contraturno de educação cristã, solicitando para 

estagiar no período do curso. 

• Gerar uma reflexão sobre a prática atual do funcionamento pedagógico da escola 

de maneira geral e avaliar a eficiências das mesmas no Brasil. 

• Inspirar os alunos a se interessarem a fazer os outros cursos da AECEP e demais 

serviços. 

• Praticar o uso do “Método do Fichário” virtual e físico. 

 

 

7. Objetivos Específicos 

• Este curso é baseado no livro GESTÃO PEDAGÓGICA NA ESCOLA DE AEP de 

autoria: Hélvia Alvim Freitas.  A leitura e aquisição do livro é condição essencial, 

pois é um material de autoestudo e deve ser adquirido pelo aluno para 

http://www.aecep.org.br/


  

 

Associação de Escolas Cristãs de Educação por Princípios 

Ementa de Curso em EAD 
Atualizado em março/2021 

 

 

AECEP – Associação de Escolas Cristãs de Educação por Princípios. 

www.aecep.org.br 

3 

 

acompanhar o todo o curso. (Adquirir na AECEP) 

• O aluno deverá fazer as atividades previstas nos módulos em seu fichário digital e 

postar dentro da plataforma no espaço correspondente. 

• Se o aluno desejar o certificado de conclusão do curso deverá enviar ao fim do 

curso o seu fichário digital para ser avaliado, com todas as atividades completas. 

• Se o aluno do EAD desejar uma consultoria ao final do curso, após a entrega e 

correção do fichário, ele poderá participar de (1) tutoria de 40 minutos on-line, 

sendo em grupo e/ou individual, conforme disponibilidade e agendamento prévio 

pelo tutor. Caso o aluno necessite de assessoria, treinamento ou capacitação na 

área pedagógica de sua escola poderá contatar a AECEP. 

 

8. Conteúdo programático 

o Módulo 1 – Introdução 

▪ Boas-vindas 

▪ Aula Inaugural e apresentações 

▪ Tarefa da semana 

o Módulo 2 – Definindo a Gestão Pedagógica na AEP 

▪ Video aula – Semana 2 

▪ Fórum da Semana 

▪ Tarefa da Semana 

o Módulo 3 – Buscando a Identidade da Gestão Pedagógica 

▪ Video aula – Semana 3 

▪ Fórum da Semana 

▪ Tarefa da Semana 

o Módulo 4 – A Agenda da Gestão Pedagógica 

▪ Video aula – Semana 4 

▪ Autoavaliação 

▪ Fórum da Semana 

▪ Tarefa da Semana 

o Módulo 5 – Planejando um Curso de Formação em Serviço 

▪ Video aula – Semana 5 

▪ Fórum da Semana 

▪ Tarefa da Semana  

o Módulo 6 – Planejando e Organizando Reuniões 

▪ Video aula – Semana 6 

▪ Estruturação da Gestão Escolar 

▪ Fórum da Semana 

http://www.aecep.org.br/
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▪ Tarefa da Semana  

o Módulo 7 – Os Instrumentos do Planejamento Pedagógico 

▪ Video aula – Semana 7 

▪ Fórum da Semana 

▪ Tarefa da Semana 

▪ Blog – Artigo Educacional  

o Módulo 8 – Planejamento Pedagógico 

▪ Video aula – Semana 8 

▪ Fundamentação das Disciplinas 

▪ Fórum da Semana 

▪ Recursos Digitais 

▪ Tarefa da Semana  

o Módulo 9 – A Visão do Gestor Pedagógico sobre o Professor de AEP 

▪ Video aula – Semana 9 

▪ Tarefa da Semana  

▪ E-mail para autora 

o Módulo 10 – Os desafios da Gestão Pedagógica 

▪ Video aula – Semana 10 

▪ Tarefa da Semana  

o Módulo 11 – Chegamos ao Fim! 

▪ Encerramento 

▪ Consultoria, Treinamento & Assessoria 

▪ Pesquisa de Satisfação 

o Prova Final – Entrega do Fichário Digital. 

 

9. Avaliação 

Este curso é autoestudo, não haverá avaliação somativa. 

Para certificação de conclusão, o aluno deverá enviar ao fim do curso o seu 

fichário digital para ser avaliado, com todas as atividades completas. Após a 

postagem do Fichário Completo do aluno, o tutor terá 30 dias para apresentar a 

devolutiva seguindo os requisitos abaixo:  

 

Escrita 

• Escrita com correção ortográfica e gramatical; 

• Respostas claras e dentro do conteúdo e contexto pedido; 

• Ilustrações, fotos e desenhos que complementem o conteúdo. 

Conteúdo 

• Demonstrar conhecimento do conteúdo tratado em cada módulo; 

http://www.aecep.org.br/
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• Profundidade nas respostas; 

• Uso de pequenas citações entre aspas e com bibliografia (não aceitaremos plágios, cópias 
longas de outros trabalhos de internet ou livros) 

Abordagem 

• Demonstrar conhecimento inicial da AEP e expressá-lo no conteúdo das atividades do 
fichário 

• Pesquisa 4 passos; 

• Identificação de princípios de maneira coerente; 

• Estudo de palavras; 

• Uso de outras da Ferramentas da AEP 

• Colocar ao final o item: Conclusão final do trabalho. 

 

A nota final deverá atender o mínimo de 70% de Acerto para certificação.  

 

10. Prazos 

O prazo de acesso, desenvolvimento do curso com a entrega do fichário final e 

período de correção se dará no período de 6 meses da data de contratação. Após 

o prazo, o aluno perderá o acesso à plataforma.  

Após a entrega final do fichário digital, o tutor tem 30 dias para entrega da 

primeira devolutiva. Caso necessário, o aluno terá direito mais 1 (uma) tentativa, 

no prazo de 30 dias, após a correção do tutor para entregar o fichário digital 

completo e corrigido. O tutor terá o prazo de 15 dias para a segunda e última 

devolutiva. 

Caso o aluno, entregue o fichário digital completo fora do tempo hábil da 

devolutiva do tutor e correção, do prazo máster de acesso dos 6 meses previstos 

para o curso, o mesmo poderá ficar sem a certificação. 

 

11. Materiais mínimos necessários 

a. 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; 

b. 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; 

c. Fichário para organização dos materiais (textos e gráficos) e da produção 

individual do aluno; 

d. Bíblia; chave bíblica, bom dicionário da língua portuguesa; 

http://www.aecep.org.br/
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12. Aquisição e leitura dos Livros: 

Necessário adquirir o livro "Gestão Pedagógica na escola de AEP - Hélvia A. F. 

Brito" e ter conhecimento básico da AEP. 

 

13. Diploma e Certificação 

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

horária de 72 horas a que compõe os créditos obrigatórios para o reconhecido 

pela Gestão de Conhecimento da Associação de Escolas Cristãs de Educação Por 

Princípios. 
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