
Fundamentos Filosóficos, Metodológicos e Curriculares da AEP
Professor: Ana Beatriz Rinaldi Carga horária: 72 horas Semestre/Ano: 1º/2022

Ementa:
Este é o segundo módulo da Formação do Educador em AEP. Neste módulo,

estudaremos a razão da não neutralidade em tudo que se faz no contexto educacional. Vamos
abordar os principais aspectos da filosofia, metodologia e currículo da Abordagem Educacional
por Princípios. Ao final do curso, o aluno será capaz de aplicar princípios ao contexto escolar,
elaborar uma pesquisa 4 passos e usar uma das 12 ferramentas da AEP.

Objetivos:
Ao término da disciplina o aluno será capaz de:

● Conceituar Filosofia, Educação e Abordagem Educacional por Princípios;
● Conhecer a Ideia cristã da Criança, o Perfil do educador cristão e a visão geral da

escola cristã;
● Definir História Providencial e os Sete Princípios Governamentais;
● Definir Metodologia e entender os Quatro Passos da Pesquisa;
● Entender a importância do Fichário de Anotações e conhecer, superficialmente, as

Ferramentas da AEP;
● Definir Currículo e conhecer suas principais características;
● Compreender por que fundamentamos as disciplinas.

Conteúdo Programático:

● Definição de Filosofia, Educação e Educação e Abordagem Educacional por
Princípios;

● Ideia cristã da Criança, o Perfil do educador cristão e a visão geral da escola cristã;
● Conceito de História Providencial e os Sete Princípios Governamentais;
● Definição de Metodologia e entender os Quatro Passos da Pesquisa;
● O Fichário de Anotações e conhecer, superficialmente, as Ferramentas da AEP;
● Currículo: suas principais características e importância;
● Fundamentação das disciplinas.

Procedimentos:

● Leitura de textos;
● Vídeos;



● Fórum;
● Atividade semanal para nota.

Avaliação:

Avaliação Semanal 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.

Prazos

Cada lição terá duração de duas semana. Os trabalhos devem ser remetidos quinzenalmente
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. Após isso, não receberá nota.

Avaliação final

Cada atividade na plataforma será avaliada. Ao final o aluno deve alcançar média igual ou
superior a 70 pontos.

Materiais necessários

Ter o certificado de conclusão e aprovação do curso 1 oferecido pela AECEP .
Aquisição e leitura dos Livros (também disponíveis em e-book):

o CARTAXO, LIMA, RINALDI. Abordagem Educacional por Princípios: um primeiro olhar. São
Paulo: AECEP, 2018.

o JEHLE, Paul. Ensino e Aprendizagem: uma abordagem filosófica cristã. Belo Horizonte:
AECEP, 2015.

o ADAMS, Carole. A ideia Cristã da Criança. São Paulo: AECEP - Associação de Escolas
Cristãs de Educação por Princípios, 2018.

o Youmans, Elizabeth I. Renovando a Mente do Educador – AECEP, 2017.

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.

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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