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 Prezados participantes, 
 
 
Com a efetivação de sua inscrição ao Prêmio Cida Mattar, você terá acesso a 
Plataforma da AECEP, nela encontrará todos os documentos com instruções e 
também  o fichário para o seu projeto com os itens em branco e estrutura pré-
formatada, para que você possa elaborar ou transcrever seu projeto.  
 
A plataforma da AECEP/EAD será o meio de comunicação com a coordenação 
do Prêmio, para sanar dúvidas e ter  a consultoria para que seu projeto seja 
alinhados aos requisitos da AEP. 
 
A plataforma é de fácil utilização e contém tutoriais com orientações de como 
fazer a postagens dos documentos que necessitará entregar. 
 
É necessária a leitura, com muita atenção, do regulamento do Prêmio Cida 
Mattar, nele constam informações importantes. O regulamento e as orientações 
estão disponíveis no site da AECEP e você já pode tomar ciência antes de 
realizar sua inscrição. 
 
Neste documento elaboramos o modelo de fichário de um projeto na Abordagem 
Educacional por Princípios com orientações. O seu projeto deve ser apresentado 
neste formato. 
 

 
Observe o que e como deve ser escrito cada item do projeto. 
Siga atentamente estas orientações, pois a avaliação do seu  
projeto se dará da análise do cumprimento de  cada um destes 
itens. 

 
 
Quaisquer dúvidas, entrem em contato pela plataforma, na data prevista para 
consultoria. 
 
Bom trabalho! 
 
 

Atenciosamente, 
June Ribeiro 

Eliane Lovizotto Rigotti 
 

Coordenadoras do Prêmio Cida Mattar. 
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(capa de abertura do fichário) 

 

NOME COMPLETO DO PROFESSOR 

 (Fonte Arial, 14) 

 

 

 

 

 

 

 

 

TEMA DO PROJETO 

(Fonte Arial, 16, negrito) 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Cidade 

Ano 
 

Projeto ....... realizado na escola.... 
apresentado à AECEP, como 
requisito para participação da 
edição 2022 do Prêmio Cida Mattar. 

(Fonte Arial 12, espaçamento 1,0) 
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SUMÁRIO: já está formatado pela ferramenta do Word, basta clicar na palavra sumário e 

atualizar a numeração das páginas, após finalizar seu projeto. Caso não conheça esta 

ferramenta, terá de fazer o sumário manualmente) 
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(TITULOS ARIAL 14, TEXTO, ARIAL 12, ESPAÇAMENTO 1,5) 

 

1. APRESENTAÇÃO 
Apresente sua escola (breve histórico e visão educacional), qual o tema 

do projeto que será realizado, em qual nível e ano escolar (mencione o número 

de professores e alunos que participaram ou irão participar da execução do 

projeto. 

 

2. JUSTIFICATIVA 
 A justificativa responde à pergunta “por quê” fazer ou porque fez este 

projeto, de onde veio a ideia ou relevância de se tratar este tema. Nela deve ter 

o argumento principal que fundamenta a realização do projeto. 

 

3. OBJETIVOS 
O Objetivo responde à pergunta “para que” você está fazendo este projeto 

no sentido do que se pretende alcançar com seus alunos. Devem constar 

objetivos que incluam a perspectiva de formação acadêmica, formação do 

caráter e formação da cosmovisão bíblica que se espera que o aluno alcance 

com a participação e desenvolvimento do projeto. 

Atenção: os objetivos do projeto são para os alunos e não para o professor 

e por isso devem ser formulados de acordo com o que os alunos irão realizar 

para alcançar os mesmos. Os seus alunos têm que ser os principais agentes do 

projeto. São eles quem participarão efetivamente, portanto, tenha clareza e 

certeza de que espera que eles sejam capazes de realizar e alcançar com a 

realização do projeto. 

Importante alinhar objetivos aos princípios que na pesquisa quatro passos 

do tema foram raciocinados e respectivas ideias-guia. 

  Os objetivos são redigidos com verbos no infinitivo, p.ex.: caracterizar, 

identificar, compreender, analisar, verificar.  
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4. CRONOGRAMA 
Projetos escolares precisam de um cronograma com prazos bem 

estabelecidos para cada atividade e que delimite a sua duração. Esse ponto é 

muito importante para um melhor desenvolvimento da proposta e alcance de 

resultados. O projeto pode durar um semana, um mês ou meses,  mas certifique-

se de que esse é o tempo necessário para a efetivação de todas as etapas da 

ideia inicial. 

Neste item estabeleça o seu planejamento, “o quando”, cada etapa do 

projeto  foi ou será executada. Constando nele a programação e distribuição das 

atividades, aulas e responsáveis  que as desenvolverão junto aos alunos. 

Para a melhor visualização do seu planejamento e execução do seu 

projeto elabore uma tabela que informe as aulas, as atividades, o responsável e 

o dia em que foi ou será realizada. Veja um exemplo de cronograma abaixo: 

 

Quem 

(Professor 
Responsável) 

Quando 

(data/ 
período) 

O que 

(atividade/ produção esperada dos alunos) 

   

 

5. PESQUISA QUATRO PASSOS  
Esta é uma parte importantíssima do seu projeto. Leia atentamente as 

orientações para fazer a sua pesquisa.  

 

A pesquisa se refere ao tema do projeto, ou seja, a pesquisa quatro passos 

que você professor realizou para subsidiar e fundamentar o projeto que pretende 

realizar com seus alunos. Sabemos que para desenvolver um tema ou conteúdo 

é preciso primeiro que o professor AEP tome domínio sobre o tema, realizando  

de forma abrangente a sua pesquisa. Ela será sua referência para o 

desenvolvimento do projeto e, para estar conforme a abordagem por princípios, 

deverá ser realizada com excelência.  

Seguem abaixo os itens e orientações com cada passo da pesquisa. 
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5.1 PESQUISA DE PALAVRAS-CHAVE 

Selecionar as palavras - chave do tema do projeto e escrever as 

definições de cada uma delas. Utilize as definições do Dicionário Webster, 1828 

(http://webstersdictionary1828.com/Dictionary/). O ideias é pesquisas a definição 

das palavras-chave no Dicionário Webster e também em um bom dicionário da 

Língua Portuguesa, para que possa ter comparações. 

Atenção: realize uma ampla pesquisa de palavras que dizem respeito ao 

seu tema. Referencie na bibliografia quais foram os dicionários utilizados. 

 

5.2 PESQUISA BIBLICA. 

A partir das palavras-chave e/ou sinônimos, fazer a pesquisa Bíblica 

abrangente do tema do seu projeto, utilize uma concordância bíblica para sua 

pesquisa. Referencie na bibliografia qual Bíblia e/ou concordância (versão 

utilizada). 

Registre nesse item os versículos bíblicos que serão o fundamento para 

o seu projeto. Escreva abaixo de cada texto Bíblico um pequeno comentário 

sobre a relação com o tema do projeto. Desta forma você está demonstrando a 

reflexão sobre o estudo e permitindo que a Palavra de Deus ilumine a sua mente. 

- Lembre-se que os textos Bíblicos devem ser relacionados as palavras-chave 

escolhidas ou aos seus sinônimos. 

Atenção:  Em toda a pesquisa quatro passos deve haver coerência entre 

palavras-chave, versículos, princípio e ideia-guia.  

5.3 PESQUISA ACADÊMICA 

Pesquise amplamente sobre o seu tema. A pesquisa acadêmica 

fundamenta o conhecimento em relação ao tema do projeto. Busque fontes 

primárias para realizar a pesquisa ( livros, artigos, reportagens,  sites confiáveis). 

Escreva o resultado de sua pesquisa que será o fundamento do projeto, procure 

redigir um texto autoral. Você pode fazer citações e referências, dentro dos 

critérios da ABNT. Não copie trechos de livros ou internet.  

 

 

http://webstersdictionary1828.com/Dictionary/
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5.4 RACIOCINAR 

Com base na pesquisa realizada identifique os Princípios Bíblicos do 

estudo (preferencialmente dentre os sete princípios). 

 ATENÇÃO: não é necessário aplicar todos os sete princípios ou vários 

princípios. Eleja o (s) princípio que ficou evidente e pertinente, a partir da sua 

pesquisa Bíblica e que pretende ser o que seus alunos internalizarão no decorrer 

do desenvolvimento do projeto. 

Relembrando:  

-  O princípio Bíblico deve responder de forma simples a uma pergunta. O que 

Deus pensa sobre esse assunto? 

 - O princípio Bíblico é uma verdade raciocinada a partir da Palavra de Deus 

e não do conteúdo, portanto o Princípio Bíblico deve estar relacionado ao 

versículo-chave selecionado. 

- Observe sempre a coerência e harmonia entre versículo, palavra-chave e 

princípio aplicado.  

5.4.1 IDEIAS-GUIA 

Para cada princípio evidenciado, uma ideia-guia deve ser elaborada. 

A ideia-guia vai ligar cada princípio ao assunto que está sendo estudado. 

A ideia-guia, conduz o professor durante as várias aulas e o ajuda a não 

perder o alvo do novo aprendizado.  

Relembrando:  

- A ideia-guia é uma frase que sintetiza a essência do tema ou conteúdo 

ensinado e mostra a causa e o efeito, o interno e o externo, o abstrato e o 

concreto. Ao ler a ideia-guia elaborada é fácil detectar a qual princípio ela se 

refere. 

Exemplo: Se estou dando uma aula onde fundamento a Geografia, minha ideia-

guia poderia ser: 

A Geografia é a descrição do cenário onde Deus está escrevendo Sua História 

e revelando Sua soberania. 

Concreto: Estudo da Geografia  

Abstrato: Princípio da Soberania 
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5.6 RELACIONAR 

Neste item o professor deve estabelecer relações entre a pesquisa a 

respeito do tema do projeto e o que será aplicado à vida do estudante e/ou da 

comunidade escolar. Trata-se de aplicação pessoal, espiritual, familiar e 

relacional. 

O passo Relacionar na AEP, responde à pergunta: Como o conteúdo 

estudado se aplica à vida? Como ele pode contribuir para o crescimento integral 

do estudante e/ou para o desenvolvimento e transformação da sociedade? Qual 

cosmovisão bíblica pretende se desenvolver no tema proposto? (o relacionar 

subsidia a elaboração dos objetivos) 

O Relacionar também demonstra a interdisciplinaridade entre o tema do 

projeto e as áreas do conhecimento abrangidas no projeto, integrando, portanto, 

o conhecimento e o princípio.  

 

5.7 REGISTRAR 

Redigir em forma de ensaio a sua conclusão (professor) sobre a pesquisa 

realizada. De forma que possa posteriormente (em seu planejamento de aulas), 

levantar perguntas para que seus alunos reflitam sobre o aprendizado e redijam 

seus próprios ensaios. 

 

6. FERRAMENTAS AEP 
Cite a(s) Ferramentas de Aprendizagem que foram ou serão aplicadas ao 

projeto numa perspectiva INOVADORA! Descreva a (s) a atividade que será 

realizada nas ferramentas escolhidas e que foram ou serão aplicadas. 

Utilize a ferramenta (s) de acordo com nomenclatura adotada pela 

AECEP.  

A AEP utiliza 12 ferramentas, a ideia não é citar todas, mas a (s) que foi 

(foram) utilizada prioritariamente, utilizando metodologias ativas e/ou recursos 

tecnológicos. Mantendo, porém, as características e propósitos das mesmas.  

Recomendamos a leitura do livro “Ferramentas da Educação por Princípios”, de 

Alcione Souza, publicado pela AECEP.  
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  Observação: Você pode ilustrar com imagens quais serão as atividades 

que planeja desenvolver em cada ferramenta que será utilizada. (para que as 

mesmas fiquem formatadas utilize a ferramenta do word para formatar a imagem 

e localizá-la no espaço da página adequadamente) 

 

7. DESENVOLVIMENTO E CULMINÂNCIA DO PROJETO 
 Relate brevemente neste item como foi ou será desenvolvido o projeto com 

base no cronograma, pesquisa 4 passos e ferramentas aplicadas e qual será o 

momento da culminância do projeto (seu encerramento e forma como os 

resultados serão aferidos)  

 Lembrete : uma das ferramentas da AEP é a avaliação, portanto no campo 

das ferramentas deve constar a forma como pretende verificar o alcance dos 

objetivos propostos (instrumentos de avaliação processual que utilizará). 

 

8. ANEXOS 
 Os anexos dizem respeito aos documentos que evidenciam a realização do 

projeto (caso já tenha sido concluído) e/ou que serão utilizados. Neste item devem 

ser listados o nome dos arquivos (anexos) que serão postados na plataforma. 

  Os arquivos devem conter exemplos das ferramentas AEP produzidas, 

atividades escritas, desenhos, fotos, gravações ou que mais foi realizado durante 

o projeto e seja relevante para mostrar o seu desenvolvimento. Podem ser 

arquivos de powerpoint  ou outro formato, vídeos, áudios etc. 

 Na plataforma há mais orientações sobre os tipos de arquivos, sua forma de 

apresentação e como postar na mesma. 

 

9. BIBLIOGRAFIA 
Neste item é relacionado todo o material consultado para a elaboração do 

projeto, que seja citado nele (Bíblia, dicionário, livro, sites, revista, jornal, vídeo 

etc.). Lembrando que, para cada tipo de referência, há uma organização padrão 

determinada pela ABNT.  

 


