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Disciplinas da Educação 

Pedagogia1 
Pedagogia é a ciência da educação e tem como objetivo a reflexão, a crítica, 

a ordenação e a sistematização do processo educativo. 
 

Divisão da Pedagogia 

Disciplinas Filosóficas

Filosofia Educacional
Política Educacional

História da Pedagogia

Disciplinas Técnicas

Didática
Administração Escolar
Orientação Educativa

Higiene Escolar.

Disciplinas Científicas

Psicologia Educacional
Sociologia Educacional
Biologia Educacional

Estatística Educacional
História da Educação
Educação Comparada

Didática

Geral
Especial

 
 
Abaixo algumas disciplinas que precisamos conhecer para entender a 

Didática, a disciplina que nos aprofundaremos: 

 
1 ©Encyclopaedia Britannica do Brasil Publicações Ltda. 
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Biologia da Educação 
As características físicas do educando, os fatores hereditários, a importância 

dos hábitos alimentares no desenvolvimento e rendimento do organismo, as 
anormalidades anatômicas e fisiológicas etc., são aspectos de indiscutível 
importância para a educação. A biologia da educação estuda os fatores naturais 
do processo educativo, as condições físicas em que pode exercer-se a ação 
pedagógica e os efeitos dessa influência sobre a estrutura biológica do ser 
humano. 

 

Psicologia da Educação 
Como ciência que estuda o comportamento humano, a psicologia proporciona 

os conhecimentos necessários sobre o educando, o educador e o 
relacionamento interpessoal na educação. A psicologia da educação aborda a 
aprendizagem e os aspectos intelectuais, afetivos e sociais do processo 
educacional. O conhecimento desses aspectos é imprescindível para uma 
educação verdadeiramente eficaz. 

 

Sociologia da Educação 
O estudo da educação como processo social, tanto em referência às 

atividades dos indivíduos como às das instituições, constitui o objeto da 
sociologia da educação. A relação entre professores e alunos e dos alunos entre 
si e as características das diversas comunidades que atuam na educação 
(família, escola, igreja, grupos juvenis etc.) são alguns dos aspectos sociais da 
educação. Os meios de comunicação, os partidos políticos e demais 
organizações da sociedade, com suas ideologias e concepções diversas acerca 
do progresso social, exercem igualmente importante influência na educação. 

 

Didática2 
Conceitos 
A didática (do grego didaktike [tékhne], [arte] de instruir, de ensinar) é a arte e 

a ciência para orientar a aprendizagem. 
É arte quando sugere comportamentos, por ser o ensino tarefa cheia de 

nuances, subordinada sobretudo às peculiaridades pessoais do aprendiz, o que 
exige do mestre inspiração e alta criatividade. 

Como ciência da educação, a didática estuda os métodos de aprendizagem e 
experimenta novas técnicas de ensino, com base, principalmente, na biologia, 
sociologia e psicologia.  

Didática reúne e coordena todos os resultados da ciência pedagógica, 
recomendando princípios, técnicas e procedimentos mais eficientes, aplicáveis a 
todas as disciplinas e graus de ensino. 

 

 
2 ©Encyclopaedia Britannica do Brasil Publicações Ltda. 
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Divisão da Didática 

1. Didática Geral 
Estabelece a teoria fundamental do ensino, examinando-lhe criticamente os 

diferentes métodos e procedimentos. 
 

2. Didática Especial 
Analisa a função e os objetivos de cada disciplina, orientando a dosagem da 

matéria a ser transmitida ao aluno e sua distribuição pelas fases e graus de 
ensino. 

 

Componentes da Didática 
O campo de pesquisa da didática moderna é delimitado pelos seguintes 

componentes básicos: 
. o professor (aquele que educa), 
. o método a que este recorre (como se educa), 
. o educando (a quem se educa), 
. a matéria que se ensina (por meio de que elementos se educa), 
. os objetivos a atingir (para que se educa). 
 

Professor Matéria
Educando

Método

Objetivos:
1. ............
2. ...........  

 

Ensino3 
O resultado do ensino é a instrução, conjunto de conhecimentos que 

constituem a cultura de um indivíduo. 
Ensino é o processo pedagógico por meio do qual se transmite informações 

sobre um assunto determinado. Do ponto de vista didático, no entanto, o ensino 
moderno busca também o aperfeiçoamento do indivíduo pela aprendizagem. 

No processo educativo, o ensino - proporcionado pelo professor - desenvolve-
se em função da aprendizagem - realizada pelo aluno - e da instrução, conjunto 
dos conhecimentos adquiridos. 

 

 
3 ©Encyclopaedia Britannica do Brasil Publicações Ltda. 
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Professor: Deveria ter 
muito conhecimento sobre 
o assunto 

Instrutor: Não precisa conhecer o assunto como um 
especialista. Deve conhecer técnicas de motivação 
para o assunto ministrado.

Aluno: Dificilmente 
aprendia mais que o 
professor. No máximo 
conhecia o que o professor 
conhecia. 

Treinando: Pode vir a entender o assunto mais que 
seu instrutor. Mostra que aprendeu pela 
modificação do comportamento (retornando de 
imediato “atitudes” ao instrutor). 

 

Sistemas de Ensino 4 
No que se refere à relação professor-aluno, existem três sistemas básicos de 

ensino: o individual, o ensino por grupos homogêneos e o individualizado. 
 

1. Ensino Individual 
No ensino individual, o professor estimula, orienta e corrige o trabalho de um 

só discípulo. A necessidade de ampliar o ensino para uma população cada vez 
mais numerosa e de desenvolver também os aspectos sociais do indivíduo 
levaram à criação do ensino por grupos homogêneos. 

Exemplos: Elias para Eliseu. Paulo para Timóteo. 
 

2. Ensino Por Grupos Homogêneos 
Essa técnica de ensino possibilita a relação entre 

os integrantes de uma mesma classe, mas tem o 
inconveniente de que, se houver um número 
excessivo de alunos, o professor fica impossibilitado 
de valorizar as características individuais e 

acompanhar o ritmo de trabalho de cada um. 
Exemplo: Elias para os profetas da escola de profetas. Jesus para os 

discípulos. 

 
4 ©Encyclopaedia Britannica do Brasil Publicações Ltda. 
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3. Ensino Individualizado 
O ensino individualizado tem como objetivo adaptar-se às atitudes e à 

capacidade de aprendizagem de cada aluno. Esse sistema de ensino exige uma 
programação flexível das matérias a serem estudadas, para que se possa 
organizar uma sequência adequada às possibilidades e ritmo de aprendizagem 
do aluno. Os alunos mais atrasados exigirão uma maior atenção do professor, 
enquanto os mais adiantados necessitarão de tarefas e objetivos 
complementares, de acordo com sua criatividade e interesse. 

 

A partir de 1916, quando a americana Helen Parkhurst desenvolveu o plano 
de ensino individualizado em Dalton (Massachusetts), surgiram diversos 
sistemas similares, como o sistema Winnetka, também dos Estados Unidos, e o 
sistema individualizado do pedagogo suíço Robert Dottrens (1932). 

Exemplo: Jesus para Pedro, João e Tiago, os preferidos. 
 

Ensino Programado5 
Os sistemas de ensino programado surgiram no contexto do ensino 

individualizado.  
 

No ensino programado, as disciplinas didáticas são divididas em pequenas 
sequências ou itens, em ordem crescente de dificuldade, para as quais se exige 
uma resposta do aluno, que progride de acordo com seu próprio ritmo, 
obedecendo a um programa no qual os pontos-chave da matéria se reforçam de 
maneira especial. 

 

Uma das vantagens dos textos programados em comparação com os 
convencionais é que eles permitem ao aluno comprovar imediatamente suas 
respostas. 

 

1. Ensino Programado Linear 
Nos programas lineares ou skinnerianos - do já citado psicólogo americano B. 

F. Skinner - o aluno dá respostas curtas, que pode ser uma frase, palavra, 
desenho etc., em espaços reservados para isso. 

 

2. Ensino Programado Ramificado 
Nos programas ramificados ou de Crowder, as sequências de informação são 

muito mais longas e, no final, apresentam uma pergunta com várias respostas 
alternativas. O aluno verifica se sua resposta é correta na página 
correspondente. Se for incorreta, o texto o remete a outra página que, após uma 
informação complementar, lhe permite encontrar a resposta adequada e 
continuar a aprendizagem. 

 
5 ©Encyclopaedia Britannica do Brasil Publicações Ltda. 
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Educação Liberadora 
Para o brasileiro Paulo Freire o objetivo da educação deveria ser a liberação 

do oprimido, que lhe daria meios de transformar a realidade social a sua volta 
mediante a "conscientização" (conhecimento crítico do mundo). 

Exemplo: Jesus Cristo é o mesmo _________, hoje e _________________. 
Este sistema tem um problema. Pode gerar respostas ambíguas. Outro 

problema é que as aulas ou lições podem ficar cansativas se colocarmos um 
número exagerado de espaços para preencher. Os alunos podem se preocupar 
somente em preencher os espaços e não em prestar a atenção nas explicações. 

 

Ensino Religioso 
Associando o que Paulo Freire afirma sobre o objetivo da educação, o 

objetivo da ensino religioso é a libertação do oprimido, dando-lhe meios para 
transformar suas dificuldades e problemas em vitórias e sucesso. 

 

O parágrafo único do artigo 7 da Lei 5.692 e Lei 9.394 estabelece que o 
ensino religioso, de matrícula facultativa, constitui disciplina dos horários normais 
dos estabelecimentos oficiais de primeiro e segundo graus. 

 
Parte da Lei 9.394 sobre ensino religioso: 
 
PRESIDENTE DA REPÚBLICA 
Faço saber que o Congresso Nacional decreta e eu sanciono a seguinte Lei: 
 
Art. 1. O art. 33 da Lei n.º 9.394, de 20 de dezembro de 1996, passa a vigorar 

com a seguinte redação: 
 
Art. 33. O ensino religioso, de matrícula facultativa, é parte integrante da 

formação básica do cidadão e constitui disciplina dos horários normais das 
escolas públicas de ensino fundamental, assegurando o respeito à diversidade 
cultural religiosa do Brasil, vedadas, quaisquer formas de proselitismo. 

 
§ 1o Os sistemas de ensino regulamentarão os procedimentos para a 

definição dos conteúdos do ensino religioso e estabelecerão as normas para a 
habilitação e admissão dos professores. 

 
§ 2o Os sistemas de ensino ouvirão entidade civil, constituída pelas diferentes 

denominações religiosas, para a definição dos conteúdos do ensino religioso." 
 
Art. 2o Esta Lei entra em vigor na data de sua publicação. 
 
Art. 3o Revogam-se as disposições em contrário. 
 
Brasília, 22 de julho de 1997, 176o da Independência e 109o da República. 
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Isto foi uma vitória relevante para os cristãos. Todavia os evangélicos estão 
perdendo tempo e espaço por não preparar um currículo ecumênico especial 
para estas escolas e bater de porta em porta colocando-se à disposição para 
ministrar estas aulas. 

 
 

Questionário 

1. O que é Pedagogia? 
 
2. O que é Didática? 
 
3. Qual a divisão da Didática? 
 
4. O que é Instrução? 
 
5. Qual a diferença entre Ensino e Aprendizagem? 
 
6. O que é ensino programado? 
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Ensino e Aprendizagem 
 
 
 

A morte do homem começa no 
instante em que ele desiste 

de aprender. 
Albino Teixeira 
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Ensino e Aprendizagem 

Comunicação 
Ensino é atividade centralizada no professor, isto é, a transmissão da matéria. 
Aprendizagem é centralizada no aluno, isto é, a retenção da lição. 
Ensino e Aprendizagem é a comunicação entre aluno e professor. Entre 

receptor e emissor. 
Toda comunicação possui três componentes básicos: 

. intelecto, 

. emoção e 

. vontade. 
Em outras palavras: 

. pensamento, 

. sentimento e 

. ação. 
 Então tudo que eu quiser comunicar a outrem gira em torno de: 

. algo que conheço, 

. algo que sinto, 

. algo que pratico. 
Se conheço muito bem determinada coisa, se a sinto profundamente e ajo em 

consonância com ela, tenho grandes possibilidades de ser um excelente 
comunicador dela. Aliás, quanto melhor eu a conhecer, quanto mais 
intensamente a sentir e a praticar, maior será minha probabilidade de comunicá-
la bem. 

É como se eu fosse um vendedor. A diferença é que estou vendendo idéias, 
conceitos, e não mercadorias, objetos. Então, para conseguir vendê-las, preciso 
conhecê-las muito bem, tenho que estar profundamente convencido de que são 
boas, e tenho que praticá-las eu mesmo. É preciso que elas estejam dando certo 
para mim primeiramente. 

 

Objetivo da Igreja Local 
Aprendendo com Jesus 

Jesus antes de mais nada é chamado de Mestre (Rabi). 
Veja João 3:2; Lucas 5:5; 8:24-25; 9:33,49; 17:13. Isto é, uma 
pessoa de ensino. Jesus quando chegava em um local, dirigia-
se à sinagoga da cidade e ensinava.  

 

Começava seu ministério ensinando. Só depois, então, 
que curava, pregava, fazia outras maravilhas. Mas mesmo após 
curar e pregar, Jesus continuava ensinando. 

 

Confirme isto em Mt 4:23; 5:2; 7:29; 9:35; Mc 6:34; Lc 4:15; 5:3; Jo 7:14; 8:2. 
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Aprendendo com os Apóstolos e Cristãos da Igreja Primitiva 

Ensino, comunhão e oração 
At 2:40-42: E com muitas outras palavras dava testemunho, e os 

exortava, dizendo: salvai-vos desta geração perversa.  
De sorte que foram batizados os que receberam a sua palavra; e 

naquele dia agregaram-se quase três mil almas; e perseveravam na 
doutrina dos apóstolos e na comunhão, no partir do pão e nas orações.  

 

Ensinar e treinar 
II Tm 2:2:  e o que de mim ouviste de muitas testemunhas, transmite-

o a homens fiéis, que sejam idôneos para também ensinarem os outros. 
 

Programa para a Igreja 
As cinco partes de um programa completo para a igreja são (A C I T S): 
1. Adoração 
2. Comunhão Fraternal 
3. Instrução 
4. Treinamento 
5. Serviço 

 

1. Adoração 
 Ato de prestar honra a um ser divino. Nossa atenção é dirigida a Deus num 

relacionamento vertical. 
 

2. Comunhão Fraternal 
 Expressão de amizade entre pessoas - relacionamento horizontal. 
 Não há o relacionamento vertical se não houver o relacionamento horizontal. 
 

3. Instrução 
 Comunicação do conhecimento de fatos. 
 

4. Treinamento 
 Comunicação de conhecimentos práticos preparando para o serviço. 
 

5. Serviço 
 Indivíduos descobrindo seu dom e aplicando-o na área correspondente da igreja. 
 

Objetivo da Escola Bíblica 
A Escola Bíblica é o departamento de ensino na Igreja de Cristo. É nela que 

temos principalmente instrução e treinamento. Então o objetivo da Escola Bíblica 
é Alcançar, Ganhar, Ensinar e Treinar pessoas (AGET). 
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O Plano de Deus Para o Crescimento da Igreja 
Ef 4:11-13: E ele deu uns como apóstolos, e outros como profetas, e 

outros como evangelistas, e outros como pastores e mestres, tendo em 
vista o aperfeiçoamento dos santos, para a obra do ministério, para 
edificação do corpo de Cristo; até que todos cheguemos à unidade da fé e 
do pleno conhecimento do Filho de Deus, ao estado de homem feito, à 
medida da estatura da plenitude de Cristo. 

 

O Plano de Deus para a liderança na igreja é dar dons visando equipar e 
amadurecer seus membros. 

 

Então, que dons recebeu de Deus? Que contribuições você poderá dar à sua 
igreja? 

 

Descrição Aptidões ou Habilidades Sim? 

Administração Eclesiástica  
Apóstolo e Liderança Religiosa  

Artesanato Especializado  

Auxílio e Socorro aos Necessitados  

Celibato  

Contribuição Voluntária  

Discernimento de Espíritos  

Dom e Poder de Cura  

Dom e Poder de Milagres  

Ensino  

Ensino de Crianças  

Evangelista  

Exorcismo  

Exortação e Aconselhamento  

Falar em Línguas  

Fazer Música  

Fé, Otimismo Entusiástico  

Hospitalidade  

Interpretação de Línguas  

Martírio  

Misericórdia  

Missionário(a)  

Música - Bateria  

Música - Cantor(a)  

Música - ContraBaixo  

Música - Diversos Instrumentos  

Música - Guitarra ou Violão  

Música - Instrumentos de Sopro  

Música - Piano  

Música - Sanfona  

Música - Violino  

Oração Intercessória  

Palavra de Conhecimento  
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Palavra de Sabedoria  

Pastor(a) e Mestre  

Pobreza Voluntária  

Profecia  

Professor(a) e Mestre  

Serviços de Escritório  

Serviços Gerais  

  

  

  
 
 

O Professor 
Por que o Crente Deve Ensinar 

1. É ordem de Cristo - Mt 28:19 
Deus não exige obediência cega. Portanto, 

ensinamos a Palavra de Deus para desenvolver o 
caráter cristão e provocar crescimento. 

 

2. O professor precisa crescer espiritualmente 
Do ponto de vista do professor, ele precisa compartilhar sua experiência e seu 

conhecimento com outros. 
 

3. O aluno precisa crescer espiritualmente 
Do ponto de vista do aluno, ele precisa ser ensinado para crescer. 
 

O ensino tem leis naturais que, se obedecidas, produzem verdadeiro 
aprendizado.  

 

O ensino é um intercâmbio de fatos e de experiências relacionadas com a 
vida, entre o professor e os alunos.  

 

Assim, para compreender melhor este processo dinâmico, estudaremos as 
leis ou os 7 princípios didáticos6. 

  

 
6 Por Howard Hendricks e John Milton Gregory. Veja Bibliografia 27. 
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1. Lei do Professor 
Quem para de "crescer" hoje, para de ensinar amanhã. 

Corolário da Lei: 
O professor precisa conhecer o que vai ensinar. 

 

Os três elementos necessários para uma relação de ensino são: 

32

1

professor

aluno lição
 

 

Os três fatores que um professor precisa conhecer para estabelecer uma 
relação de ensino são: 

32

1

lição

aluno método
 

 

Sete Regras do Bom Professor 
1. Preparar lição com estudo recente. Não se baseie em conhecimentos do 

passado. 
2. Estudar a lição até tornar-se familiar e clara. 
3. Descobrir a ordem natural da lição. 
4. Descobrir a relação da lição x aluno. 
5. Procurar materiais apropriados para ajudar a comunicar a verdade da lição. 
6. Achar tempo para estudar. 
7. Ter um plano de aula. 

 

Três Erros Destas Regras 
1. Deixar de estudar a lição. 
2. Pensar que estudar é 

tarefa do aluno. 
3. Usar linguagem ou 

vocabulário 
rebuscado/desconhecido. 
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2. Lei do Ensino 
A maneira como os alunos aprendem deve determinar 

a maneira como ensinamos. 
 

“A verdadeira função do professor é criar condições para que o aluno aprenda 
sozinho. (...) Ensinar de fato não é passar conhecimento, mas estimular o aluno a 
buscá-lo. Poderíamos até dizer que ensina melhor quem menos ensina.”  

John Milton Gregory 
 

Metas com a Lei do Ensino 

1. Ensinar os outros a pensar 

2. Ensinar os outros a aprender 

3. Ensinar os outros a trabalhar 
 
Precisamos mais questionar as respostas do que responder as perguntas. 
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3. Lei da Atividade 
Quanto maior o nível de envolvimento no processo de aprendizagem, maior 

o volume de conteúdo apreendido. 
Corolário da lei: 

Incentive e dirija as atividades espontâneas do aluno e, como regra, não lhe 
ensine o que ele possa aprender por si. 

Corolário da lei: 
Sem reação não há aprendizado. 

 

O Professor Deve Levar o Aluno a Trabalhar 
1. Dar uma tarefa. 
2. Use o método de pesquisa. 
3. Use o método de discussão. 
4. Dê oportunidades para colocar em prática o aprendido. 
5. Dê oportunidades para servir. 

 

Reações do Aluno 
1. Acréscimo ao que já foi aprendido. 
2. Alterar uma opinião ou ideia. 
3. Acréscimo à aprendizagem. 
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4. Lei da Comunicação 
Para que haja comunicação é necessário que se estabeleçam pontes de 

ligação entre o comunicador e o receptor. 
 

Corolário da Lei: 
A linguagem usada no ensino precisa ser comum ao professor e ao aluno. 
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5. Lei do Coração 
O ensino que realmente causa impacto não é o que passa de uma mente 

para outra, mas de um coração para outro. 
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6. Lei da Motivação 
O ensino será mais eficiente se o aluno se encontrar adequadamente 

motivado. 
Corolário da lei: 

A motivação torna o ensino desejável. 
Corolário da lei: 

A tendência é repetir as experiências que deram prazer. 
 

O Professor Deve Estimular o Pensamento 
1. Chamar a atenção do aluno. 
2. Despertar a mente do aluno. 
3. Transformar a atenção em interesse antes do corpo da lição. 
4. Manter o nível de interesse elevado. 
5. Apresentar a verdade e criar espíritos de investigação. 
6. Envolver o aluno em atividade (veja Lei da Atividade). 
7. Ganhar tempo do aluno. 

 

Para Criar ou Despertar o Espírito de Investigação 
1. Faça o máximo de perguntas. 
2. Encoraje os alunos a fazerem perguntas. 
3. Saiba responder as perguntas dos alunos. 
4. Algumas vezes responda as perguntas com outras perguntas. 
5. Não responda muito depressa. 
6. Encoraje os alunos a perguntarem a si mesmo: O quê? Como? Por quê? 
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7. Lei da Preparação 
O processo ensino-aprendizagem é mais eficiente se tanto aluno como 

professor estão previamente bem-preparados. 
 

Corolário da lei para o professor: 
A verdade a ser conhecida deve ser ensinada através de outra verdade já 

conhecida. 
 

Corolário da lei para o aluno: 
O Aluno precisa reproduzir em sua mente a verdade a ser aprendida. 

 

 

Como Preparar Uma Lição 

Tipos de Apresentação 
1. Meandros - repetições e desvios, sem atingir o objetivo claramente. 
2. Rodeios - narrativas e ilustrações sem objetividade, nada tendo com a lição. 
3. Lição inacabada - falta de um plano de aula, incapaz de acabar a lição. 
4. Judeu errante - vagueando sem ponto de referência e direção. 
5. Lição acabada - cobre cada ponto da lição, relacionando a lição à vida do aluno. 

 

Passos na Preparação 
Cinco passos na preparação da lição: (E R E O F) 

1. Estudar a lição e com antecedência. 
2. Relacionar a lição à vida dos alunos, adaptando se necessário. 
3. Escolher os métodos. 
4. Obter e preparar os materiais a serem utilizados. 
5. Fazer plano de aula. 
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Partes de uma Lição - Plano 1 
Passos Tempo sugerido
1. Introdução 10 
2. Transição 20 
3. Corpo 20 
4. Aplicação Geral 8 
5. Aplicação Específica 10 

 

Partes de uma Lição - Plano 2 - Aula Viva 
Passos Tempo sugerido
1. Exposição da Lição 20 
2. Divisão de grupos pequenos 20 
3. Compartilhar diário espiritual 
ou livro devocional

15 

4. Encerramento 15
 

Partes de uma Lição - Plano 3 
Passos Tempo sugerido
1. Exposição da Lição - Deixar 
claro onde estamos 

5 

2. Ensino da Lição 40 
3. Abertura para perguntas e 
encerramento

15 

 
 

Vantagens de um Plano de Aula 
1. Fixa bem a lição na mente do professor. 
2. Dá ao professor um plano de operação. 
3. Divide a lição em atividade cronologicamente 

equilibrada. 
4. Inclui participação planejada. 
5. Permite que o professor tenha sempre o alvo em 

vista. 
 

Qualidade na Apresentação da Lição 
Aqui estão sugestões que melhoram a qualidade da apresentação da lição: 

1. Leia livros que tratam do assunto. 
2. Procure aperfeiçoamento através da observação e da prática. 
3. Seja aberto a críticas construtivas. 
4. Participe de conferências, seminários e cursos sobre o assunto. 
5. Os conhecimentos adquiridos devem ser transformados em prática. 
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Níveis de Aprendizagem 
Nível Descrição Detalhes

1 Fatos A forma mais simples de aprender é comunicar fatos.
2 Conceitos Apresenta a compreensão dos fatos comunicados.
3 Expressões Capacidade do aluno em expressar em suas próprias palavras os 

novos conceitos.
4 Apoio Sustentação por passagens bíblicas.
5 Aplicação Liga-se a verdade bíblica à vida diária.
6 Transformação Precisa ser praticada, transformando-se o modo de ser, para que a 

verdade seja enfim aprendida. 
 

Avaliações 
Avaliação da Boa Pedagogia 

1. A classe mantém interesse. 
2. A classe participa. 
3. A frequência é regular. 
4. Relaciono a aula às necessidades e problemas dos meus alunos. 
5. Vejo a transformação na vida deles. 

 

Perguntas Essenciais ao Professor e ao Aluno 
Depois da lição pronta e estudada, faça estas perguntas para avaliar a lição: 

1. O que diz a lição? 
2. Qual o significado da lição? 
3. Qual o objetivo da lição em suas palavras? 
4. Você crê na lição, aceita-a, é bíblica? 
5. Que mudança a lição operou em você? 

 

Sugestões ao Ensino 
1º) Não se deve ensinar uma criança multiplicar, antes que ela saiba somar. 
Assim ela não aprenderá andar na vida cristã até saber o caminho da 

Salvação e experimentar o novo nascimento. 
 

2º) Para crescer, dê oportunidade de praticar as coisas que você quer 
ensinar: Orando, distribuindo folhetos, dando ofertas, visitando doentes. 

 

Para que aprendam uma lição, é necessário colocar o aprendido em prática. 
Tiago 1:22: E sede cumpridores da palavra e não somente ouvintes, 

enganando-vos a vós mesmos. 
 

3º) Faça de sua classe um lugar feliz: Mostre entusiasmo pelas histórias que 
conta. 

 

4º) É preciso lembrar que nada podemos fazer antes de orarmos. 
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Questionário 

1. Defina Ensino e Aprendizagem? 
 
 

2. Qual a diferença entre Adoração e Comunhão Fraternal? 
  

 
3. Qual a diferença entre Instrução e Treinamento? 

 
 

4. Qual é o principal objetivo da EBD? 
 
 

5. Qual o Plano de Deus para a liderança da igreja? 
 
 

6. Por que o crente precisa ser professor? 
 
 

7. Quais são os 7 princípios didáticos? 
 

 
8. Cite os três erros das regras do Bom Professor. 
 

 
9. Por que o Professor Deve Levar o Aluno a Trabalhar? 
 

 
10. Faça um cronograma e um Plano de uma aula fictícia. 

 
 

11. Cite 3 vantagens de um Plano de Aula 
 

 
12. Como você pode avaliar que está utilizando uma boa Pedagogia? 
 

 
13. Como avaliar se sua lição foi preparada e ministrada adequadamente? 
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14. Preencha a ficha abaixo considerando a última aula que você ministrou. 

 
 

Ficha Modelo para Plano de Aula 
 

Título: __________________________ O que eu quero que meus alunos 

Passagem Bíblica: ________________ 1. Saibam __________________ 

Data: ___________________________ 2. Saibam __________________ 

Classe: _________________________ 3. Saibam __________________ 

Propósito: 
_____________________________________________________ 

_____________________________________________________________ 

Método: ______________________________________________________ 

Audiovisuais (material): __________________________________________ 

Versículos para memorizar:  ______________________________________ 
 

Introdução
 

transição 
 

corpo 
  1. 
 
 

 

aplicação geral
 

aplicação específica 
 

 

avaliação 
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Métodos de Ensino 
 
 
 

É apenas com o coração que 
se pode ver direito, o 

essencial é invisível aos 
olhos.  

Antoine de Saint-Exupéry 
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Métodos de Ensino 

Métodos da Pedagogia 
Os métodos empregados pela pedagogia distinguem-se daqueles usados pela 

educação. Sendo a educação um fazer, seus métodos são próprios da ação. Os 
métodos da pedagogia são os da teoria, ou seja, os métodos gerais das ciências, 
e os particulares, das ciências humanas, adaptados ou modificados de acordo 
com suas peculiaridades. Destacam-se entre eles os seguintes: 

1. Observação 
Inclui percepção, descrição e registro do fenômeno. 
 

2. Experimentação ou Observação Provocada 
Segue os passos do método anterior, enriquecido pela faculdade de se repetir 

o fenômeno nas mesmas condições ou introduzindo as modificações desejáveis. 
 

3. Análise e Síntese ou Decomposição de um Todo 
Objetiva o conhecimento do todo por suas partes.  
 

4. Método Comparativo 
Consiste na comparação de fatos visando a conclusões definidas, como, por 

exemplo, para conhecer as diferenças entre a aprendizagem da criança e do 
adulto. 

 

5. Compreensão ou Apreensão do Sentido de Complexos 
Espirituais 
Na forma de um conhecimento objetivamente válido. Poderia ser aplicado, por 

exemplo, na interpretação da atividade lúdica da criança. 
 

6. Método Genético 
Estudo dos fenômenos educativos em seu desenvolvimento nas diferentes 

épocas. 
 

7. Método Estatístico ou Diagnóstico 
Análise, com base em muitos dados, de um problema determinado. 
 

8. Testes 
Estudo objetivo e impessoal de respostas a estímulos previamente 

determinados. 
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Métodos de Ensino7 
Conceito 
Método é um procedimento ordenado, usado conscientemente como meio 

para alcançar um fim, ou processo ou técnica de ensino. 
 

Do ponto de vista pedagógico 
O método a que o professor recorre, com vistas à organização racional de 

todos os recursos didáticos que levam a um objetivo educacional, deve 
apresentar-se como um plano ordenado a ser seguido no ensino. 

 

Do ponto de vista psicológico 
O método deve construir-se numa ordenação natural e necessária das 

funções mentais, no processo de elaboração ou de aquisição de conhecimentos. 
 

Comentários 
Os métodos pedagógicos tradicionais são dogmáticos. Isto é, apresentam 

fatos como verdades certas e indiscutíveis. Só existe a via de ida da informação. 
O professor é o único que fala. Baseiam-se na atividade do professor. O aluno é 
passivo. 

 

Tipos de Métodos Quanto à Forma da Aprendizagem 
Existem basicamente dois tipos de métodos: 

1. Impressivos 
Propósito: Estimular a aprendizagem através dos 

seus sentidos, principalmente pela audição e muito 
pouco pela visão. 

a. Palestras 
b. Narração de histórias 
 

2. Expressivos 
Propósito: Estimular a aprendizagem através do pensamento, da palavra, e da 

ação. Apesar de utilizar também os sentidos, a aprendizagem processa-se 
auxiliada muito mais por alguma expressão, por um gesto, pela visualização, pelo 
fazer. Exemplos: 

a. Discussão 
b. Perguntas e respostas 
c. Projeto e trabalho visual 
d. Audiovisual 
e. Dramatização 
 

 
7 ©Encyclopaedia Britannica do Brasil Publicações Ltda. 
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Tipos de Métodos Quanto à Forma do Ensino 
A complexidade do ato de ensinar requer, segundo as 

circunstâncias ou conteúdo, o uso isolado de um método 
específico ou a combinação dos aspectos positivos de 
vários métodos, que se classificam em indutivos, dedutivos, 
expositivos, científicos e ativos. 

 

Métodos Indutivos 
O termo método indutivo se aplica ao processo que, 

partindo de casos particulares ou exemplos específicos, 
chega a uma regra geral ou princípio amplo. A ordem indutiva favorece o 
aprendizado pelo descobrimento, sobretudo se são oferecidos ao aluno 
exercícios para que ele encontre por si mesmo a solução. 

Exemplo: Descobrir a fórmula da tangente, tendo descoberto o modo de 
cálculo do seno e por conseguinte do cosseno.   

 

Métodos Dedutivos 
No método dedutivo, a sequência didática parte da regra ou princípio geral 

para chegar aos casos particulares. Esse procedimento faz com que os alunos 
memorizem mecanicamente as informações - muitas vezes só definições - sem 
compreender os exemplos ou as explicações que as sustentam. 

Exemplo: Calcular a tangente de um ângulo, já sabendo de antemão que 
tangente é igual a divisão entre seno e cosseno do ângulo. 

 

Métodos Expositivos 
O método expositivo utiliza o professor para comunicar aos alunos fatos, 

idéias e outras informações essenciais, por meio da narração. Além da exposição 
do professor, empregam-se outras fontes de informação, como livros escolares, 
enciclopédias, artifícios didáticos e material audiovisual. O método expositivo foi 
fortemente criticado pelos partidários dos sistemas didáticos mais ativos, por 
considerarem que com ele o ensino se reduz à mera transmissão de 
conhecimentos. 

É o mesmo que discurso. O professor expõe o assunto. 
É utilizado quando precisa de mais tempo para apresentar um assunto longo. 

Mas deve ser empregado em conjunto com outros métodos, por ser o menos 
eficiente quanto à aprendizagem. Usado para histórias, experiências próprias, 
histórias bíblicas etc. Deve ser usado ainda, quando se deseja fazer perguntas a 
todo o grupo, dando-se a resposta normalmente. Pode ser utilizado ainda com 
atividades feitas pelo aluno. 

 

Método Narrativo é uma variação do método expositivo. É o ensino por meio 
de histórias. 

Cristo utilizava sempre o método narrativo, com multidões, ou com um grupo 
de pessoas, ou até com uma ou 2 pessoas. Usava parábolas para isto. O teatro e 
o filme de cinema e televisão faz isto. As novelas, livros de contos e romances, 
revistas, rádios, todos utilizam o método narrativo. Sem dúvida, nos nossos dias, 
é o mais divulgado. Tem melhor efeito ainda, quando aplicado junto com outros 
métodos. 
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Métodos Científicos 
O método científico, utilizado principalmente no campo da pesquisa, consiste 

no desenvolvimento de exercícios mentais que exigem várias etapas: 
identificação e análise de problemas, formulação de hipóteses, coleta e 
classificação de informações, verificação de hipóteses e conclusões finais. Esse 
sistema possibilita ao aluno descobrir fatos por si próprio, aplicando os princípios 
da metodologia científica. 

 

Métodos Ativos 
O método ativo valoriza a participação do aluno no processo de 

aprendizagem, ao contrário dos métodos em que o professor ensina e o 
estudante se limita passivamente a receber informações. Nos métodos ativos, o 
aluno participa direta e significativamente de sua própria aprendizagem e resolve 
problemas por si próprio, realizando tarefas relacionadas com os temas de 
estudo. 

 

Porque Usar Métodos 
Não há ensino sem método. Devemos usá-los por que: 

1. O Mestre dos mestres usou uma grande variedade de 
métodos 
Por exemplo: 

a) A lição objetiva 
O ato de lavar os pés dos discípulos ensinou-lhes a dignidade do serviço. 

b) Auxílio visual 
Uma moeda comum, para ensinar os seus discípulos e ouvintes a dar a César o 

que é de César e a Deus o que é de Deus. 
c) Histórias 

A história do samaritano para ensinar a virtude do altruísmo. 
d) Perguntas e respostas 

Quem vós pensais que Eu sou? 
e) Sermões 

Seus perseguidores mais ferrenhos murmuraram: Nunca 
homem algum falou como este homem. 

 

2. Porque cada aluno representa, em si, uma necessidade 
específica 
 Ao escolher os métodos, considere todos os seus alunos. 
 

3. As pesquisas comprovam um ensino eficiente com uso de 
bons métodos 
Pesquisas revelam que o uso exclusivo do método de palestra produzirá 70 % 

de retenção nas três horas seguintes, mas apenas 10 % depois de três dias. A 
porcentagem será de 50 %, se métodos audiovisuais forem usados.  

 

Porém, se o aluno for envolvido e identificado com o que lhe está sendo 
ensinado, o nível de retenção sobe para aproximadamente 70 %. Agora, quando 
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oferecemos ao aluno a oportunidade de colocar em prática o que aprender, a sua 
retenção é de 90 %. 

 

Fatores a Considerar na Escolha do Método 
A escolha do método deve ser parte integrante da preparação da lição. 
Inúmeros fatores influenciarão essa escolha: 

1. Objetivo da Lição 
Cada método deve de alguma forma orientar o processo de ensino e da 

aprendizagem. 
 

2. Necessidade e Reação dos Alunos 
Deverão ser levados em consideração sua idade, maturidade espiritual, 

necessidades, interesses, origem, estudos anteriores e sua atitude em relação ao 
ensino. 

 

3. Período de Aula 
O tempo disponível para o ensino deve ser levado em 

conta. 
 

4. Ambiente e Equipamento 
O ambiente da classe, o equipamento e o material 

disponível têm que ser considerados. 
 

5. Capacidade e Limitações do Professor 
A capacidade e limitações do professor também precisam ser considerados. 
 

Usar métodos não familiares muitas vezes é desencorajador, e 
frequentemente resulta no desinteresse por novas tentativas. 

 

Lembre-se: "Ninguém se desenvolve de um dia para o outro. É necessário 
praticar". 

 

Avaliação do Método 
Para avaliar seus métodos há seis perguntas que o professor pode fazer, do 

ponto de vista do aluno: 
 
a. Foi interessante: despertou a atenção e estimulou o interesse dos alunos? 
b. Foi bem adaptado: relacionava-se com a vida deles, suas necessidades? 
c. Convite à participação: os alunos identificaram-se facilmente com a lição? 
d. Foi informativo: o professor transmitiu novas idéias? 
e. Foi criativo: estimulou os alunos? 
f. Foi transformador: houve desejo da parte do aluno de mudar de vida? 
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Conclusão 
Se utilizamos todos os métodos e não temos amor pelo ensino, nossa 

possibilidade de fracasso é superior a 90 %.  
Se não utilizamos mais que 1 ou 2 métodos e temos amor pelo ensino, nossa 

possibilidade de sucesso é de superior a 90 %. Por isso: 
 

O sucesso não está no método. 
O sucesso está no amor pelo ensino. 

 

Os métodos são apenas meios para alcançarmos 
fins. O fim principal é provocar a transformação de 
vidas de acordo com a Palavra de Deus. 

 

Amor no Ensino + Métodos = 100 % de Sucesso no Ensino 
 

Todos os métodos têm as suas vantagens e desvantagens. Mas as vantagens 
podem ser virtualmente anuladas pelo seu uso exclusivo.  

A variedade de métodos não visa o professor, mas as diversas necessidades, 
gostos, interesses e reações dos alunos. 

 

Descrição dos Métodos de Ensino 
As notas de 0 a 5 representam a melhor utilização do método (5) para aquela 

classe e a menor nota (0 - zero) representa que este método não poderá ser 
utilizado para aquela classe.  

Estas notas são estimadas e dimensionadas pelo autor.  
Todavia o leitor poderá adaptar estes métodos e até este quadro para a sua 

realidade de sala de aula. 
 

Quadro dos Métodos de Ensino 

Método Adulto Jov. Adol. Jun. Prim. Princ. 
1. Leitura 4 4 5 3 0 0 
2. Memorização 3 4 4 4 2 1 
3. Testes 3 5 4 2 0 0 
4. Contar Histórias 4 4 5 5 5 3 
5. Dramatização 3 4 5 5 5 5 
6. Pesquisas 3 4 4 4 2 0 
7. Entrevista 4 4 5 4 0 0 
8. Mesa Redonda 5 5 4 4 2 2 
9. Áudio Visual 5 5 5 5 5 5 
10. Quadro Negro 5 5 4 4 3 1 
11. Construção 4 4 5 5 5 5 
12. Atividades Criativas 5 5 5 5 5 5 
13. Grupos de Trabalho (WorkShop) 5 5 4 3 2 1 
14. Um Aluno Ensina a Classe 4 4 5 4 1 0 
15. Cultos 5 5 5 5 4 0 
16. Ensino à Distância 4 3 3 2 0 0 
17. Máquinas de Ensino 3 4 5 5 5 3 
18. Cantar Hinos e Músicas 3 4 4 5 5 5 
19. Excursões, visitas, pesquisas 4 4 5 5 5 5 
20. Livro Devocional ou Diário Esp. 4 4 5 5 2 0 
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Legenda: 
Adulto - Adultos 
Jov. - Jovens, casados ou não, acima de 17 anos 
Adol. - Adolescentes de 13 a 16 anos 
Jun. - Juniores de 10 a 12 anos 
Prim. - Primários - Não sabem ler - De 7a 9 anos 
Princ. - Principiantes - abaixo de 7 anos 

 

 
Descrição de cada método: 

1. Leitura 
Pode ser feita silenciosamente por todos os alunos, antes do 

estudo. Ao final da leitura deve haver espaço para perguntas. 
 
 

2. Memorização 
Os professores devem estimular os alunos a decorar passagens da Bíblia, 

hinos, poesias, outros trechos. A finalidade deste método é motivar através da 
promessa de um prêmio ou lembrança. O professor deve analisar as passagens 
a serem lidas, dando oportunidade de debates e esclarecimentos, antes da 
memorização. 

 

3. Testes 
Prepare questionários, verdadeiros testes sobre algum estudo já feito. Pode-

se ainda responder perguntas que causam curiosidades ou sobre um assunto 
novo. 

 

4. Contar Histórias 
O professor deve saber contar histórias. As histórias devem ter introdução, 

enredo da ação, clímax e conclusão. Conte histórias de grandes homens e 
mulheres que entregaram suas vidas a serviço da humanidade. 

 

5. Dramatização 
É o método quando ocorre dramatização voluntária 

dos alunos, como uma cena bíblica, uma parábola dos 
ensinos de Cristo... Pode-se montar um quadro vivo 
com um narrador e personagens. 

 

6. Pesquisas 
O professor pode dar uma tarefa para os alunos fazerem durante a semana. 

Eles terão que pesquisar ou perguntar ao pastor, ou aos obreiros da igreja. Terão 
mais conhecimento de coisas que as vezes parece ter significado pequeno para 
eles. Isto os motivará para o assunto, despertando ainda mais o interesse. 
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7. Entrevista 
Deve-se convidar alguém de fora da Igreja para falar sobre um tema 

específico. Uma comissão deve ter perguntas prontas para iniciar a discussão e 
assim novamente despertar o interesse de todos os alunos. 

 

8. Mesa Redonda 
Se a classe tem muitos alunos, aconselha-

se dividir em grupos de 4 ou 5 pessoas, todos 
sentados ao redor de uma mesa, trocando 
informações acerca do tema escolhido. Um 
mediador deve evitar que pessoas 
monopolizem a conversa. 

 

9. Áudio Visual 
O método visual pode acompanhar o narrativo. Neste caso chama-se áudio 

visual. Neste método, pode-se usar: 
. retroprojetor 
. filme 
. vídeo 
. projeções 
. slides 
. cartazes 
. esboços 
. quadros de recortes 
. ilustrações, desenhos, gravuras 
. objetos (blocos de construção, equipamentos e eletrodomésticos de casa...) 
. mapas 
 

Tudo com intuito de enfatizar as condições e a vida das épocas bíblicas. 
Pode-se também usar mapas simples e quadros ilustrando lugares, personagens 
e eventos. 

 

Mapas 
Tipos de Mapas: 

1. Bíblicos de parede. 
2. De relevo. 
3. De mesa ou de piso. 
4. Pictóricos. 
5. De flanelas. 
6. Na Bíblia. 
7. No Quadro Negro. 
8. Da Revista do Aluno ou em livros. 
 

Seus usos: 
1. Para fazer reais os eventos bíblicos. 
2. Para esclarecer as condições que existiam. 
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3. Para ilustrar verdades espirituais. 
4. Para estimular o espírito missionário. 

 

10. Quadro Negro 
Pode-se usar o quadro expondo um provérbio, 

texto ou versículo que tenha a ver com a aula. Usar 
letra bem legível, desenhar mapas, fazer ilustrações, 
sugerir perguntas para recapitular lição, ou passar 
tarefas. 

 
 

11. Construção e Trabalhos Manuais 

Mapa em Relevo 
Pode-se fazer um mapa em relevo. Isto possibilita uma visão mais clara dos 

acontecimentos históricos e geográficos. 
 

Cartaz 
 Pode-se fazer um cartaz dos principais acontecimentos bíblicos nos vários 

séculos, localizando as personagens numa fita cumprida de papel, dividida em 
séculos. 

 

Estante 
Você pode construir sua própria estante para guardar 

seus livros. 
 

Colorir e Colar 
As crianças gostam muito desta atividade. Os temas 

podem ser bíblicos. 
 

Criar Objetos 
Com madeira, cola, papel, blocos, fotos, recortes, vegetais... 
 

12. Atividades Criativas 
Jovens com talentos artísticos e literários, podem fundar uma 

rádio, uma associação ou um jornal, fazendo contribuições 
originais, editando poesias, dramas, crônicas etc. O Jornal servirá 
para toda igreja. 

 

13. Grupos de Trabalho (WorkShop) 
Divide-se a classe em grupos, aplicando-lhes um tema para desenvolverem 

em determinado tempo. Eles poderão ter a mesma tarefa ou não. Após o tempo, 
eles exporão o tema e o que fizeram para os demais grupos. 

 

14. Um Aluno Ensina a Classe 
Às vezes o professor deve auxiliar um aluno a dar aula, avisando-o com 

antecipação. Assim ele poderá adquirir experiência no estudo da Palavra. Ele 
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deve conseguir a cooperação do grupo na procura de grandes verdades, dentro 
de uma passagem. 

 

15. Cultos 
É bom que os jovens possam ter experiências da verdadeira adoração a 

Deus. Devem planejar e dirigir cultos especiais, providenciando hinos a serem 
cantados, oração (quem a fará), leitura bíblica (quem e o que vai ser lido) e qual 
mensagem será pregada juntamente com quem a pregará. O culto todo deve 
girar ao redor de um tema específico. 

 

16. Ensino à Distância8 
Adotado por países de todo o mundo, o ensino a distância divulga e 

democratiza o conhecimento, utilizando avançadas tecnologias de comunicação. 
 
Ensino a distância é o método de instrução na qual a comunicação entre o 

aluno e o professor ocorre de forma indireta, mediante a combinação de textos 
impressos, meios eletrônicos e outras técnicas. Ao contrário do ensino 
convencional, a atuação do professor e do aluno está separada no tempo e no 
espaço. O ensino a distância, que pode 
abranger a instrução em todos os níveis, utiliza 
basicamente as redes convencionais de 
comunicações - correio, rádio, televisão (via 
satélites) - para a transmissão de cursos, com 
textos e exercícios preparados por equipes de 
professores. Depois de fazer os exercícios, os 
alunos os enviam pelo correio aos instrutores. 
Uma vez corrigidos, eles são devolvidos com 
anotações e notas de avaliação. 

 

Em muitos casos, o ensino a distância é o único recurso à disposição 
daqueles que não têm condições de frequentar as escolas convencionais. 

 

No Reino Unido, desenvolveu-se uma experiência sem paralelo no campo da 
educação de adultos: a Universidade Aberta, que oferece cursos em muitas 
áreas e praticamente em todos os níveis. São elaborados por equipes compostas 
de especialistas de cada área e produtores de rádio e televisão da rede BBC, 
que põe os programas no ar. Os alunos os acompanham em casa, mas têm a 
sua disposição monitores que orientam pessoalmente seus estudos em 
encontros de trabalho na sede da universidade e em outros locais. Com o 
advento da Internet, a Universidade Aberta pode ser estendida para todo o 
mundo. 

 
8 ©Encyclopaedia Britannica do Brasil Publicações Ltda. 
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17. Máquinas de Ensino 8 
Denominam-se máquinas de ensino os aparelhos eletrônicos utilizados para 

apresentar um programa de instrução em qualquer matéria. Embora existam 
muitos tipos de máquinas, em geral todas elas se ajustam aos diferentes 
modelos de programas - lineares, ramificados... - 
e ao método utilizado no ensino programado: 

- apresentação da informação, 
- perguntas, 
- espaço para respostas, 
- um ou mais meios para chegar à resposta 

correta. 
 
As máquinas mais simples empregam um 

programa linear (pergunta-resposta) e as mais aperfeiçoadas - entre as quais os 
computadores - exigem programas minuciosos e complexos e podem chegar a 
desempenhar, sob diversos aspectos, o papel do professor junto ao aluno, pois 
se adaptam ao ritmo de aprendizagem e à estrutura mental do estudante. São 
chamadas de máquinas ou programas tutoriais. 

 

18. Cantar Hinos e Músicas 
Devem aprender de cor alguns hinos do hinário da igreja. Todos os hinos 

usados precisam ser selecionados cuidadosamente. Contribui grandemente para 
a vida espiritual, principalmente da criança. 

 

O valor da Música 
1. Prepara um ambiente reverente e espiritual. 
2. Une os pensamentos do grupo. 
3. Meio de dar expressão aos sentimentos. 
4. Meio de instrução. 

 

A Escolha dos Cânticos 
1. O cântico fala aos interesses e ao entendimento da criança? 
2. É compreensível às crianças a letra do cântico? 
3. É bastante simples a melodia do cântico? 
4. Relaciona-se o cântico com o programa? 

 

19. Excursões, Visitas, Pesquisas 
Excursões e visitas para pesquisas em museus, parques, zoológicos, outras 

igrejas, bibliotecas... 
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20. Livro Devocional ou Diário Espiritual 
É um registro diário do estudo bíblico com as 

anotações a respeito do que é ensinado ou que é 
estudado (em casa também). É o registro das revelações 
diárias que o Espírito Santo irá fazer a você através da 
leitura e do estudo bíblico. Pode ser ainda anotado uma 
oração, pessoas para orar, um pensamento, uma 
situação, um problema... 

 

Serve para diagnosticar como estamos em nossa vida espiritual, e se assim 
se desejar, compartilhar com outros irmãos. Pode ser relido algum tempo depois 
para verificação do progresso obtido com o ensino e com o estudo. 

 
 
 

Questionário 

1. Por que os métodos da Pedagogia não são todos iguais aos métodos usados na 
educação? 

 
2. O que é Método?  

 
3. O que é método Indutivo? 
 
4. O que é método Dedutivo? 
 
5. O que é método expositivo? 
 
6. O que é método Narrativo? 

 
7. O que é método Científico? 

 
8. O que é método Ativo? 
 
9. Por que usar métodos? 

 
10. Descreva o que você leva em consideração quando escolhe um método. 

 
11. Como você avalia um método? 

 
12. Que métodos você utilizaria para Adultos? 
 
13. Que métodos você utilizaria para Adolescentes? 
 
14. Que métodos você utilizaria para Principiantes? 
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Escola Bíblica 
 
 
 

Todo aquele, porém, que for 
bem instruído será como o 

seu mestre. 
Lucas 6:40 
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Escola Bíblica 

A História da Escola Bíblica 
Durante o cativeiro babilônico: A sinagoga era usada como escola bíblica, 

casa de cultos e escola pública. O historiador Philo, falecido em 50 A.D., com seu 
testemunho insuspeito, afirma que “as sinagogas eram casas de ensino, tanto 
para crianças como para adultos”. 

 

Nos dias de Jesus 
A quem e onde Jesus ensinava? Ver Lc 20:1; Mt 4:23; 9:35. 
- Nas sinagogas (Mc 6:2) 
- Em casas particulares (Lc 5:17; Mc 2:1) 
- No templo (Mc 12:35) 
- Nas aldeias (Mc 6:6) 
- Às multidões (Mc 6:34) 
- A pequenos grupos e individualmente (Lc 24:27; Jó caps. 3 e 4). 
 
O ministério de Jesus era tríplice: Ele ensinava, pregava e curava. Seus 

apóstolos também ensinavam (Mc 6:30b; At 5:21). 
 

Nos dias da Igreja 
Após a ascensão do Senhor, os apóstolos e discípulos continuaram a ensinar. 

A Igreja dos dias primitivos dava muita importância a esse ministério (At 5:41,42). 
Paulo e Barnabé, por exemplo, passaram um ano todo ensinando na Igreja em 
Antioquia (At 11:26). Em Éfeso, ficou três anos ensinando (At 20:20,31). Em 
Corinto, ficou um ano e seis meses (At 18:11). Seus últimos dias em Roma, 
foram ocupados com o ensino da Palavra (At 28:31). 

 

A Escola Bíblica Moderna - Fase Atual 
1 - Começou em 1780, na cidade de Gloucester, no sul da Inglaterra. O 

fundador foi o jornalista evangélico (episcopal) Roberto Raikes, de 44 anos, 
redator do “Gloucester Journal”. Raikes foi inspirado a fundar a Escola Bíblica ao 
sentir compaixão pelas crianças de sua cidade, perambulando pelas ruas, 
entregues à ociosidade, ao abandono e ao vício, sem qualquer orientação 
espiritual. 

Ele, que já trabalhava entre os detentos das prisões da cidade, pensou no 
futuro daquelas crianças e decidiu fazer algo em seu favor, a fim de que mais 
tarde também não fossem parar na cadeia.  

Procurava as crianças em plena rua e as conduzia ao local de reunião, 
fazendo-lhes apelos para que todos os domingos estivessem ali reunidas. O 
início do trabalho não foi fácil. Outro grande promotor da Escola Bíblica, então 
incipiente, foi o batista londrino William Fox, trabalhando harmoniosamente com 
Raikes. 
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2 - De acordo com as diretrizes de Raikes, nas reuniões dominicais, além do 
ensino das Escrituras, era também ministrado às crianças rudimentos de 
linguagem, aritmética e instrução moral e cívica. O ensino das Escrituras 
consistia quase sempre de leitura e recitação. Em seguida, teve início a prática 
de comentar os versículos lidos. Muito depois é que surgiu a revista da Escola 
Bíblica, com lições seguidas e apropriadas. 

 

Alguns Fatos Históricos 
1 - Em janeiro de 1782 funcionou a primeira Escola Bíblica em caráter 

permanente. O início desse movimento deu-se em 3 de novembro de 1783 - até 
hoje considerado como o dia natalício da Escola Bíblica. 

 

2 - Em 1784, isto é, dois anos do início do movimento, a Escola Bíblica já 
contava com 250 mil alunos matriculados. 

 

3 - A Escola Bíblica é hoje um dos fatores de promoção do Reino de Deus e 
dos destinos do mundo, através de cidadãos nela formados. Atualmente, o 
número de alunos em todo o mundo atinge mais de 100 milhões. Há cerca de 
500 mil escolas, com 5 milhões de professores. É a maior Escola do Mundo. 

 

A Escola Bíblica no Brasil 
A Escola Bíblica teve seu início entre nós em 19 de agosto de 1855, na cidade 

de Petrópolis, estado do Rio de Janeiro. O fundador foi o missionário Robert 
Read Kalley e sua esposa Sarah Poulton Kalley, da Igreja Congregacional. Eram 
escoceses. Ele fora um médico ateu, mas após ser salvo sob circunstâncias 
especiais, e chamado por Deus, entregou-se à obra missionária. Na primeira 
reunião, na data acima, a frequência foi de cinco crianças...  

 
Desde então, o crescimento da Escola Bíblica no Brasil tem sido muito 

grande. 
 

Frequentaram a Escola Bíblica 
85 % dos membros da igreja local 
90 % dos obreiros e líderes da igreja local 
95 % dos ministros e missionários da Igreja 
 

Estratégia da Escola Bíblica 
1. Desenvolver a Espiritualidade dos Alunos e o Caráter 
Cristão 
Essa instrução que temos por indispensável para o progresso e sobrevivência 

de um povo, queremos afirmar que a Escola fornece apenas instrução, mas não 
fornece educação. Essa tem que vir do lar e da Igreja, se esta for bíblica 
fundamental. Deixe a criança sem instrução e veja o resultado... O mesmo 
acontece espiritualmente ao novo convertido, seja criança, jovem, adulto ou 
velho. 
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2. Treinar o Cristão Para o Serviço do Mestre 

1. O lema da escola completa deve ser 
- Cada aluno um crente salvo, 
- Cada salvo, bem treinado, 
- Cada aluno treinado, um obreiro ativo, diligente, dinâmico. 

Assim o tríplice objetivo pode ser resumido em três frases: Aceitar Jesus, 
Crescer em Jesus, Servir a Jesus. 

 

2. Poucas horas separadas para Deus 
Nossas crianças levam em média 400 a 500 horas anuais na escola de 

instrução secular, preparando-se para uma vida terrena tão curta. Não podem 
elas passar pelo menos 52 horas na Escola Bíblica, preparando-se para uma 
outra vida, que é eterna? 

 

3. A Escola Bíblica é a melhor escola do mundo 
Eis o porquê dessa primazia: 

- Seu livro-texto é o melhor do mundo - A Palavra de 
Deus, o mapa que nos guia ao céu. 

- Seu supremo dirigente é o Deus Vivo, Todo-
Poderoso e amoroso, que criou os mundos. 

- Seu alcance é o mais vasto do mundo: do bebê ao 
ancião mais idoso. 

- Seus alunos são o melhor povo do mundo: os que 
conhecem e amam a Deus e a Sua Palavra. 

- Seus resultados são os melhores do mundo, 
porque são infalíveis, materiais, espirituais e 
eternos. 

 

Táticas/Metas da Escola Bíblica 
- Instituir um sistema de vida escolar que haja integração e participação 

democrática de todos os seus componentes e com a Igreja. 
- Efetivar a ação educacional valorizando a ética, a formação de atitudes, o 

sentido de liberdade com responsabilidade na obra do bem comum. 
- O desenvolvimento integral da personalidade do aluno e sua participação com 

responsabilidade na ação do bem e da fé. 
- O preparo do aluno para a utilização dos recursos científicos, tecnológicos, 

bíblicos, que lhe permitam vencer dificuldades no mundo e dificuldades 
espirituais. 

- A expansão do patrimônio cultural, científico, tecnológico e espiritual sem 
descuidar da sua preservação. 

- O respeito à dignidade e às liberdades do homem. 
- Deixar claro ao aluno o que Mateus, João e Oséias querem dizer com: 
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João 8:31-32 
 Dizia, pois, Jesus aos judeus que nEle creram: Se vós permanecerdes 

na minha palavra, verdadeiramente sois meus discípulos; e 
conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. 

Mateus 22:29 
 Jesus, porém, lhes respondeu: Errais, não compreendendo as 

Escrituras nem o poder de Deus; 

Oséias 4:6 
 O meu povo está sendo destruído, porque lhe falta o conhecimento. 

Porquanto rejeitaste o conhecimento, também eu te rejeitarei, para que 
não sejas sacerdote diante de mim; visto que te esqueceste da lei do 
teu Deus, também eu me esquecerei de teus filhos. 

 

A Organização e Administração da Escola Bíblica 
 A desorganização e a desordem destroem a vida de qualquer pessoa, Igreja 

ou organização secular. Por seu turno, o crescimento sem ordem é aparente e 
infrutífero. Sim, porque toda energia sem controle é prejudicial e perigosa. 

 

E B D

Pessoas

Palavra de Deus

Obreiros Educadores

Espírito
Santo

Igreja

 
 

1. Organização Geral da Escola Bíblica 

1. A organização pessoal 
. Oficiais da Escola Bíblica 
. Professores da Escola Bíblica 
. Alunos da Escola Bíblica 

 

2. A organização material 
. O prédio 
. O mobiliário 
. O material didático e/ou literatura 
. Departamentos 
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3. A organização funcional 
Trata do fundamento da Escola Bíblica, visando a consecução de seus 

objetivos. A organização funcional cuida da: 
. Espiritualidade 
. O ensino da Palavra 
. Eficiência 

 
De nada adianta muita organização e preparo, sem a operação do Espírito 

Santo. Dons naturais, personalidade atraente, eloquência, boa dicção, cultura 
erudita e outras boas coisas, podem influenciar temporariamente apenas. Tais 
coisas jamais serão suficientes em si, mas, podem ser vitalizadas e dinamizadas 
pela ação poderosa do Espírito Santo. É aí que está a diferença. É oportuno 
dizer que o Espírito Santo tem uma afinidade especial com a mente treinada, 
quando santificada. 

 

Coordenadores Nacionais, Estaduais e Regionais da Escola 
Bíblica 
Responsáveis pelo planejamento, organização, coordenação e avaliação 

dos serviços escolares e pelas relações de interesse da comunidade escolar 
com a vida exterior, a nível Nacional, Estadual e Regional respectivamente. 

 

2. Diretoria da Escola Bíblica 
A diretoria da Escola Bíblica tem grande responsabilidade. Diz a Palavra “Não 

havendo sábia direção o povo cai” (Pv 11:14; Ec 10:16). 

Superintendentes 
Coordenação e apoio às atividades do corpo docente no desenvolvimento do 

currículo escolar, visando melhor e mais eficiente desempenho do trabalho 
didático e pedagógico. 

 

Vice Superintendentes 
Orientação e coordenação da atividade que envolve especificamente o aluno, 

pais e professores, com objetivo de aproveitamento escolar. 
 

Secretário e Tesoureiro 
Atendimento e informações aos alunos e ao público em geral no que se refere 

a atuação e funcionamento do estabelecimento (matrículas, notas, editais, 
histórico escolar, livros, revistas...) 
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3. O Programa de Trabalho da Escola Bíblica 
A Escola Bíblica deve, no princípio do ano elaborar um 

calendário de atividades para o ano inteiro, contendo o 
programa de trabalho ou plano de ação, constando nele os 
alvos ou metas a atingir com a ajuda de Deus. Agir sem 
plano é agir sem ordem, às cegas. 

 

A Promoção e Possibilidades da Escola Bíblica 
Como Melhorar Sua Escola Bíblica 

1. Instalações e Equipamentos Apropriados 
Prédio - Salas de aula - Equipamento escolar. Uma das leis do crescimento 

da Escola Bíblica, diz: “A Escola Bíblica crescerá enquanto houver espaço 
para isso”. 

 

2. Campanha Vigorosa de Promoção e Expansão 
Mediante: 

1. Oração contínua, intercessora. 
2. Divulgação diversa. 
3. Convites. Contatos. Uso do correio. Existem Escolas Dominicais que funcionam 

pelo correio e outras pela internet. Pela internet, cito duas: 
 http://www.profissionais.com/ceo/igreja - gratuita 
 http://www.ebd.com.br/port.htm - paga. 
 http://www.nbz.com.br/igrejavirtual - gratuita. 
4. Visitas pessoais. 
5. Reuniões especiais. Jesus visitava os alunos faltosos (Jo 9:35). 
6. Atividades e aconselhamento pró-Escola Bíblica ao ar-livre e campanhas 

evangelísticas. Classes para novos convertidos. 
7. Escola Bíblica de Férias. 

 

3. Classes de Formação de Professores 
Manter sempre uma classe de formação de professores. Não confundir com a 

habitual reunião semanal de professores para estudo da lição. 
 

4. Apoio Total do Pastor e Diretoria/Ministério da Igreja 
Inclusive a Escola Bíblica deve ter uma classe dominical somente de obreiros. 

Isso é possível em igrejas grandes. 
 

5. Reuniões Periódicas de Obreiros da Escola 
Finalidade: 

a. Oração e confraternização 
b. Estudos Bíblicos e afins 
c. Assuntos administrativos da Escola. Base bíblica para reuniões de negócios, 

planejamento e similares: Pv 11:14; 15:22; 24:6 
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A reunião pode ser: 
a. Semanal (para professores) 
b. Mensal (para a Diretoria da Escola) 
c. Trimestral (geral - para todos os obreiros do campo). 

 

Os Dez Requisitos da Escola Bíblica Padrão 
Requisitos Pontos 

1. Dirigentes e professores fixos 20
2. Obreiros espirituais, preparados e assíduos 

- Há reuniões semanais de obreiros? 
- Há reuniões periódicas de negócios da Escola? 
- Os obreiros fazem cursos específicos? 

10 

3. Classes e departamentos 
- Organizada assim.

10 

4. Literatura graduada e equipamento escolar 
- Tem currículo, biblioteca, orientação pedagógica?

10 

5. Secretaria organizada 
- Sala apropriada - Pessoal - Material. 

5 

6. Crescimento real da escola 
- Confronto com o ano anterior. 
- Novas matrículas. 
- Novas Escolas.

10 

7. Mordomia Cristã 
- Do tempo, de talentos, e de finanças. 
- Manutenção da Escola. 
- Missões. 

5 

8. Assistência aos cultos da igreja 
- O aluno que frequenta a Escola de dia deve ser também um fiel 

adorador à noite. 
- O culto enseja comunhão fraternal e serviço. 
- A porção da Palavra nos sermões e na música.

5 

9. Programa ativo de expansão e extensão 
- Departamento do Berço - Departamento do Lar - Escola Filiais - 

Escola Bíblica de Férias.

15 

10. Evangelização 
- Prática do apelo. 
- Campanhas evangelísticas (colaboração, promoção). 
- Visitas. 
- Literatura. 
- Evangelismo pessoal. 

10 

 

Excelente Escola Bíblica ..................... 90 a 100 pontos 
Boa ....................................................... 75 a 85 
Regular ................................................ 50 a 70 
Fraca .................................................... 30 a 45 
Insuficiente ........................................... menor que 25 
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Currículo 9 
Conceito 
Currículo, do ponto de vista pedagógico, é um conjunto estruturado de 

disciplinas e atividades, organizado com o propósito de atingir certos objetivos, 
propostos e fixados em função de um planejamento educativo. Não é um fim em 
si mesmo, mas um meio para viabilizar o processo de aprendizagem. 

 

Organização do Currículo 
A organização de um currículo obedece a uma de duas diretivas gerais: 

1. A Concepção Utilitária 
Segundo a qual se procura reunir disciplinas estritamente pragmáticas, 

utilitárias, necessárias. 
 

2. A Concepção Ornamental 
Que preconiza a transmissão de conceitos mais gerais e abstratos. 
Existe uma terceira possibilidade que é a combinação dessas tendências, 

com alternância de elementos utilitários e conceituais.    
 

Construção do Currículo 
O ponto de partida para a elaboração de um currículo são as metas a que se 

visa no processo pedagógico. 
 

Atividades Extracurriculares 
Na educação moderna, as atividades extracurriculares são consideradas da 

maior importância na formação da personalidade dos educandos: 
. despertam vocações, 
. revelam aptidões, 
. permitem melhor verificação das diferenças individuais, 
. orientam as escolhas profissionais. 
 

Os países desenvolvidos utilizam-nas para despertar vocações científicas ou 
tecnológicas, de modo a atender ao avanço, cada vez mais rápido, da ciência e 
da técnica, que exigem, em grande número, pessoal qualificado. 

 

Avaliação 
Algumas denominações evangélicas têm sido mais eficientes com relação aos 

seus departamentos de ensino. Elas não têm receio de cobrar de seus alunos, 
frequência, provas, questionários, avaliações, utilização de material didático, 
empenho. 

 

Falhamos na cobrança de assiduidade e na utilização de provas, 
questionários, enfim, avaliações. Não avaliamos nossos alunos com um 
instrumento verdadeiro, correto e eficaz, com receio que eles fujam. Mas isto faz 
com que os melhores alunos fiquem estagnados. Não sobem degraus 

 
9 ©Encyclopaedia Britannica do Brasil Publicações Ltda. 
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necessários no conhecimento bíblico e espiritual. Estes mesmos alunos 
desistem, porque se cansam de ver as mesmas matérias, necessárias para a 
constante entrada de novos alunos. Numa empresa, os melhores funcionários e 
os gênios devem estar sempre sendo confrontados com novas perspectivas e 
novos desafios sob pena de se os perder. Na Escola Bíblica não é diferente. 

 
Repito: Nossos alunos antigos estão se desmotivando porque estão revendo 

lições, que já aprenderam. Não existe uma espécie de plano de carreira dentro 
da Escola Bíblica. Falta um currículo escolar que promova os bons alunos, 
colocando-os em patamares mais elevados, alimentando-os com ensinos e 
assuntos mais complexos, ricos, nobres e necessários. 

 

O que fazer 
Criar necessidade de frequência e avaliação, sob pena de reprovação. 
 
Criar um currículo escolar diferente e apropriado para a formação de 

ministério dentro da própria igreja. 
 

Estatística 
Temos falhado ao não planejar o crescimento e 
as perspectivas de nossa Escola Bíblica para 
médio e longo prazo. Nem de perto conhecemos 
os alunos em potencial dentro de nossa igreja, 
quanto mais em nosso bairro. 

 
Desconhecemos a vida pessoal, social e 

cultural de nossos alunos atuais. Falta-nos 
instrumental, questionários e pesquisa constante 

de nossos alunos. Faltou quando eles entraram e continua faltando hoje. Com 
isto, desconhecemos o crescimento qualitativo de nossa Escola Bíblica (entre o 
início e o agora da vida de cada aluno). 

 
Além disto não temos condição de responder com precisão perguntas tão 

importantes e necessárias como estas: 
- Os assuntos e temas tratados na Escola Bíblica estão ao alcance dos alunos, 

mesmo os recém-convertidos? 
- Para que classe social está sendo dirigida a propaganda atual da Escola Bíblica e 

da Igreja? 
- Qual a frequência atual de alunos, novos alunos, alunos desistentes e visitantes? 
- Existem picos sazonais desta frequência? 
- Que características da Escola Bíblica chamam a atenção de seus alunos (atraem 

e repelem)? 
- Qual a profissão, habilidade ou aptidão de cada um dos alunos? 
- Qual o ministério mais adequado para cada um dos alunos? 
- Entre tantos outros. 
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O que fazer 
Planejar quando serão dadas as aulas, quem as ministrará, quando será cada 

uma das provas, um regimento interno que abranja todo o exposto até aqui, e os 
cursos de especializações, para treinar imediatamente, e de forma específica, 
todos os obreiros atuais que necessitem treinamento. Ex.: Ética Cristã. 

Criar questionários de informações padronizados para serem respondidos por 
todos os alunos, já no início da nova fase da Escola Bíblica. 

 

O Currículo e o Aproveitamento Escolar 
1. Avaliação do Aproveitamento Escolar 
A avaliação pode ser: 
- Do professor. 
- Do aluno. 
- Da Escola. 
 

Teste de Autoavaliação10 
1.  Você tem procurado levar a Cristo seus alunos não-crentes um por um? 
2.  Você tem procurado desenvolver a espiritualidade de seus alunos, e tem 

sentido a realidade disto? 
3.  Você tem orientado e treinado seus alunos quanto aos trabalhos da 

Igreja, incentivando-os a fazer o máximo no serviço do Mestre? 
4.  Você ora diariamente pelos alunos de sua classe? 
5.  Você quando não está doente, é pontual na Escola Bíblica, quer chova, 

faça calor ou frio? 
6.  Você varia seus métodos de ensino durante a aula, usando assim uma 

combinação deles? 
7.  Você começa a preparar a lição no princípio da semana, nem que seja 

por um quarto de hora diariamente, concentrando-se no objetivo da mesma? 
8.  Você sabe controlar um aluno conversador, sem que ele se ofenda? 
9.  Você conhece seus alunos pessoalmente? 
10.   Você tem em seu poder uma lista dos seus alunos com os respectivos 

endereços? 
11.  Você visita cada aluno pelo menos uma vez ao ano, e visita 

imediatamente cada um quando o mesmo falta a partir de duas aulas? 
12.  Você localiza a lição nos mapas bíblicos durante o preparo da mesma? 
13.  Você trabalha em harmonia com os demais professores e oficiais da 

Escola Bíblica sem intransigência e individualismo? 
14.  Você lê sempre livros, artigos e periódicos sobre pedagogia e educação 

cristã? Também frequenta cursos de curta duração sobre esses assuntos, 
uma vez ministrados? 

 
10 Pastor Antonio Gilberto. Bibliografia 15. 
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15.  Você tem uma vida cristã exemplar, de modo que você gostaria que seus 
alunos fossem como você? 

16.  Você analisa suas aulas, seus trabalhos, depois de realizados notando a 
reação dos alunos e falhas que você porventura tenha cometido? 
(Autocrítica e autoavaliação). 

17.  Ninguém é infalível. Precisamos sempre aprender mais com os que 
sabem ensinar, porque não sabemos tudo. Os que não concordam com os 
meus pontos de vista não significa que são errados. Você concorda com 
tudo isto que foi dito aqui? 

18.  Você sente-se bem quando seus dirigentes, de modo cortês e cristão, lhe 
observam, orientam e lhe fazem solicitações? 

19.  Você cuida sempre de sua vida espiritual, orando regularmente, lendo a 
Bíblia, buscando ser cheio do Espírito Santo, e servindo com dedicação ao 
Senhor? 

20.  Você planeja e prepara trabalhos para a sua classe e os distribui? 
 

Verificação do resultado - Cada item marcado, ou seja, cada resposta “sim”, 
vale 5 pontos. Se você conseguiu: 

85 a 100 pontos - Parabéns! Você é um Excelente Professor. 
65 a 80 pontos - Você é um Bom professor, mas tem que melhorar. 
50 a 60 pontos - Você é um Professor Regular. Verifique os pontos falhos e decida 

melhorar rapidamente, isso diante do Senhor. 
abaixo de 45 pontos - Você é um Professor Insuficiente. Examine-se diante do 

Senhor. Você tem que aprender, não ensinar. Decida o que você quer! 
 

2. A Verificação do Aproveitamento Escolar 

1. A relação da verificação 
Pode ser considerada: 

a. Quanto ao aluno. 
b. Quanto à classe. 
c. Quanto à Escola. 

2. A ocasião da verificação 
Refere-se ao tempo ou época. Pode ser: 

a. Dominical. 
b. Trimestral. 
c. Anual. 

3. Finalidade da verificação 
- Nota, prêmios, menção, estímulo, reconhecimento, progresso. 

4. Sistema de verificação de aproveitamento 
Os mais usados são dois: 
a. O sistema de seis pontos. 

 Meios utilizados: Cartões, que podem ser de aluno, de classe, de departamento, 
e de toda a Escola. 

 Base: A nota dominical individual de 100 pontos. Por meio dessa nota individual 
obtém-se a nota da classe, do departamento, e da Escola. 

Os seis requisitos desse sistema e seus pontos: 
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Requisitos Pontos
 FREQUÊNCIA À Escola Bíblica 30
 PONTUALIDADE 10
 BÍBLIA 10
 OFERTA 10
 LIÇÃO ESTUDADA 20
 FREQUÊNCIA AOS CULTOS 20
 T O T A L 100

 
b. O sistema de 4 pontos. 

 Meios utilizados: Formulários impressos e caderneta de chamada da classe. 
Pode-se também usar cartões. 

 Base: A nota trimestral do aluno. Por meio desta nota obtém-se a nota da classe, 
do departamento, e da Escola. 

Os quatro requisitos desse sistema e seus pontos: 
 Requisitos Pontos

 FREQUÊNCIA 30
 CONHECIMENTO DA BÍBLIA 40
 PONTUALIDADE 15
 COMPORTAMENTO 15
 T O T A L 100

 
Campo de aplicação dos dois sistemas. Qualquer idade, uma vez que o aluno 

satisfaça os requisitos. O segundo é mais próprio para crianças. 
- Observações. 
- O método de cartões é mais simples e prático. 
- Os meios para aplicação de sistemas são três: cartões, formulários impressos, 

cadernetas. 
- Muitas escolas só adotam a divisão dos alunos até a idade de 14 anos. Daí para 

cima adotam apenas a divisão em departamentos. Nesse caso, a avaliação do 
aproveitamento adaptar-se-á à modalidade de administração da Escola. 

 

Características dos Alunos 
Para que você possa ensinar, é necessário que saiba o que os alunos se 

interessam, quais suas motivações e suas necessidades, além do seu dia a dia, 
são claro.  

 
As características dos alunos devem ser conhecidas por aqueles que vão 

ministrar as lições. Conhecer estas características é próprio de professores. 
Então, este assunto será detalhado no livro 36, Educação na Vida Cristã. 
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Questionário 

1. Qual o princípio bíblico fundamental em que se baseia a Escola Bíblica? 
 

 
2. Cite três utilidades da sinagoga nos tempos bíblicos. 
 

 
3. Qual foi o tríplice ministério do Senhor Jesus? Cite referências. 
 

 
4. Escreva um parágrafo sobre o fundador, fundação do movimento de ensino 

bíblico conhecido por Escola Bíblica. 
 

 
5. Por que a Escola Bíblica é a melhor escola do mundo? 
 

 
6. Qual a Origem da Escola Bíblica no mundo? 
 

 
7. Qual a Origem da Escola Bíblica no Brasil? 
 

 
8. Qual o Propósito da Escola Bíblica? 
 

 
9. Por que temos a Escola Bíblica? 
 

 
10. Quais são as três áreas de Ação da Escola Bíblica? 
 

 
11. Qual a relação da Escola Bíblica com a igreja? 
 

 
12. O que é Organização? 
 

 
13. Por que organizar a Escola Bíblica? 
 

 
14. Como organizar a Escola Bíblica? 
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15. Como montar as classes? 
 

 
 

16. Como montar departamentos? 
 

 
 

17. Como escolher obreiros para a Escola Bíblica? 
 

 
 

18. Como preparar obreiros? 
 

 
 

19. Como deve ser o edifício para a Escola Bíblica? 
 

 
 

20. Como deve ser as salas de aula para a Escola Bíblica? 
 

 
 

21. Quais os equipamentos indispensáveis para a Escola Bíblica? 
 

 
 

22. Que Livros utilizar? 
 

 
 

23. Como organizar exemplificadamente os programas de Domingo? 
  

 
 

24. Quais as recomendações para o pastor quanto à Escola Bíblica? 
 

 
 

25. Qual o trabalho do Superintendente da Escola Bíblica? 
 

 
 

26. Qual o trabalho do Vice Superintendente da Escola Bíblica? 
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27. Qual o trabalho do Secretário Geral da Escola Bíblica? 
 

 
 

28. Qual o trabalho do Segundo Secretário Geral da Escola Bíblica? 
 

 
29. Qual o trabalho do Tesoureiro da Escola Bíblica? 

 
 
 

30. Qual o trabalho do Diretor de Música da Escola Bíblica? 
 

 
 

31. Qual o trabalho do Organista da Escola Bíblica? 
 

 
 

32. Qual o trabalho do Bibliotecário da Escola Bíblica? 
 

 
 

33. Qual o trabalho dos diretores de Departamentos da Escola Bíblica? 
 

 
 

34. Qual o trabalho dos vice-diretores de Departamentos da Escola Bíblica? 
 

 
 

35. Qual o trabalho dos secretários de Departamentos da Escola Bíblica? 
 

 
 

36. Como deve ser o professor da Escola Bíblica? 
 

 
 

37. Como conhecer os alunos da Escola Bíblica? 
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ANEXOS 
 
 
 

Quanto mais aumenta nosso 
conhecimento, mais evidente 

fica nossa ignorância. 
John Kennedy 
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Informações aos Alunos 

Exemplo de Regimento Interno de uma escola com currículo. 

Serviços de Secretaria/Tesouraria 
Transferência de Turno 
Durante a permanência na Escola Bíblica, o aluno poderá transferir-se de 

turno (se existir), mediante requerimento preenchido na Secretaria anexando 
documento que justifiquem esta necessidade, que será analisado de acordo com 
a existência de vaga no turno desejado e outras implicações inerentes. 

 

Transferência 
A transferência será processada normalmente entre o término de um e o início 

de outro período letivo, e nos casos especiais, em qualquer época, sempre 
solicitada em requerimento próprio firmado pelo aluno ou, quando menor, pelo 
responsável, sendo liberada no prazo de 20 dias. 

 

Segunda Chamada 
Os alunos que deixarem de fazer provas bimestrais nas datas previstas por 

motivos comprovadamente justificáveis, deverão requerer na secretaria a 2a 
chamada, anexando o documento de justificativa no prazo máximo de 48 horas, 
considerados em dias úteis, a partir da data da prova. 

 

 Observações 
- Não há 2a chamada para prova de recuperação 
- Quando os alunos estiverem impossibilitados de comparecer na Escola 

Bíblica para realizar alguma prova, a Superintendência/Secretaria deverá ser 
comunicada até 48 horas após. 
 

Adaptação 
A Escola Bíblica proporcionará estudos de adaptação aos alunos transferidos 

de outro estabelecimento ou que tenham concluído com currículo escolar 
diferente e venham matricular-se na Escola Bíblica. 

 

Os estudos de adaptação serão complementados no mesmo ano em que 
ocorrer a transferência. 

 

Normas para Entrada e Saída 
a) Quanto à Entrada 
1. Impreterivelmente até 15 minutos de iniciada a aula. 
 

2. Em caso de atraso com tempo superior a 15 minutos, o aluno não poderá 
entrar na sala de aula, devendo justificar seu atraso com o superintendente ou 
secretaria, deixando por escrito o motivo do atraso. Deverá ainda anexar ao 
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motivo do atraso, as perguntas e respostas da lição do dia. Poderá fazer isto no 
mesmo dia, ou entregar para a superintendência ou secretaria da Escola Bíblica 
até a próxima aula.  

 

3. Serão justificados e permitidos 7 atrasos no ano letivo, atrasos estes como 
o citado no item 2. 

 

b) Quanto à Saída antecipada 
Far-se-á em casos especiais, com solicitação por escrito ou via telefone, 

encaminhado à superintendência ou secretaria da Escola Bíblica. 
 
 

Regimento Interno da Escola Bíblica 

Seção I - Da Constituição 
Artigo 1 - O corpo discente é constituído pelos alunos regularmente 

matriculados na Escola Bíblica. 
 

Seção II - Dos Direitos dos Alunos 
Artigo 2 - Além daqueles que lhes são outorgados por toda legislação 

aplicável, constituirão direitos dos alunos: 
1 - Fazer solicitações, em termos adequados, a professores e 

administradores da Escola Bíblica, quanto a um bom atendimento do 
ensino. 

2 - Solicitar orientação às autoridades escolares, especialmente os 
superintendentes e professores. 

3 - Organizar-se em associações culturais e desportivas, segundo normas 
aprovadas do Estatuto e Regimento Interno Igreja matriz. 

4 - Utilizar os serviços oferecidos pelo estabelecimento, dentro das normas 
fixadas pela administração. 

5 - Tomar conhecimento, através de informativos, das notas oficiais e da 
frequência. 

6 - Solicitar revisão das notas dentro do prazo de 24 horas a partir da 
divulgação das mesmas, através de requerimento preenchido na 
Secretaria. 

7 - Requerer transferência de matrícula com a presença de pai ou 
responsável, se menor, junto à Secretaria da Escola Bíblica. 

 

Obs.: A transferência será deferida, após conversa com a Superintendência. 
 

Seção III - Dos Deveres dos Alunos 
Artigo 3 - Constituirão deveres dos alunos, além daqueles previstos na 

legislação e normas de ensino aplicáveis, os seguintes: 
1 - Cumprir as determinações da Superintendência, dos professores, 

diáconos e funcionários, nos respectivos âmbitos de competência. 
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2 - Comparecer pontualmente às aulas e demais atividades programadas e 
desenvolvidas pela Escola Bíblica. 

3 - Participar de todas as atividades programadas e desenvolvidas pela 
Escola Bíblica. 

4 - Cooperar na manutenção de higiene e na conservação das instalações 
escolares, responsabilizando-se por danos ao patrimônio da Escola 
Bíblica e da Igreja, que vier a causar. 

5 - Procurar e dispor de todo o material solicitado e necessário ao 
desenvolvimento das atividades escolares. 

6 - Observar, em sala de aula, conduta compatível com a disciplina, boa 
ordem do ensino e com o Cristianismo. Ante atitudes de indisciplina, o 
aluno é retirado da sala e, conforme a gravidade será advertido ou 
suspenso, sendo o fato registrado à superintendência. 

7 - Manter-se atento às aulas, acompanhando-as e participando das 
atividades propostas pelo professor. 

8 - Usar a honestidade na execução das avaliações, exercícios e demais 
atos escolares. 

 São consideradas atitudes desonestas: 
- a falsificação de assinaturas e carimbos 
- a adulteração de notas e provas 
- a tentativa de fraude nas entregas de prova 
- o empréstimo de exercícios de colegas para entregar ao professor. 

 Essas atividades são motivo de suspensão imediata do aluno e 
aplicação de disciplina. 

9 - Indenizar o prejuízo, quando produzir danos materiais ao 
estabelecimento, ou em objetos de propriedade dos colegas e 
funcionários. 

 

Seção IV - Das Proibições 
Artigo 4 - É vedado ao aluno: 
1 - Entrar e sair da sala, durante a aula, sem a autorização do respectivo 

professor; 
2 - Ocupar-se durante às aulas com trabalhos estranhos às mesmas; 
3 - Trazer para a Escola Bíblica material de qualquer natureza estranha ao 

estudo: brinquedos, objetos de valor etc.; 
4 - Promover jogos, excursões, coletas, lista de pedidos ou campanha de 

qualquer natureza, sem a prévia autorização da Superintendência; 
5 - Fazer-se acompanhar de elementos estranhos à Escola Bíblica, em 

suas dependências internas ou externas; 
6 - Utilizar quaisquer meios ilícitos ("cola") na execução de provas 

escolares; 
Obs.: O aluno que incorrer nesta falta, levará zero na avaliação e não terá 

direito 2a Chamada. 
7 - Transitar pelos corredores no horário das aulas; 
8 - Distrair a atenção dos colegas durante as atividades escolares com 

objetos, palavras ou outra forma qualquer; 
9 - Gravar paredes, carteiras, assoalho, ou qualquer parte do edifício, com 

nomes, palavras, desenhos ou outros sinais; 



68      Introdução ao Ensino Cristão 

10 - Promover nas imediações da Escola Bíblica ou em frente, atividades 
que configurem arruaça ou atividades incompatíveis com o adequado 
comportamento religioso. 

 

Os alunos, pela inobservância dos deveres e proibições fixadas, estarão 
sujeitos às seguintes penalidades: 

a) advertência verbal; 
b) advertência escrita; 
c) suspensão; 
d) desligamento compulsório. 

 

Obs.: O aluno receberá o desligamento compulsório em decorrência da 
infração de norma regimental e disciplinar, principalmente no caso de 
reincidência, ficando a cargo da superintendência a aplicação desta norma em 
cada caso. 

 

Regime Escolar 

Frequência 
Será obrigatória a frequência às aulas e a todas as atividades escolares, 

sendo apuradas do 1o ao último dia do ano letivo. As faltas que, porventura, 
venham ocorrer, serão simplesmente justificadas, com efeitos meramente 
disciplinares, jamais canceladas. 

 

Caso o aluno esteja por algum motivo, impossibilitado de comparecer à 
Escola por duas ou mais aulas seguidas, a família deverá comunicar o problema 
à Superintendência. 

 

Observações: 
1. O aluno poderá vir a reprovar por faltas, independente da média alcançada, 

se não comparecer a pelo menos 75 % das aulas de determinadas matérias. 
2. O aluno que apresentar frequência de 50 a 74,9 % e média igual ou superior a 

6,0 (seis), e tenha comunicado o motivo das faltas à superintendência, poderá 
efetuar a prova de recuperação final daquela matéria. 

3. Cada aula que o aluno vier a faltar, deverá entregar os exercícios resolvidos 
da aula que faltou na primeira aula subsequente que comparecer. 

4. O aluno que reprovar em alguma matéria, poderá vir a fazer a mesma em 
outras datas em que for oferecida (ministrada). 
 

Dispensa da Frequência às Aulas 
a) Aqueles alunos portadores de afecções congênitas ou doenças infecciosas, 

traumatismo etc. 
b) As alunas grávidas, tendo um prazo de 3 meses de dispensa, a partir do 8o 

mês de gestação. 
 

A legislação pertinente é encontrada: 
Lei no 6202/75 
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Decreto Lei 1044/59 
 

Obs.: A dispensa que se refere o presente artigo, não exime da realização dos 
testes, provas, exercícios e outros meios de controle e avaliação previstos pela 
programação da Escola Bíblica. 

 

Avaliação 
A avaliação de rendimento será contínua e progressiva realizada em função 

dos objetivos expressos nos projetos de ensino, ou da programação curricular da 
Escola Bíblica.  

 

Existem dois tipos de alunos dentro da Escola Bíblica, levando-se em conta o 
tipo de avaliação que será efetuada para com eles: 

1. Alunos com Participação 

2. Alunos com Conclusão 
Em ambos é exigido a frequência de 75 % como determina o item 

Frequência. Todavia somente o 2o caso, Alunos com Conclusão, é que se dará 
a avaliação também por provas, trabalhos, questionários, estágios.  

 

A avaliação para Alunos com Conclusão dar-se-á sempre no final de cada 
matéria, seguindo datas previstas pela Superintendência. Os resultados das 
avaliações são expressos em notas numa escala de zero (0,0) a dez (10), de um 
em um décimo. 

 

O rendimento mínimo (média) exigido pela Escola Bíblica será a nota seis 
(6,0) por matéria. 

 

Os resultados serão calculados por matéria (ou livro) e serão comunicados 
aos alunos e seus responsáveis através de informativos e boletins. 

 

Observações: 
1. Como instrumento e técnica de avaliação poderão ser utilizados testes de 

aproveitamento orais e escritos, questionários de controle, tarefas específicas, 
trabalhos de criação, observações espontâneas ou dirigidas, discussões, 
pesquisas e outras atividades que visem avaliar o aluno, desde que estejam 
de acordo com a legislação vigente. 

2. Ao professor fica facultado a utilização destes recursos. Todavia, nestes 
casos, a prova principal dada no final de cada matéria, não deve ter peso 
inferior a 6. 
 

Composição das Notas 
Na composição da nota por matéria é imprescindível a realização mínima de 1 

(uma) avaliação, sendo esta obrigatoriamente como prova escrita (com peso 
mínimo igual a 6). 
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Média anual 
 

 M1 + M2 + M3 + M4 + ... + Mn 
MA = --------------------------------------------------- 
          n 
 

M1 = Média da Matéria 1 
M2 = Média da Matéria 2 
... 
Mn = Média da Matéria de número n 
n = Número de matérias 
 

Esta média anual constará no diploma de conclusão do aluno que passar em 
todas as matérias. 

 

Recuperação Final 
Estará sujeito à recuperação final, o aluno que, por matéria: 
 

1. Apresentar frequência igual ou superior a 75 % e média anual de 4,0 (quatro) 
a 5,9 (cinco vírgula nove). 
 

2. Apresentar frequência de 50 a 74 % e média igual ou superior a 6,0 (seis) e 
tenha comunicado as faltas à superintendência, e entregues os exercícios 
relativos às aulas que faltou. 
 

O aluno que apresentar média anual inferior a 4,0 (quatro) estará 
automaticamente reprovado na matéria em questão. Poderá fazê-la quando for 
novamente oferecida. 

 

Para efeito de cálculo na média final após a recuperação final, será adotada a 
seguinte fórmula: 

 

             M1 + RF 
MFM = --------------------   > = 6,0 
                 2 
 

M1 = Média da Matéria 1 (como exemplo, a matéria da Recuperação Final) 
MFM = Média Final desta Matéria 1  
RF = Recuperação Final 
 

Como fica a média anual final com a Recuperação Final: 
 

        MFM + M2 + M3 + M4 + ... + Mn 
MA = ------------------------------------------------------   > = 6,0 
                         n 
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Marketing para a Escola Bíblica 
 
 
 

Os verdadeiros analfabetos 
são os que aprenderam a ler 

e não leem. 
Mário Quintana 
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1. Marketing - Administração do Dpto Educacional 

Não vou entrar no mérito se marketing é para ser usado na igreja ou não. Veja 
na internet os prós e contra e faça seu próprio balanço-análise. 

Cada um avalie se isto é bom ou não para sua igreja. O que vou fazer aqui é 
apresentar os conceitos básicos de marketing e dar um exemplo de aplicação na 
Escola Bíblica. 

Quem Faz 
 Superintendente e demais membros da Diretoria da Escola Bíblica. 

Propósito 
 Encontrar o caminho mais curto que leve o ensino e a Palavra de Deus a 

seus treinandos; 
  Introduzir novas metodologias de trabalho e ensino e 
  Fazer com que um número maior de pessoas participe mais cabalmente 

do Ensino e da vida educacional da igreja. 
 
A essência da estratégia é combinar os recursos da igreja com as 

oportunidades do momento procurando longo alcance do ensino de qualidade e 
disseminação generalizada da Palavra de Deus. 

 
É evidente que as decisões que compõem o plano estratégico de Marketing 

estão correlacionadas com o conhecimento e distinção que se faça das variáveis 
incontroláveis e controláveis. 

 
Administração Educacional, portanto, é a gerência das variáveis: 
 Incontroláveis: Concorrência, legislação, demanda, custos extra previsão 

e infraestrutura; 
 Controláveis: Ensino, Metodologias e propaganda. 
E da constante: Palavra de Deus. 
 

A Administração Educacional, portanto, tem de 
sintetizar todos os fatores de Marketing e adequá-
los a técnicas administrativas e educacionais para 
que possa controlar a eficiência do plano 
estabelecido. 

 
Cabe a ela a coordenação da operação de 

Ensino da igreja. 
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Anexo 1 
Setores e Departamentos abrangidos pelo SEI11 
 
Diagrama Setores e Departamentos Abrangidos pelo SEI 

Grupos
Missionários

Evangelismo/
Marketing

Música/
Louvor

Educação
Cristã

Contas a Pagar 
Compras

Financeiro/
Contabilidade

Estatística

Documentação/
Pesquisa

Ministério/
Pessoal

Membros/
Cultos

Assistência
Social

Informática/
Ctrl Qualidade

Anciãos
Homens
Mulheres
Jovens 
Casados

Jovens
Juniores
Crianças

Congregações
Pontos de Pregação
Eventos Especiais
Propaganda
Visita Pastoral

Evangelismo:
  - Televisão
  - Rádio
  - Ar Livre
  - Crianças
  - Adultos

Coro
Banda
Som
Orquestra
Conjunto

Fitas
Vídeo e Televisão
Retroprojetor
Instrumentos

EBD
Berçário
Cursos/Treinamento:
  - Noivos
  - Batismo
  - Outros

Artes/Cultura
Retiros
Acampamentos
Biblioteca
Discipulado
Novos Convertidos

Folhetos
Boletins
Avisos
Escalas
Apostilas
Formulários
Certificados

Faixas
Cartazes
Desenhos/Figuras
Manuais
Fotolitos
Transparências
Pesquisa de Mercado

Equipamentos
Digitação
Operação
Suporte

Controle de Qualidade
Telecomunicações
Treinamento em
   Informática

Frequência:
  - Membros
  - Visitantes
  - Ministério
  - EBD
  - Cursos/Reuniões

Informações de Cultos
Dízimos e Ofertas
Gastos
Cerimônias
Aptidões e Profissões

Orçamentos
Construção
Patrimônio
Dízimos e Ofertas
Contratos

Livro Caixa
Balancete
Impostos e Taxas
Seguros

Gastos e Compras
Previsão de Gasto por Período

Ministros
CDL
Aspirantes
Obreiros Cred.

Obreiros Auxiliares
Diáconos
Cooperadores
Funcionários

Relações Públicas
Visitantes
Testemunhos
Curas
Batismo ES
Frequência

Preenchimento de 
   Formulários
Vigílias
Cerimônias
Pregador
Dirigente

Atendimento ao Público (orientação)
Conscientização
Creches
Albergue
Alimentação

 
11 SEI - Sistema Eclesiástico Integrado da CEO - Consultoria Eclesiástica, 
Empresarial, Organizacional. SEI é um sistema de administração completa da 
Igreja, abrangendo desde membros, grupos missionários e Evangelismo, até 
ofertas, dízimos e patrimônio. Observe onde está o departamento de marketing. 
Veja mais detalhes em www.easislides.com.br/sei.htm.  
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2. Marketing - Conceitos 

"Marketing consiste no estudo sistemático das forças de formação da procura 
e da motivação do usuário, das considerações temporais e espaciais que 
influenciam as transações sejam elas econômicas ou não, e dos esforços 
integrados e reações dos usuários e compradores em um mercado." (Eugene 
Kelley, Mercadologia: Estratégia e Funções). 

 
O mercado da Escola Bíblica é o Setor Educacional da Igreja e da 

Comunidade. 
 
Nosso usuário é o Aluno ou Treinando. A pessoa interessada em educação. 
 
Nossas transações são o Ensino, tanto de vida, como a Palavra de Deus. 
 
Nossa motivação é o Espírito Santo. 
 
 
A missão do homem de Marketing é interrogar o usuário e ver o que ele 

deseja. Neste caso ver o que ele deseja aprender, e sentir o que ele deve 
aprender assim como qual a metodologia mais adequada para tudo isto. 

 
 

 
Mas lembre-se: 

1. O melhor Marketing ainda é a boa 
organização. 

 
2. Um aluno descontente espalha para 

outros 8 (oito). 
  
3. Um aluno contente espalha para outros 3 

(três). 
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3. Setores do Marketing 

 Gerência de Ensino: Feito pelo Superintendente e Vice Superintendente 
da Escola Bíblica. A Gerência de Ensino atua sobre: 

 
 

. o ensino propriamente dito (inclusive verificação da 
concorrência), 

 
. marca, 
 
. imagem, 
 
. merchandising (planejamento para se colocar uma 

nova metodologia ou um novo tipo de ensino). 
 
Inclui também recrutamento, seleção, treinamento, 

motivação, avaliação, estimativas, controles e 
zoneamento de atividades na Escola Bíblica. 

 
 Pesquisa Educacional: Mantendo investigação 

permanente do setor Educacional, servindo de 
termômetro a tudo quanto ocorra e que direta ou 

indiretamente possa influir sobre o Ensino. 
 
 Propaganda: Atuando através de campanhas (institucionais e 

promocionais). 
 
 O alvo do Marketing: A Escola Bíblica na Igreja. Todos os outros setores 

da Igreja estão ligados diretamente a ela. Convém então neste momento 
descrever qual seja a função e as características da Escola Bíblica e do Ensino 
que ela “prega”. 
 O que é: Evangelização e Ensino através da Palavra de Deus. 

 De que se compõe: 

- Ambiente propício para que se possa ministrar a Palavra de Deus e 
ensinamentos de vida que auxiliem os alunos e treinandos em seus 
crescimentos. 

- Prestação de Informações relativas à igreja e seus departamentos e à igreja 
matriz e seus setores. 

- Promover uma interação entre pessoas interessadas em educação, para troca de 
experiências e até como descontração e lazer. 

- Mantendo e guardando os membros da igreja das armadilhas criadas pela ciência 
atual e pelas pessoas de má fé, seitas e organizações. 
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 Quando é utilizado o ensino ali aprendido: A todo momento, no trabalho, 
em casa, na igreja e no lazer. 

 
 Onde está o usuário, o aluno, o treinando: Nas vizinhanças da igreja e até 

mais longe. 

 A quais pessoas se destina: Principalmente a cristãos convertidos e 

sedentos de conhecimento e da Palavra de Deus. Estes cristãos podem ter 
qualquer idade, qualquer sexo, qualquer altura ou largura, qualquer deficiência 
física e até emocional. O requisito indispensável é vontade de aprender. 

 Quais os concorrentes: As escolas bíblicas de outras denominações, os 

jogos de futebol ou outro esporte de domingo pela manhã, e os pais que 
resolvem prender seus filhos, viajar ou sair também domingo pela manhã. 

 Qual a posição dos concorrentes dentro do bairro: Determinadas igrejas 

além do estudo dominical e outros cursos, possuem ainda colégios, onde 
prestam ensino regular além, é claro, do ensino religioso. Com estas igrejas é 
difícil competir (ex.: Adventistas). 

 Qual o sistema usado para conseguir novos alunos: Propaganda usuário a 

usuário, algumas faixas, anúncio na igreja durante os cultos. 

 Qual o preço do Ensino em relação à concorrência: Não é cobrado nada, 

como a concorrência. 

 Qual o volume de geração de mais serviços: Inicialmente não se tem 

demanda. Mas com o aprimoramento e a evolução gradativa dos alunos, eles 
mesmos devem pedir novos cursos e metodologias diferentes. 

 Qual o volume de geração de novos serviços da concorrente: Algumas 

igrejas tem criado cursos dos mais variados e especializados, fazendo com que 
até membros de outras denominações passem a frequentá-los pois não há 
similares em nossos currículos. Ex.: Grego, hebraico, computação... 

 Qual a qualidade dos serviços frente aos concorrentes: Boa a Ótima. 

 O que pretendemos com a campanha publicitária (alvo a ser atingido) e em 

que tempo: Pretendemos melhorar a qualidade de nosso atendimento até o mês 
tal. Alvo da Igreja a nível Nacional: Ao final de 3 anos pretendemos ser o terceira 
melhor Escola Bíblica do Brasil em qualidade do material, das aulas e de cursos 
oferecidos. A campanha publicitária deve ser perfeita e forte no início, momento 
em que boa parte dos ânimos e motivação fracassam. 

 Qual a verba destinada à campanha e como foi determinada: ... 
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4. Gerência de Ensino 

Atribuição do Superintendente e Vice Superintendente. 
 
Cargo de assessoria, tendo como principal responsabilidade: 

. Assegurar maiores frequências de uma ou mais atividades da Escola Bíblica. 

. Manter a qualidade no Ensino. 

. Além disto, como estará em constante contato com os treinandos, saberá o 
momento de criar novos cursos, novos treinamentos, novos setores, novos 
departamentos, novas classes e salas, mudar a infraestrutura, utilizar novas 
apostilas, livros... 

 
O gerente de Ensino deve explorar os mínimos detalhes de marketing que 

envolvam cada Ensino, Curso ou Treinamento; as preferências dos treinandos 
quanto à metodologia, material, instrutor, cursos..., e um número de outros 
fatores que podem marcar a diferença entre o êxito e o fracasso. 

 

4.1. Plus 
 Algo de especificamente seu (do Ensino ou 

Metodologia) e que lhe dê uma 
“personalidade”. Isto é, algo que distingue 
entre coisas semelhantes. Por exemplo, a 
desde 1992, a Escola Adventista incorporou 
a seu currículo o uso de computador. 
 
Nem todo Plus capitaliza a atenção dos 

usuários em potencial e beneficia a imagem da Escola Bíblica. E alguns parecem 
nocivos. O próprio exemplo citado do uso do computador parece nocivo 
atualmente, mas o era antes de 1990, e talvez seja por alguns anos. Muitos pais 
desconfiam que esta máquina é do demônio, ou que seus filhos ficarão 
preguiçosos e não aprenderão se utilizarem um computador constantemente. 
Para desmistificar isto, só a próxima geração (nossos filhos e netos), pois 
dificilmente mudaremos a atual geração. 

 
Ou ainda “Colégio Bom Jesus, a 100 anos ensinando a Família Curitibana”. 

Do mesmo modo que para alguns pode passar um sentimento de estabilidade, 
pode passar para outros a sensação de conservadorismo: gerações e gerações 
sendo ensinadas do mesmo modo. Semelhantemente o Colégio Paranaense 
passou por fase assim antes de abrir suas salas de aula para as pessoas do 
sexo feminino. 

 
Ao acrescentar um Plus modernizante corre-se, paralelamente, o perigo de 

perder o mercado antigo e de não obter, no novo, um equivalente. Um professor 
mais jovem, moderno, com ideias liberais pode criar um êxodo dos mais antigos 
e conservadores alunos. 
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Envelhecimento, ou obsolescência, é a superação da metodologia de 

Ensino atual por metodologias mais modernas ou que transmitem uma ideia de 
atualização e até modernidade. Todavia não devemos confundir o assunto a ser 
ensinado com a Metodologia de Ensino. O assunto é a Palavra de Deus, que 
permanece imutável ontem, hoje e sempre. Mas a forma de apresentá-la é que 
muda. Veja o cinema. Não existia cinema no século passado. Em 1700 ninguém 
assistiu os 10 Mandamentos onde Charlton Heston dividia o Mar Vermelho, como 
Moisés. Um filme como os 10 Mandamentos é altamente instrutivo. Equivale a 
muitas dezenas de aulas da Escola Bíblica utilizando somente a Bíblia. 

 

4.2. A Marca 
A criação da marca é incumbência da igreja 

matriz. Mas o uso dela é de incumbência de toda 
a Escola Bíblica. 

Marca é o sinal que individualiza um 
departamento, uma classe ou um igreja, 
carregando no seu bojo a imagem, o prestígio ou 
o desprestígio de uma entidade ou de um serviço 
(no caso, o Ensino). 

 
A criação da marca envolve três aspectos básicos: o registro, o logotipo e o 

nome. 
 
O registro é a legalização, a sua validade jurídica. 
 
O logotipo é reunião dos elementos ilustrativos com o nome. É a 

representação gráfica da marca. Tipos de Logotipos: Monogramáticos, Brasões 
ou Escudos, Nomes Próprios, Nomes de Animais ou Plantas ou Estrelas..., Nome 
de Fantasia. 
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4.3. Logotipo 
O logotipo deve ter linhas bastante simplificadas, que possa ser bem 

representado também em preto, branco e hachuriado, que aproximem o logotipo 
do próprio serviço (Ensino). 

 
Obs.: Toda uma estrutura estratégica pode ruir somente porque não 

soubemos escolher devidamente o nome ou porque menosprezamos a 
capacidade de raciocínio do usuário. Mas ele é quem vai decidir da permanência 
ou não da Escola Bíblica na região. 

 

 
 
Note que ao criar um nome, Por exemplo: Escola Bíblica Dominical, se 

futuramente você pretende que a Escola não funcione só no Domingo, seu nome 
já foi pensado de maneira errada. 

 

4.4. A Imagem 
Imagem é aquilo que o usuário mentaliza acerca de uma igreja, de um serviço 

ou de um Ensino, enfim da Escola Bíblica. 
 
Fixar uma imagem nada mais é do que educar o público usuário, através de 

mensagens intrinsecamente didáticas. 
 
Devem ser tomados excessivos cuidados contra os perigos de uma fixação 

negativa, que são: 
 exagerar a performance: na propaganda da Escola Bíblica pode-se, 

muitas vezes, divulgar-se um desempenho que não condiz com a realidade. 
 falta de nitidez: ocasionada pelo conhecimento superficial que o usuário 

tem do Ensino e principalmente da Palavra de Deus. Um professor pode, às 
vezes, trazer novidades oriundas da própria Palavra de Deus que “chocam” seus 
alunos, promovendo desistências. Ex.: Estatísticas de igrejas e seitas, 
curiosidades bíblicas, bíblia x ciência... 
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 falta de objetivo: quando se quer a cada campanha dar um ângulo novo 
de desempenho, na ânsia de oferecer a ideia de utilidade múltipla. Os temas 
publicitários são rapidamente trocados. O usuário desconfia, criando em si a 
ideia de falsidade. 
 desgaste: através da insistência de um tema por anos a fio. Isto determina 

o envelhecimento da imagem, dando a impressão de falta de atualização do 
Ensino, ou da ideia, ou até da Escola Bíblica. 

 

4.5. Merchandising 
É a operação de planejamento necessária para se colocar na Escola Bíblica, 

um novo tema, ou uma nova metodologia, ou serviço certo, no lugar certo, no 
tempo certo e do modo certo. Ex.: Implantação do Clube dos Ursinhos pela 
primeira vez. 

 

Muita gente acha que Merchandising é a produção de bandeirolas, cartazes, 
faixas, displays, móbiles, exibidores, posters etc. Ou então do movimento de 
pessoas que se incumbem da colocação desse material e da decoração do ponto 
de venda. 

 

O campo de Merchandising, no entanto é muito mais amplo pois ele engloba 
toda e qualquer atividade que procure estimular a frequência e a participação 
através de um contato mais íntimo do treinando com o Ensino. 

 
 

4.6. Previsão do Número de Alunos, Salas e 
Departamentos 

É a determinação do número ótimo de 
participantes no contexto educacional interno 
e externo da igreja. 

A Bíblia nos cita que o futuro não nos 
pertence. Todavia ela cita também que não 
devemos fazer o trabalho de Deus 
relaxadamente. Quando o uso de profecia e 
línguas estava criando confusão na Igreja, 
Paulo deu orientação para os cristãos e 

concluiu com as seguintes palavras: “Faça-se tudo com decência e ordem”. I 
Coríntios 14:40.  

Para que façamos a Obra de Deus com ordem e zelo, muitas vezes 
precisamos antecipar acontecimentos, pois quando eles acontecem só 
poderemos remediar. Então devemos prever situações e antecipar problemas e 
soluções, antes mesmo que aconteçam, ou fazer atividades e coisas que os 
evitem. 

É baseada em dois elementos fundamentais: a projeção e a predição. O 
primeiro é calculável e o segundo é conjuntural e, por isto, a previsão é um 
fenômeno constante, móvel e respeitável. 
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As bases científicas são: 
. Histórico das matrículas mensais dos últimos anos. 
. Relatórios de professores, departamentos, notas de alunos e avaliações diversas. 
. Estatísticas do potencial Educacional da Igreja e da Região (bairro, setor, 

comunidade...). 
. Esforço promocional que será destinado a angariar pessoas para o Ensino. 

 
Para resumir: 
“É melhor prever com razoável margem de erro do que não realizar 

previsão alguma, ou simplesmente utilizar uma porcentagem de acréscimo 
sobre o ano anterior.” 

A previsão irá nos auxiliar na Gerência do Ensino, pois saberemos quando e 
quanto poderemos investir ora em Marketing, ora em Infra-estrutura, ora em 
Metodologias, ora em Material Didático e livros, apostilas... 

 
 

5. Pesquisa e Análise Educacional 

O presidente Herbert Hoover, dos Estados Unidos, certa feita afirmou que os 
elementos da pesquisa “são o passo inicial para o acerto das decisões, para uma 
ação esclarecida e para o progresso”. 

 
A pesquisa fornece subsídios para como será: 
 o Ensino em si 
 as metodologias utilizadas 
 a audiência da publicidade 
 os aspectos de infraestrutura utilizados. 
 
O que a pesquisa faz é auscultar os anseios, desejos e interesses no sentido 

de entrosar o Instrutor e o Treinando. 
Pesquisa Interna é uma compilação de dados históricos e documentais que 

se encontram na própria igreja e abrange os mais variados documentos e 
relatórios. 

 

5.1. Etapas da Pesquisa 
1. Formulação do Problema e definição dos objetivos. 
2. Fixação das fontes de Informação - determinar se já existem as informações 

desejadas. 
3. Preparação dos formulários de coleta de dados. 
4. Planejamento da Amostra - definir o universo. 
5. Coleta das informações no campo. 
6. Análise dos dados coletados - revisão do questionário. 
7. Planejamento e redação do relatório final. 
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5.2. Questionário 
A falta de objetividade por desconhecimento da maneira de preparar as 

perguntas leva muita pesquisa à falência. 
Nas classes menos esclarecidas o entrevistador encontra índice maior de 

resistência no preenchimento da pesquisa, principalmente provocada pela 
desconfiança. Portanto para elaborar-se um questionário deve-se considerar uma 
série de pontos relevantes: 

Será ou não mantido o sigilo sobre o objetivo da pesquisa? 
Quais os dados que pretendemos vasculhar e extrair do universo 

pesquisado? 
Qual a composição socioeconômica do universo a ser atingido? 
Qual o seu nível cultural? 
Quais os serviços similares que frequentam o universo eleito? 
O Ensino ou serviço a ser pesquisado tem características bem 

semelhantes aos concorrentes ou existem aspectos diferenciais notórios? 
 

5.3. Etapas na Elaboração do Questionário 
Determinar a informação desejada. 
Determinar o conteúdo das questões, eliminando as perguntas 

desnecessárias, introduzindo perguntas que atraiam o entrevistado (no 
começo do questionário) e impedindo a existência de perguntas de 
sentido dúbio. 

Determinar o tipo de perguntas a serem empregadas, isto é: abertas, de 
múltipla escolha ou tipo sim ou não. 

Determinar a sequência das perguntas, dando-lhes uma ordem lógica. As 
perguntas embaraçosas devem ficar para o fim. 

 

5.4. Conclusão 
A pesquisa é um termômetro que serve para medir a temperatura de como 

anda o ensino na sua Escola Bíblica. Isto é, o grau de satisfação do usuário e se 
as metodologias estão cumprindo seu papel. Sabendo-se a temperatura de um 
parcela devemos adotá-la para o todo. 

 
Mas o importante da pesquisa é a Análise feita pelo relator. A 

responsabilidade do relator equivale a do médico na hora da diagnose. Uma 
falha poderá ser fatal e, ao invés de recuperar, pode destruir o paciente, o 
treinando, o aluno. O gerente de Ensino, por sua vez, tem de ler o relatório como 
o farmacêutico lê uma receita: com cautela para não trocar o medicamento. 
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5.5. Questionário (um exemplo) 
 Você é:  Solteiro  Casado  Viúvo  Outros___________ 
 

 Qual sua idade: ____________ 
 

 Sexo:  Masculino  Feminino 
 

 Grau de Escolaridade:  
 Mestrado/Doutorado  
 Pós-Graduado  
 Universitário  
 Técnico  
 Médio  
 Fundamental 
 Nenhum 

 

 Qual a renda mensal de sua família 
 Até R$ 600,00 
 De R$ 601,00 a R$ 1100,00 
 De R$ 1101,00 a R$ 3300,00 
 De R$ 3301,00 a R$ 5500,00 
 De R$ 5501,00 a R$ 7700,00 
 De R$ 7701,00 a R$ 11000,00 
 Acima de R$ 11001,00 

 

 Quantas pessoas têm a sua família (na sua casa):_________ 
 

 Qual sua Profissão:_________________________  
 

 Que Habilidades ou Aptidões você possui:__________________________ 
______________________________________________________________ 
 
 O que lhe vem na mente quando você vê ou ouve: Escola Bíblica? 

______________________________________________________________ 
 

 Quais destas palavras você associaria com a nossa Escola Bíblica (marque 
mais de uma) 

 Qualidade 
 Organização 
 Falta Material 
 Boa Apostila/Livro 
 Não entendo 
 Bíblia 
 Sem oportunidade 
 Venda de .... 
 Sabedoria 
 Problemas 
 Amigos 
 Namoro 
 Casamento 
 Bagunça 

 

 Que nota você daria para nossa Escola Bíblica Nacional? _____________ 
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 Que nota você daria para a sua Escola Bíblica? __________________ 
 

 Avalie os aspectos do material didático utilizado: 
 Ótimo Bom Regular Ruim 

Qualidade Gráfica     
Diagramação/Desenhos      
Assuntos Abordados      
Linguagens Utilizada      
Qualidade das Informações      
Metodologia Empregada     

 

 Como você tomou conhecimento da Escola Bíblica 
 Amigos 
 Superintendente/Vice Superintendente 
 Pastor 
 Professor 
 Obreiros 
 Em anúncio na Igreja 
 Revistas 
 Livros 
 Eventos. Qual:__________________ 
 TV 
 Rádio 
 Faixas ou Cartazes 
 Folheto ou Panfleto 
 Mala Direta ou Carta 

 

 Da Escola Bíblica, você é frequentador: 
 Esporádico 
 6 vezes no ano 
 1 vez por mês 
 Mais de 1 vez por mês 
 Quase todos os Domingos 
 Todos os Domingos 

 

 Se você não é um aluno da Escola Bíblica, pretende matricular-se: 
 De imediato 
 Nos próximos dias 
 Nos próximos 45 dias 
 Neste ano 
 Quando a Escola Bíblica tiver o que desejo 
 Não pensei ainda sobre o assunto  
 Não pretendo me matricular 

 

 Você já conheceu todos os serviços (Cursos, treinamentos, material 
didático, departamentos...) de sua Escola Bíblica? 

  Sim  Não (falta algum) 
 

Gostaria de Trabalhar na Escola Bíblica?  
 Sim: Com o que:_________________________________________ 
 Não   
 Não pensei sobre o assunto ainda 
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 Você já trouxe um novo aluno para a Escola Bíblica?  
 Sim 
 Não   

 

 Que assunto você gostaria que fosse ministrado na Escola Bíblica? 
Coloque número pela ordem de sua preferência (1-Prioridade, 2-Menor 
Prioridade que 1, ...) 

 Educação Sexual 

 Gênesis 

 Apocalipse e Final do Tempos 

 Vida de Jesus 

 Vida da Igreja Primitiva 

 Organização da Igreja 

 Crescimento da Igreja 

 Juízes e Reis do VT 

 Família 

 Prosperidade 

 Bíblia, Manuscritos, ... 

 Doutrinas Bíblicas 

 Música na Bíblia e Igreja 

 Religião, Seitas 

 Evangelismo 

 Outro:__________________ 
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6. Propaganda 

6.1. Conceito 
É a técnica de criar opinião pública favorável a um determinado Ensino, 

serviço, instituição ou ideia, visando orientar o comportamento humano das 
massas num determinado sentido. 

 
Os objetivos da Propaganda na Escola Bíblica são: 
Aumentar a frequência 
Manter os matriculados 
Conscientizar da necessidade de cumprir o mandamento de Mateus 28:20a. 
 

6.2. Não é o mesmo que Publicidade 
Publicidade é aplicada a tópicos noticiosos e a comentários de natureza 

comercial, divulgados gratuitamente (normalmente) - relações públicas. 
 

6.3. Brain 
O brain ou brain storming (brain = cérebro, 

inteligência; storming = tempestuoso) é uma 
estratégia, ou técnica, de encarar um problema 
com o maior número de ideias possíveis no 
tempo mais rápido. Os participantes têm inteira 
liberdade de formular ideias, livremente, sem 

críticas e sem que nenhum advogue esta ou aquela. O que se deseja é obter o 
maior e mais variado número de ideias. 

 
 A estrutura técnica se apoia em quatro itens: 

1. Não permitir críticas. Abolir os “é aplicável", "é absurdo", "é impraticável". 
2. Encorajar a imaginação. As ideias incomuns são, em muitos casos, as 

melhores. 
3. Permitir que surja uma boa quantidade de ideias. 
4. O desenvolvimento de ideias de terceiros é, também, um excelente exercício 

de estímulo. 
 
Depois das ideias anotadas, utiliza-se do debate para analisar e selecionar. 

Abandona algumas, melhora outras. 
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6.4. Mídia 
Mídia é o setor da propaganda que se destina ao estudo dos veículos, 

funcionando para orientar e recomendar a melhor utilização da inserção. 
 
Compete à mídia verificar: 
 Frequência, Audiência, Área, Duração, Localização, Tipo de veículo. 
 
Tipos de Veículos de Mídia 

Veículos Características Preço
Jornal Veículo Local e Rápido. Bom para 

Promoções
Relativamente 
Baixo

Revista Maior Argumentação, Tiragem Nacional, 
Cor 

Alto 

Rádio Maior Parcela da Massa Usuária Relativamente 
Baixo

Televisão Som, Imagem, Cor, Maior Impacto Elevadíssimo
Outdoor Propaganda ao ar Livre Alto
 Painel: Metálico
 Mural: Folhas em armação de madeira
 Cartaz: Pequenos murais de 1 folha
 Letreiro: Luminosos e iluminados
 Placa: Postes, paredes, caminhões, 

ônibus...
 

Email Bom e barato Quase de graça 
SMS Já está em desuso Barato, mas difícil 
Whatsapp Bom e barato e quase todo mundo tem Quase de graça 
Telegram Bom e barato, mas poucos tem Quase de graça 
Cinema Alto poder de concentração Elevado
Mala Direta Pessoal e Personalizado Baixo 

Pode ser explorada através de: 
- carta-circular 
- folheto 
- livreto 
- catálogo, incluindo cupom resposta

 

6.5. Verba 
Investimento. 3 a 5 % do faturamento anual? 
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6.6. Tipo de Propaganda 
6.6.1. Institucional - Educativa 
Em geral para divulgar a imagem da Igreja, a marca da Escola Bíblica, a 

Metodologia de Ensino empregada. Exemplo: “Escola Bíblica - A Maior Escola do 
Mundo”. Resposta de médio e Longo Prazo. 

 

6.6.2. Promocional - Agressiva 
Cujo escopo é acelerar imediatamente a frequência de alunos e a matrícula 

em novos ou atuais cursos. Exemplo: “Aos Campeões de Frequência da Escola 
Bíblica, será sorteado no final do ano, 4 passagens para Israel”. Alta Pressão. 

6.6.2.1. Brindes 
Brindes são objetos de valor simbólico que contenham uma mensagem 

alusiva à Escola Bíblica ou igreja (agendas, chaveiros, pesos de papel, bíblias, 
cinzeiros, calendários, folhinhas, canetas, lápis, flâmulas etc., e até as passagens 
para Israel). 

 

6.6.2.2. Feiras e Exposições 
Montagem de stands que possam familiarizar pessoas que desconhecem 

parcial ou completamente o trabalho da Escola Bíblica e da denominação 
religiosa. Ex.: Participar da Feira de Ciências com trabalhos sobre a Bíblia 
(manuscritos antigos, arqueologia...). Participar do Salão da Mulher do Parque 
Barigui com um stand na entrada da feira com Material Promocional, camisetas, 
estatísticas da Escola Bíblica, Computadores apresentando cursos...). Deve ter 
um serviço de recepção atraente e convincente. 

 
 

6.7. Conclusão 
A mensagem de marketing busca, pela 

persistência da comunicação, subjugar o possível 
usuário a utilizar os serviços da Escola Bíblica. 

 

Um bom anúncio pode atravessar anos. Basta 
que o que ele transmita possua alta dose de 
persuasão indene de envelhecimento. A boa 
propaganda é também a utilização de bons 
materiais, portfólio completo e irrepreensível, 
documentação de alto nível. 

 

Mas é através da repetição de um conceito que 
ele se infunde e difunde, fazendo variar a opinião 

da comunidade em geral. Mas é preciso existir uma persistência para que ele se 
mantenha. O processo de comunicação entre o Ensino e o ensinado é algo de 
constante. No momento em que são paralisadas estas comunicações ocorre, por 
parte do usuário, a tendência ao esquecimento, sendo mais fácil a probabilidade 
da substituição (ele procura outras atividades que substituam a Escola Bíblica). 
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7. Passos para a Criação de Plano de Marketing 

Para a criação de um Plano de Marketing para sua Escola Bíblica, criamos 
abaixo um roteiro que poderá auxiliá-lo em muito. O roteiro abaixo não pretende 
ser uma receita para se seguir à risca, mas uma série de perguntas que 
entendemos como mínimas para você organizar as informações sobre seu 
ambiente de trabalho e seu público. Sem estas perguntas devidamente 
respondidas e conhecidas por você e sua equipe de trabalho, realmente cremos 
que você não terá condições de gerenciar com segurança e qualidade, nenhum 
recurso, metodologia, ensino ou as atividades da Escola Bíblica. 

7.1. ALUNOS 
1. Que fatores externos e internos reduzem a frequência e a adesão de novos 

alunos? 
 
2. Quantos alunos em perspectiva há nos próximos anos? 
 
3. Onde moram (se localizam) os alunos atuais? 
 
4. E os em potencial? 
 
5. Os assuntos e temas tratados na Escola Bíblica estão ao alcance dos 

alunos, mesmo os recém-convertidos? 
 
6. A escola compara-se com outras na Região ou outras que possam ser 

lançadas no curto prazo? 
 
7. Que proporção de alunos da Escola Bíblica estão em que classe da 

sociedade? 
 A    B    C 
 D    E 
 
8. Para que classe social está sendo dirigida a propaganda atual? 
 
9. Há possibilidade do modo como é ministrada e organizada a Escola Bíblica 

mudar no próximo ano, ou nos próximos 2, 5 e 10 anos? Por que e qual a 
estratégia? 

 
10. Qual a frequência atual de alunos, novos alunos, alunos desistentes e 

visitantes? 
 
11. Existem picos sazonais desta frequência? 
 
12. Que características da Escola Bíblica chamam a atenção de seus alunos 

(atraem e repelem)? 
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B - CONCORRÊNCIA 
1. Qual a concorrência? 
 
 
2. Qual a reputação das Escolas concorrentes (inclusive Escola Bíblica da 

mesma denominação e que estão próximas)? 
 
 
3. Há escolas com tendência a serem abertas a curto prazo? 
 
 
4. O marketing da escola poderá impelir a concorrência a fazer uma 

competição adicional ou mais acirrada de seus atuais métodos? 
  
 

C - PROPAGANDA 
1. Os detalhes da campanha foram decididos? 
 
 
2. Em termos genéricos, quais as técnicas que serão utilizadas para 

abordagem de novos alunos? 
 
 
3. Que técnicas as concorrentes utilizam para anunciar e promover suas 

escolas? 
 
 
4. Há uma campanha de relações públicas (distinta da campanha de 

propaganda) planejada para auxiliar e conscientizar da necessidade de Escola 
Bíblica, principalmente entre os jovens. 

Veja Estatísticas 
  - O adolescente toma a decisão de ser um cristão convicto ou abandonar a fé 

entre os 12 e os 16 anos. 
   - 90 % dos líderes e pastores originaram-se na Escola Bíblica. 

 
 
5. Como será determinada a verba para promoção e propaganda? Nas 

empresas este montante gira entre 3 e 5 % do faturamento anual. 
 
 
6. Há algum outro problema a ser considerado? “Esta pergunta ainda é 

necessária para não se esquecer nada”. 
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8. Outras Ideias 

Exemplos de Marketing para a Escola Bíblica 
 

1. Camisetas ou uniforme para alunos e 
professores  

2. Emblemas, bótons, bonés, fitas, adesivos. 
3. Faixas, cartazes, panfletos, folhetos. Entregar 

panfletos domingo no horário da Escola Bíblica 
nas vizinhanças com as crianças e adolescentes 
da Escola Bíblica. Fazer uma pequena 
competição entre classes para isto. 

4. Anúncios no culto. Falar sempre, muitas vezes, 
mas de modo diferente, para não vaciná-los contra a Escola Bíblica. 

5. Alguém passando com um cartaz na hora do culto. 
6. Sorteio de uma bíblia por semana ou outra recordação para quem decorar 

versículos. 
7. Sorteio de Viagens (digamos para Israel) para quem tiver a maior 

assiduidade. (Desempate: Teste oral e/ou escrito com assunto dado em aula). 
8. Cantar ou fazer um evento especial durante o culto com integrantes da Escola 

Bíblica. 
9. Apresentar estatísticas favoráveis sempre que possível, tipo: 
 - 90% dos pastores... 
 - A maior escola do mundo. 
 - Mostrar % de crescimento nos últimos meses. 
 - Alunos do ITQ, todos da Escola Bíblica... 
10. Mala Direta insistente para membros dizendo o que se está ensinando no 

momento. 
 
Obs.: As mudanças em si, podem ter o efeito de quebrar a monotonia, despertar o 

interesse e produzir crescimento. A especialista em educação cristã Marlene Lefever, 
ensina que existe valor até na própria variação em si. Ela exemplifica citando o caso 
de uma fábrica: Instalaram música ambiente e a produção subiu. Aumentaram a 
iluminação e a produção subiu. Tiraram a música e a produção subiu. Baixaram a 
iluminação e a produção subiu. Ficou claro que não era o tipo de mudança que 
causava a diferença. Era a própria mudança. 

 A lista de inovações pode não ter fim: 
 Virar as cadeiras para outra direção, trocar de sala, mudar a rotina da classe, dar uma 

lição diferente da indicada na revista, dar uma aula dentro do ônibus da igreja ou ainda 
ao ar livre, trocar os professores num domingo, convidar os pais para assistirem aula 
com os filhos, colocar música ambiente, servir lanche. Mudanças: é receita de 
sucesso. 
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