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Sistema Imagem:
Uma constante busca pela verdade.

“A paixão por aprender só existe quando
a verdade pode ser conhecida”.
Darrow Miller

Semeando vida na escola
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Palavras-chave

simples
vivo
global
compacto

reflexivo
lógico
objetivo

Simples: que é feito de um elemento básico, que não se
compõe de partes ou substâncias diferentes; que evita
ornamentos dispensáveis ou afetação; singelo; desprovido
de elementos acessórios; que é elementar, não apresentando
qualquer embaraço para sua compreensão.
Vivo: aquele que tem vida, animado, cheio de vivacidade e
entusiasmo, vigor; vivaz; de uso corrente.

Global: que é tomado ou considerado no todo, por inteiro;
que se aplica a um conjunto; a que nada falta; integral, total,
completo.
Compacto: do latim compactus,a,um 'junto, unido'; cujos
elementos ou partes constituintes são ou estão firmemente
unidos entre si.

Reflexivo: do latim reflexívus,a,um 'relativo à reflexão (de
luz)', que procede com reflexão, que cogita, que pensa, que
busca entender; que denota ponderação.
Lógico: cujo raciocínio é rigoroso, coerente, acertado;
conforme o bom senso, a razão; justo, racional; que decorre
ou procede de acordo com uma ordem normal.

Objetivo: Que tem propósito, que não é evasivo, direto.
Prático, positivo, plausível.

Apresentação
A escola cristã requer um sistema de ensino que seja alinhado com uma cosmovisão
bíblica, pois uma maneira cristã de pensar o mundo influencia diretamente todo o
processo educacional, desde a concepção do currículo escolar até as escolhas das
metodologias empregadas.
Estas palavras-chave foram escolhidas, pois melhor o definem, de simples a objetivo, é
uma proposta que integra o que há de melhor numa abordagem cristã para a
educação com a experiência de muitos anos de uso e aprimoramento nas salas de aula
de escolas cristãs.
Não é um material orientado a um grande volume de conteúdo de informações, mas
ao uso e domínio dos fundamentos das várias áreas do conhecimento, para promoção
de um aprendizado prático e significativo.
Cada componente curricular é apresentada seguindo uma sequência lógica com muita
coerência de modo a facilitar o aprendizado efetivo dos temas sempre oportunizando
um fluxo de raciocínio da causa para o efeito.
Nossa inspiração para este material é na alegria de colocar diante dos olhos das
crianças a verdade, de modo mais claro e simples possível, para que elas sejam tocadas
pela beleza da sabedoria e conhecimento de Deus – o Criador soberano.
“Eu [Deus] sou o único que em um momento pode erguer à mente humilde a maior
compreensão da verdade eterna do que se ela tivesse dado dez anos para estudar. Em seu
ensino não há balbucio de palavras, nem confusão de opiniões, nem arrogância de
autoridade, nenhum conflito de argumentos.
Alguns, amando-me inteiramente, aprenderam com isso coisas divinas e falavam coisas
maravilhosas. Mais aproveitaram em deixar tudo, do que em estudar questões sutis. A
uns, porém, falo coisas comuns, a outros, mais particulares; a alguns revelo-me
docemente em sinais e figuras, a outros descubro os meus mistérios com muita luz. A
mesma voz fala em todos os livros, mas não ensina a todos da mesma maneira; pois eu
sou o que interiormente ensina a verdade, perscruta o coração, penetra os pensamentos.
Inspira as ações, distribuindo a cada um segundo me apraz”. Imitação 3:431.
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Imitação de Cristo é um dos clássicos mais populares, uma obra da literatura devocional das mais traduzidas
depois da bíblia. É composto de quatro livros e o seu autor foi Tomás de Kempis, um dos alunos da Escola de
Denventer (Holanda) dirigida pelos Irmãos da Vida Comum, movimento fundado por Gerard Groote envolvidos
na tarefa da educação. Ele permaneceu nesta escola até a sua morte em 1406, escrevendo, pregando, copiando
manuscritos e aconselhando.

Fluxograma dos Componentes do Sistema
Currículo
Orientação em cosmovisão cristã
Áreas do conhecimento
Proposta pedagógica

Planos de Curso
Distribuição e sequência
dos conteúdos previstos

Planos de Unidade (sugestões)
Pesquisa e aprofundamentos
Sugestões de atividades e ampliações
Sequência didática dos 4 passos
Plano de Aula
Feito pelo professor
conforme modelo da
escola, preservando
a sua identidade.

Conteúdos e Atividades por disciplina
Contemplam as principais componentes e/ou eixos.
Linguagem / Sociedade / Natureza / Movimento
Fundamentado em princípios e alinhado as Novas Diretrizes
Curriculares Nacionais da Educação Básica

Com possibilidade de incluir novas
atividades sugeridas ou criadas pelo
professor, ou ainda outros assuntos
da sua escolha, preservando a
liberdade e criatividade do professor.

Outros recursos adicionais:
- Orientação da equipe para utilização do material; (20 horas disponíveis/presenciais e online)
- Suporte a coordenação e ao professor, quando autorizado por esta; (durante todo o ano)
- Novas sugestões de projetos, atividades e conteúdos ao longo do ano;
- Vantagens: sistema com alto grau de individualização, crescimento da equipe, suporte
pedagógico, baixo custo, sistema de licença de uso, parceria com a escola, versatilidade.
- Bônus: Banco de avaliações, modelos de bilhetes e diários de classe.

Parceria da Escola:
- Oportunizar o treinamento da equipe para utilização do sistema;
- Manter-se associada à Aecep para promover crescimento e interação na Educação por Princípios;
- Montagem dos fichários personalizados no início do ano;
- Impressão e distribuição das atividades junto aos professores.

Caracterização do Sistema de Ensino
- Fundamentado numa cosmovisão cristã de mundo
(origem, vida, sociedade, cultura, homem, valores);
- Por sua afinidade com a Educação por Princípios,
promove uma elevada capacidade de raciocínio em
princípios para encontrar novas soluções para
problemas do nosso tempo, elevado discernimento
nas escolhas e um entendimento da vida numa
perspectiva ampla e responsável.
- Possui objetividade e significado; todos os conteúdos são apresentados de modo a
aproximar o aluno a sua realidade, seja para compreendê-la ou transformá-la;
- Obedece a uma sequência lógica com muita coerência;
- Promove a criatividade, reflexão e aplicação;
- Valoriza o belo e as artes finas, nas atividades propostas e na qualidade de imagens;
- Não é conteudista; evita os exageros de informação desconexa focando nos
fundamentos e ideias-guias;
- Mediado pela escola e pelo professor; favorece a individualização e manutenção da
identidade da escola;
- Todo o processo de aprendizagem é registrado e organizado em um único lugar – o
fichário do aluno;
- Versatilidade e qualidade do material; material
produzido e utilizado ao longo de mais de 10 anos
na experiência do Instituto Imago Dei / ParnamirimRN com excelentes resultados;
- Baixo custo, pois trabalha com sistema de licença
e impressão na própria escola;
- É uma produção orientada em parceria com o
professor, o aluno e a família.

Condições de Uso
O Sistema Imagem é disponibilizado em forma de licença de uso, através de arquivos
eletrônicos, de modo a favorecer a individualização do material usado pela escola. Ele
será impresso pela instituição de ensino licenciada na medida em que for solicitado
pelos professores, ao longo do ano letivo. (ou todo de uma só vez, se assim convier à
escola)

O que é uma licença de uso?

Uma licença de uso é uma definição de ações autorizadas (ou
proibidas), no âmbito do direito do autor de um programa ou
sistema de ensino, que são concedidas (ou impostas) ao
usuário. Entende-se por usuário qualquer entidade legal,
empresa ou um "usuário final - (doméstico)".
Neste caso, é um acordo de utilização de currículo e material didático concedido pela
Editora Imago Dei por um período de um ano letivo. A licença de uso será calculada
com base no número de alunos com matrículas confirmadas na instituição de ensino,
após finalizado o período de matrículas. O contrato será feito com a instituição de
ensino, cabendo a esta, se necessário, estabelecer contrato com os pais dos alunos.
Valor por aluno: É estabelecido com base em uma avaliação inicial e ajustado para a
realidade da escola em função do seu número de alunos e do valor da sua
mensalidade. Para compor o preço final do material a ser cobrado dos pais, a escola
além do valor de licenciamento, deverá incorporar a este o valor relativo aos custos de
impressão, personalização, adaptação e distribuição.
Validade da licença: Material válido por um ano letivo.

Cronograma/Etapas:
1 – Demonstrações, acertos, assinatura do contrato;
2 – Entrega de material para divulgação e reunião de pais (à
critério da escola);
3 – Treinamento da equipe para organização e uso do material;
4 – Entrega dos arquivos licenciados para uso no ano letivo
contratado;
5 – Encontro com os professores/coordenação após duas semanas de uso;
6 – Definição da programação anual de encontros para capacitação da equipe;
7 – Avalição do primeiro semestre e encontro pedagógico com equipe.

Contatos:
Website: www.editoraimagodei.com
contato@editoraimagodei.com
Tels.: (84) 3272 4682 / 8702 8049 / 9963 0084

Para maiores informações, contate-nos.
Solicite uma visita a sua escola.

O Espírito do Senhor repousará sobre ele, o Espírito que dá sabedoria e
entendimento, o Espírito que traz conselho e poder, o Espírito que dá
conhecimento e temor do Senhor.
E ele se inspirará no temor do Senhor. Isaías 11:2-3
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