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“Não lograremos progresso a menos que o Senhor faça próspera a nossa 
obra, os nossos empenhos e a nossa perseverança, de modo a confiarmos à 

sua graça a nós mesmos e a tudo o que fazemos”  João Calvino 

 

Em vários momentos da nossa vida faz-se necessário fazermos 

planejamentos; estabelecer alvos, objetivos e isto, até nas coisas mais 

simples. Se vamos fazer uma viagem, primeiramente estudamos o percurso, 

qual o melhor caminho, o que é preciso levar, quantos dias ficaremos nesse 

lugar, o que precisamos levar etc. Na educação não pode ser diferente. 

Quando elaboramos nosso plano de curso ou plano de aula, é preciso 

estabelecer claramente onde queremos chegar e como chegaremos lá. 

 

Os objetivos quando claramente estabelecidos servem para nos influenciar 

em tudo aquilo que nos propomos a fazer. Os objetivos dão o tom do “por 

que” fazer e “como” levar à execução nossos planos para a vida dos alunos. 

 
I. BENEFÍCIOS DOS OBJETIVOS 

 

Podemos perceber pelo menos três benefícios em se ter os objetivos para a 

nossa prática de ensino: 

 

a) Proporciona-nos unidade e direção: Tendo-os bem estabelecidos, 

conseguimos caminhar mais consistentemente em direção ao alvo a 

fim de alcançarmos os resultados esperados para a vida de nossos 

alunos. (I Co 9:26). 

 

b) Torna-nos mais produtivos. Objetivos claramente delineados 

ajudam o professor a ser eficaz (fazer as coisas certas; isto é, fazer 

aquilo que consideramos importante e prioritário) e também eficiente 

(fazer certo as coisas, isto é, com a menor quantidade de recursos 

possível).  Ser produtivo é fazer certo (eficiência) as coisas certas 

(eficácia).  

 

c) Ajuda-nos na avaliação de nosso ensino: Servirá de parâmetro ou 

guia para medir se estamos fazendo aquilo que deveríamos fazer. 

Podemos utilizar estes parâmetros e fazer um diagnóstico da situação, 

identificando problemas e verificando se os objetivos propostos estão 

ou não sendo alcançados. Assim, é possível fazer modificações, 

adequar determinadas posturas, e redimensionar os rumos do curso 

com o intuito de atingir os objetivos propostos. 

 
II. CONCEITUANDO “OBJETIVOS EDUCACIONAIS” 
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Objetivo: Este termo diz respeito a um fim que se quer atingir. É a 

descrição clara do que se pretende alcançar como resultado da nossa 

atividade. A formulação de objetivos tem por finalidade classificar para o 

professor, em sua própria mente, ou comunicar a outros as mudanças 

desejáveis em decorrência de sua prática educativa ou ação pedagógica.  

 

Portanto, objetivos educacionais são os resultados desejados e previstos 

para a ação educativa.  Estes objetivos podem ser divididos em gerais e 

específicos. 

 

a) Objetivos gerais: São aqueles que serão alcançados em longo prazo. 

Por exemplo, ao final do trimestre, do curso, etc. São proposições 

gerais sobre mudanças comportamentais desejadas.1   

 

b) Objetivos específicos: Consistem numa maior especificação dos 

objetivos educacionais e numa operacionalização dos mesmos.  Os 

objetivos específicos, portanto, são proposições específicas sobre 

mudanças no comportamento dos alunos, que serão atingidos 

gradativamente no processo de ensino-aprendizagem. São aqueles 

definidos especificamente para uma aula. Consistem no 

desdobramento e na operacionalização dos objetivos gerais.2 

 

 

III. UM MODELO DE OBJETIVOS GERAIS E ESPECÍFICOS. 

 

 

PLANO DE CURSO E PLANO DE AULA   
 

3.1. Modelo de Plano de Curso 

 

No plano de curso (ou plano de ensino) o roteiro ou objetivos são organizados 

para um período mais longo, como um trimestre, semestre ou ano. Já no 

plano de aula, é um detalhamento do plano de ensino. 

 

 

Tema: Uma família nas mãos de Deus - Relacionamentos Transformados 

pela Escrituras3 
 

Ementa: O que justifica este curso é que temos visto em nossos dias – um 

esfacelamento da família. Alguns sintomas desta fragmentação e 

degeneração familiar, também se nos apresentam no contexto da IPO. O 

casamento está ficando desacreditado. O divórcio tem atingido algumas de 

 
1 Libâneo, José Carlos. Didática. São Paulo, SP: Editora Cortez. 1994. PP. 121, 122 
2 Libâneo. Op. Cit., p. 123 
3 Plano de curso utilizado no primeiro trimestre na Igreja Presbiteriana de Osasco, SP. 
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nossas famílias. A juventude, seduzida por fantasias se envolvem em 

práticas que não agradam a Deus. O adultério tem sido estimulado através 

de diversos meios de comunicação. O sexo no namoro é apenas mais uma 

aventura a que a juventude se entrega. Precisamos inverter este triste 

quadro e transformar nosso lar e nossa família em um exemplo mais vívido 

dos propósitos e objetivos de Deus. A família não é uma invenção cultural 

moderna e descartável. A Bíblia apresenta a família como uma idéia de 

Deus desde a Criação, como fonte de bem-estar para o ser humano. E 

resgatar esta idéia, bem como a própria família, será nosso alvo.  

 

Objetivo geral: Promover uma reflexão bíblica relevante para a vida 

familiar, provocando um debate aberto e profundo dos problemas familiares; 

e buscando nas escrituras as repostas que farão de nossos lares, famílias 

transformadas e revitalizadas. 

 

Objetivos específicos:  

 

1) Reafirmar o princípio reformado de que a família é uma instituição 

divina, resgatando assim a razão de ser da família na sociedade. 

2) Fortalecer os cônjuges para que cada um cumpra suas 

responsabilidades / seu papel dentro da família. 

3) Promover ampla discussão sobre os problemas enfrentados pela 

família, e juntos, buscar as soluções na Escritura. 

4) Preparar a família para dar respostas às questões contemporâneas 

que atacam e procuram assim, fragmentar o lar cristão.  

 

Resultados esperados: 

 

1) Famílias revitalizadas. 

2) Pais discipuladores: ensinam e orientam biblicamente seus filhos. 

3) Relacionamentos conjugais restaurados e fortalecidos. 

4) Famílias mais compromissadas com o reino de Deus e com a sua 

igreja.  

 

Note que, enquanto o objetivo geral fornece a diretriz para a ação educativa 

como um todo, os objetivos específicos norteiam, de forma mais direta, o 

processo ensino-aprendizagem. 

 

 

3.2. Modelo de plano de aula  

 

Só ensina bem quem sabe aonde quer conduzir seus alunos e se prepara 

para chegar lá. O plano de aula é a ferramenta que possibilita a 

organização, o planejamento e a melhor forma de levar o conhecimento aos 

alunos. Para realizar um bom plano de aula o professor deve planejar de 

forma simples, tendo em mente que esta ferramenta deve ser trabalhada 

visando o aluno e não a si próprio. 
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Tema da aula: O perdão na família. 

 

Objetivo geral: Mostrar aos alunos que Deus criou a família para que ela 

seja um refúgio de paz, alegria e harmonia em meio à angústia, 

desesperança e confusão da sociedade em que vivemos. Entretanto, várias 

ameaças colocam em risco esta harmonia familiar. É importante meditar no 

ensino bíblico do perdão na família; mais importante ainda é vivê-lo. 

 

Objetivos específicos (esperados): 

 

1) Os alunos compreenderão o ensino bíblico sobre o perdão 

nos relacionamentos. 

2) Os alunos farão uma análise de seus relacionamentos 

verificando a necessidade de perdoar alguém. 

3) Compreenderão os males da ausência do perdão.  

 

IV. CRITÉRIOS PARA ESTABELECER OS OBJETIVOS. 

 

Precisamos ter em mente dois aspectos muito importantes:4 

 

1. Os objetivos devem indicar claramente a intenção do professor e não 

podem dar margem a muitas interpretações. Para evitá-las devemos 

usar verbos que não permitam que isso ocorra. 

 

2. Um Objetivo deve ser escrito em termos de atuação do aluno. Os 

objetivos devem referir-se aos comportamentos dos alunos e não aos 

do professor. Diz o que esperamos dele. (veja novamente o item acima 

“resultados esperados” no plano de curso). 

3. Afirma em termos observáveis, o que esperamos que os alunos façam. 

Descreve algo que podemos ver e ouvir o aluno fazer. 

4. É específico. Descreve clara e especificamente o que se espera do 

aluno. 

5. É medido. Inclui uma afirmação da qualidade do nível do 

procedimento desejado. 

 

Conclusão 

 

Após essas considerações podemos concluir que a prática educacional se 

orienta, necessariamente, para alcançar determinados objetivos, por meio de 

uma ação intencional e sistemática. Como cristãos, os objetivos educacionais 

expressam, portanto, propósitos definidos explícitos quanto ao 

desenvolvimento das qualidades desejadas por Deus na vida dos nossos 

alunos. Podemos afirmar que não há prática educativa sem objetivos. 

 
4Os critérios aqui citados são adaptados da obra de Donald Griggs. Manual do Professor 
Eficaz. São Paulo, SP: Editora Cultura Cristã. 1997. p. 28 
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Aplicando o ensino 

 

(1º.) Explique por que o estabelecimento de objetivos é importante para o 

professor e alunos.  

(2º.) Qual a diferença entre objetivos gerais e específicos? 

(3º.) Quais os critérios que devemos levar em conta para se estabelecer os 

objetivos? 

(4º.) Pense na aula que você vai ministrar no próximo domingo e escreva o 

seguinte objetivo: “Ao concluir a aula, meus alunos estarão em condição 

de............................................” 

 

 

 


