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Introdução 
 

O Curso por Extensão do Instituto Bíblico Eduardo Lane visa à preparação de leigos para 

melhor servir a Cristo, na igreja local. Suprir a falta de liderança liga nas igrejas é uma 

necessidade urgente. Muitas são as pessoas que têm o desejo de estudar para serem mais 

úteis no trabalho do Reino de Cristo, mas poucos têm a oportunidade de deslocar

outra cidade para fazer um curso de Instituto Bíblico.

 

No desejo de servir estas pessoas e aumentar o número de cristãos "preparados para toda boa 

obra", traçamos um plano que, com efeito, permitiu levar o curso 

Mas o grupo de estudos do CEIBEL é mais que um simples curso a distância, é uma extensão do 

IBEL. 

 

Nos grupo de estudo estabelecid

pastor da igreja. Mas também, um evangelista, missionário, 

capacitado (homem ou mulher) também podem exercer esta função, contando que ele tenha 

o apoio entusiástico do pastor. 

  

 O trabalho do orientador consiste em basicamente orientar o aluno, incentivá

progresso, ajudá-lo nas dificuldades encontradas durante o estudo, desenvolvendo o lado 

social do ensino. Na reunião semanal, o orientador não terá

curso, nem deve tentar fazê-lo, porque o 

  

 A equipe do CEIBEL está sempre à disposição dos orientadores e dos alunos 

perguntas e ajudá-los nos seus estudos, 

  

 É possível agendar uma visita do Diretor do CEIBEL às 

da Igreja ou orientador. 

 

Como funciona o Curso?

 

O curso possui 3 módulos: básico, intermediário e avançado.

Cada módulo tem entre 6 e 8 matérias. As matérias são constituídas de diversas lições. A cada 

5 lições, geralmente, tem uma prova. A nova mínima é 7 pontos em 10. 

  

 Quem poderá fazer o curso

  

O curso é acessível a todos que saibam ler, escrever e tenha uma boa capacidade de 

compreensão de uma linguagem 

 

Qualquer pessoa pode estudar e receber os certificados ao concluir as matérias, porém, 

receber o Diploma de Conclusão é necessário:
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O Curso por Extensão do Instituto Bíblico Eduardo Lane visa à preparação de leigos para 

melhor servir a Cristo, na igreja local. Suprir a falta de liderança liga nas igrejas é uma 

necessidade urgente. Muitas são as pessoas que têm o desejo de estudar para serem mais 

úteis no trabalho do Reino de Cristo, mas poucos têm a oportunidade de deslocar

outra cidade para fazer um curso de Instituto Bíblico. 

pessoas e aumentar o número de cristãos "preparados para toda boa 

obra", traçamos um plano que, com efeito, permitiu levar o curso do IBEL a outros lugares. 

CEIBEL é mais que um simples curso a distância, é uma extensão do 

estabelecido nas igrejas locais, há um orientador que é, em geral, o 

pastor da igreja. Mas também, um evangelista, missionário, presbítero, 

capacitado (homem ou mulher) também podem exercer esta função, contando que ele tenha 

do pastor.  

O trabalho do orientador consiste em basicamente orientar o aluno, incentivá

lo nas dificuldades encontradas durante o estudo, desenvolvendo o lado 

social do ensino. Na reunião semanal, o orientador não terá de ensinar toda a matéria do 

lo, porque o conteúdo do curso já faz isso. 

A equipe do CEIBEL está sempre à disposição dos orientadores e dos alunos 

los nos seus estudos, dando total suporte às demandas dos alunos

É possível agendar uma visita do Diretor do CEIBEL às extensões quando solicitado pelo p

Como funciona o Curso? 

módulos: básico, intermediário e avançado. 

Cada módulo tem entre 6 e 8 matérias. As matérias são constituídas de diversas lições. A cada 

5 lições, geralmente, tem uma prova. A nova mínima é 7 pontos em 10.  

Quem poderá fazer o curso? 

urso é acessível a todos que saibam ler, escrever e tenha uma boa capacidade de 

compreensão de uma linguagem clara e simples, como a adotada na metodologia 

Qualquer pessoa pode estudar e receber os certificados ao concluir as matérias, porém, 

receber o Diploma de Conclusão é necessário: 
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O Curso por Extensão do Instituto Bíblico Eduardo Lane visa à preparação de leigos para 

melhor servir a Cristo, na igreja local. Suprir a falta de liderança liga nas igrejas é uma 

necessidade urgente. Muitas são as pessoas que têm o desejo de estudar para serem mais 

úteis no trabalho do Reino de Cristo, mas poucos têm a oportunidade de deslocar-se para 

pessoas e aumentar o número de cristãos "preparados para toda boa 

do IBEL a outros lugares. 

CEIBEL é mais que um simples curso a distância, é uma extensão do 

nas igrejas locais, há um orientador que é, em geral, o 

presbítero, ou outro irmão 

capacitado (homem ou mulher) também podem exercer esta função, contando que ele tenha 

O trabalho do orientador consiste em basicamente orientar o aluno, incentivá-lo, observar seu 

lo nas dificuldades encontradas durante o estudo, desenvolvendo o lado 

ensinar toda a matéria do 

A equipe do CEIBEL está sempre à disposição dos orientadores e dos alunos para responder 

ndo total suporte às demandas dos alunos. 

xtensões quando solicitado pelo pastor 

Cada módulo tem entre 6 e 8 matérias. As matérias são constituídas de diversas lições. A cada 

urso é acessível a todos que saibam ler, escrever e tenha uma boa capacidade de 

clara e simples, como a adotada na metodologia do CEIBEL.  

Qualquer pessoa pode estudar e receber os certificados ao concluir as matérias, porém, para 
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1) Concluir satisfatoriamente os módulos básico, intermediário e avançado com nota mínima 

de 7 pontos. 

2) Documento que comprove que o aluno é membro em plena comunhão com alguma igreja 

evangélica, assinado pelo pastor da igreja.

3) Ter no mínimo 18 anos completados

 

Modalidades 

 

Existem duas modalidades de estudo:

• Por Correspondência 

• Via Internet 

 

O curso por correspondência está em fase de desativação

existentes podem dar continuidade através dos livros. Novos grupos de estudos devem 

ingressar no curso via internet (que é mais barato e mais atualizado).

 

Já via internet, não há material impresso, é tudo via internet. O orientador terá um acesso 

especial, em que poderá ver todas as informações dos alunos: frequência, matérias e lições 

realizadas e as notas das avaliações. Também deverá selecionar as matérias que poderão ser 

realizadas para manter a turma no mesmo ritmo.

Como começar um grupo de estudos 

 

1) Conseguir o apoio e autorização (por escrito) da liderança da igreja.

2) Divulgar e levantar os nomes dos membros interessados.

3) Definir o local onde serão realizadas as reuniões semanais.

4) Fazer uma lista dos alunos interessados e solicitar um orçamento do 

5) Aprovado o orçamento, por parte da liderança e 

aguarde o envio do material (ou liberação da matéria via internet)

6) Marcar a data da primeira reunião.

 

Obs: A igreja poderá divulgar o curso através de

alguns desses materiais de divulgação

 

Importante: Via Internet, cada aluno é responsável individualmente pelo pagamento das 

matérias. O aluno deve se inscrever no site, adquirir as matérias e efetuar o pagamento. As 

matérias são liberadas automaticamente após confirmação do pagamento. Porém a matéria 

fica bloqueada até que o orientador (com seu usuário especial) libere a matéria.

 

Onde realizar as reuniões semanais?

 

1) O local de estudos fica sob

templo, uma dependência dele, ou uma casa particular.

2) É interessante haver mesas para os alunos fazerem suas anotações.
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1) Concluir satisfatoriamente os módulos básico, intermediário e avançado com nota mínima 

2) Documento que comprove que o aluno é membro em plena comunhão com alguma igreja 

pelo pastor da igreja. 

completados 

Existem duas modalidades de estudo: 

 (através de livros) 

O curso por correspondência está em fase de desativação, portanto, somente gru

existentes podem dar continuidade através dos livros. Novos grupos de estudos devem 

ngressar no curso via internet (que é mais barato e mais atualizado). 

Já via internet, não há material impresso, é tudo via internet. O orientador terá um acesso 

especial, em que poderá ver todas as informações dos alunos: frequência, matérias e lições 

das e as notas das avaliações. Também deverá selecionar as matérias que poderão ser 

realizadas para manter a turma no mesmo ritmo. 

Como começar um grupo de estudos do CEIBEL? 

1) Conseguir o apoio e autorização (por escrito) da liderança da igreja. 

levantar os nomes dos membros interessados. 

3) Definir o local onde serão realizadas as reuniões semanais. 

) Fazer uma lista dos alunos interessados e solicitar um orçamento do curso 

) Aprovado o orçamento, por parte da liderança e dos interessados, efetue o pagamento e 

(ou liberação da matéria via internet). 

) Marcar a data da primeira reunião. 

Obs: A igreja poderá divulgar o curso através de panfletos e cartazes. O CEIBEL disponibiliza 

de divulgação, mas a igreja poderá também confeccioná

Via Internet, cada aluno é responsável individualmente pelo pagamento das 

O aluno deve se inscrever no site, adquirir as matérias e efetuar o pagamento. As 

automaticamente após confirmação do pagamento. Porém a matéria 

fica bloqueada até que o orientador (com seu usuário especial) libere a matéria.

Onde realizar as reuniões semanais? 

sob responsabilidade do grupo e do orientador. Pode

templo, uma dependência dele, ou uma casa particular. 

mesas para os alunos fazerem suas anotações. 
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1) Concluir satisfatoriamente os módulos básico, intermediário e avançado com nota mínima 

2) Documento que comprove que o aluno é membro em plena comunhão com alguma igreja 

, portanto, somente grupos já 

existentes podem dar continuidade através dos livros. Novos grupos de estudos devem 

Já via internet, não há material impresso, é tudo via internet. O orientador terá um acesso 

especial, em que poderá ver todas as informações dos alunos: frequência, matérias e lições 

das e as notas das avaliações. Também deverá selecionar as matérias que poderão ser 

 junto ao CEIBEL. 

dos interessados, efetue o pagamento e 

cartazes. O CEIBEL disponibiliza 

confeccioná-los.  

Via Internet, cada aluno é responsável individualmente pelo pagamento das 

O aluno deve se inscrever no site, adquirir as matérias e efetuar o pagamento. As 

automaticamente após confirmação do pagamento. Porém a matéria 

fica bloqueada até que o orientador (com seu usuário especial) libere a matéria. 

responsabilidade do grupo e do orientador. Pode-se usar o 
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A necessidade e a natureza da reunião semanal

 

1) É essencial que haja a cada semana uma reunião do orientador com todos os alunos. É 

comprovado que estas reuniões aumentam o interesse dos alunos e promovem mais estudo 

em casa garantindo constância e perseverança.

 

2) O horário para esta reunião deve ser determinad

Sugerimos as seguintes possibilidades: antes ou depois dos trabalhos semanais ou dominicais 

da igreja; durante a Escola Dominical (uma classe específica); domingo à tarde, ou qualquer 

outro horário durante a semana

 

3) É importante frisar que esta reunião é para esclarecer as dúvidas, estimular o aluno nos seus 

estudos, promover o seu crescimento espiritual e intelectual e ajudá

sua capacidade de comunicação. O orientador não deve usar a reu

palestra, nem pregação, mas deve encorajar o aluno a fazer perguntas, expressar seu 

pensamento e compartilhar com os outros o que ele aprendeu.

 

A organização do curso 

 

1) Não há regras quanto ao modo de organizar o grupo de estudos

orientador que é responsável pelo funcionamento da mesma, bem como seu relacionamento 

com o CEIBEL. 

 

2) Geralmente, o orientador se encarrega de manter a 

principalmente quando se trat

3) As provas não são corrigidas pela 

mantém atualizado o histórico do aluno.

 

Sugestões para despertar e manter o interesse da igreja no CEIBEL

 

1) Na escola dominical, cultos e boletins: avisar regularmente o horário e m

estudada; citar e felicitar os alunos que receberam certificados e diplomas.

2) Reservar espaço no quadro de avisos para cartazes, notícias e avisos referentes ao curso, 

destacando também as notícias 

serem estudadas, bem como fotos e informativos de trabalhos realizados pelo grupo 

(evangelização, pesquisas, visitas, etc).

3) Entregar os certificados e diplomas durante o culto ou no encerramento da escola 

dominical; assim toda igreja poderá apreciar o progresso dos alunos e sentir

fazer o curso também. 
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A necessidade e a natureza da reunião semanal 

l que haja a cada semana uma reunião do orientador com todos os alunos. É 

comprovado que estas reuniões aumentam o interesse dos alunos e promovem mais estudo 

em casa garantindo constância e perseverança. 

2) O horário para esta reunião deve ser determinado pelo grupo juntamente com o orientador. 

Sugerimos as seguintes possibilidades: antes ou depois dos trabalhos semanais ou dominicais 

da igreja; durante a Escola Dominical (uma classe específica); domingo à tarde, ou qualquer 

outro horário durante a semana. 

que esta reunião é para esclarecer as dúvidas, estimular o aluno nos seus 

estudos, promover o seu crescimento espiritual e intelectual e ajudá-lo no desenvolvimento de 

sua capacidade de comunicação. O orientador não deve usar a reunião para fazer uma 

palestra, nem pregação, mas deve encorajar o aluno a fazer perguntas, expressar seu 

pensamento e compartilhar com os outros o que ele aprendeu. 

nização do curso do CEIBEL 

as quanto ao modo de organizar o grupo de estudos; isso fica a critério do 

orientador que é responsável pelo funcionamento da mesma, bem como seu relacionamento 

2) Geralmente, o orientador se encarrega de manter a comunicação com o

quando se tratar de aquisição de matérias.  

corrigidas pela orientador e sim pelo CEIBEL, que além de corrigir 

histórico do aluno. 

Sugestões para despertar e manter o interesse da igreja no CEIBEL

1) Na escola dominical, cultos e boletins: avisar regularmente o horário e m

estudada; citar e felicitar os alunos que receberam certificados e diplomas. 

2) Reservar espaço no quadro de avisos para cartazes, notícias e avisos referentes ao curso, 

destacando também as notícias do grupo, como: data e horário da reunião, matéria e lições a 

serem estudadas, bem como fotos e informativos de trabalhos realizados pelo grupo 

(evangelização, pesquisas, visitas, etc). 

3) Entregar os certificados e diplomas durante o culto ou no encerramento da escola 

oda igreja poderá apreciar o progresso dos alunos e sentir
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l que haja a cada semana uma reunião do orientador com todos os alunos. É 

comprovado que estas reuniões aumentam o interesse dos alunos e promovem mais estudo 

o pelo grupo juntamente com o orientador. 

Sugerimos as seguintes possibilidades: antes ou depois dos trabalhos semanais ou dominicais 

da igreja; durante a Escola Dominical (uma classe específica); domingo à tarde, ou qualquer 

que esta reunião é para esclarecer as dúvidas, estimular o aluno nos seus 

lo no desenvolvimento de 

nião para fazer uma 

palestra, nem pregação, mas deve encorajar o aluno a fazer perguntas, expressar seu 

; isso fica a critério do 

orientador que é responsável pelo funcionamento da mesma, bem como seu relacionamento 

comunicação com o CEIBEL, 

e sim pelo CEIBEL, que além de corrigir 

Sugestões para despertar e manter o interesse da igreja no CEIBEL 

1) Na escola dominical, cultos e boletins: avisar regularmente o horário e matéria a ser 

2) Reservar espaço no quadro de avisos para cartazes, notícias e avisos referentes ao curso, 

a reunião, matéria e lições a 

serem estudadas, bem como fotos e informativos de trabalhos realizados pelo grupo 

3) Entregar os certificados e diplomas durante o culto ou no encerramento da escola 

oda igreja poderá apreciar o progresso dos alunos e sentir-se motivada a 
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4) Promover sociabilidade entre os alunos, realizando confraternizações uma ou duas vezes 

por ano. 

O orientador 

 

A chave do sucesso do curso 

preparar e administrar o curso. Mas será recompensador ao ver que o progresso dos irmãos 

não só no conhecimento da palavra mas também em sua vida diária. O orientador que tem no 

seu coração o desejo de preparar líderes para o trabalho de Cristo, achará o Curso 

uma das maiores bênçãos do seu ministério. Aumentará grandemente frutos do seu labor.

 

As responsabilidades do orientador

 

1) Recrutar de sua igreja ou campo, as pessoas que poderã

2) Providenciar lugar apropriado e organizado para as reuniões semanais.

3) Responsabilizar-se pela matrícula do aluno, preenchendo corretamente e enviando para o 

CEIBEL juntamente com uma cópia da identidade do mesmo.

4) Promover e incentivar a frequência dos alunos às reuniões semanais, o que é de grande 

importância para seu desenvolvimento.

5) Preparar antecipadamente as lições que os alunos estão estudando para poder responder as 

perguntas dos alunos nas reuniões. Em caso d

aos professores do CEIBEL. 

6) Promover o desenvolvimento espiritual, intelectual e social do aluno.

7) Estimular os alunos a colocarem em prática o que ele têm aprendido, dando oportunidade 

de dirigirem devocionais do próprio grupo, bem como outros trabalhos da igreja.

8) Estabelecer metas e objetivos a serem cumpridos

9) Responsabilizar-se pela divulgação e avisos a respeito do curso.

10) Determinar matérias a serem estudadas. Geralmente segue

orientador pode mudar caso ache interessante.

11) Enviar solicitação de compra antecipada ao CEIBEL, pelo menos 

alunos concluírem a matéria. 

12) Manter a comunicação 

plataforma ou no conteúdo do curso.

13) Entregar aos alunos os certificados e diplomas

17) Cooperar com o CEIBEL no melhoramento 

18) Elaborar um cronograma definindo quantidade de lições a serem estudadas por semana e 

dias das provas. Leve em consideração a agenda da igreja.

 

Como dirigir a reunião semanal

 

1) Iniciar com uma devocional de 5 minutos ou com apenas uma oração dirigida 

preferencialmente pelo orientador.

2) Fazer a chamada. 
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4) Promover sociabilidade entre os alunos, realizando confraternizações uma ou duas vezes 

é o orientador. Este terá de gastar tempo durante a semana para 

preparar e administrar o curso. Mas será recompensador ao ver que o progresso dos irmãos 

não só no conhecimento da palavra mas também em sua vida diária. O orientador que tem no 

de preparar líderes para o trabalho de Cristo, achará o Curso 

uma das maiores bênçãos do seu ministério. Aumentará grandemente frutos do seu labor.

As responsabilidades do orientador 

1) Recrutar de sua igreja ou campo, as pessoas que poderão fazer o curso com proveito.

2) Providenciar lugar apropriado e organizado para as reuniões semanais. 

se pela matrícula do aluno, preenchendo corretamente e enviando para o 

CEIBEL juntamente com uma cópia da identidade do mesmo. 

over e incentivar a frequência dos alunos às reuniões semanais, o que é de grande 

importância para seu desenvolvimento. 

5) Preparar antecipadamente as lições que os alunos estão estudando para poder responder as 

perguntas dos alunos nas reuniões. Em caso de dúvida, o orientador poderá solicitar auxílio 

6) Promover o desenvolvimento espiritual, intelectual e social do aluno. 

7) Estimular os alunos a colocarem em prática o que ele têm aprendido, dando oportunidade 

ionais do próprio grupo, bem como outros trabalhos da igreja.

metas e objetivos a serem cumpridos.  

se pela divulgação e avisos a respeito do curso. 

10) Determinar matérias a serem estudadas. Geralmente segue-se a sequência normal, mas o 

orientador pode mudar caso ache interessante. 

Enviar solicitação de compra antecipada ao CEIBEL, pelo menos 2 semanas

  

entre o grupo e o CEIBEL, informando eventuais problemas na 

plataforma ou no conteúdo do curso. 

) Entregar aos alunos os certificados e diplomas. 

17) Cooperar com o CEIBEL no melhoramento do conteúdo, avaliando e oferecendo sugestões.

18) Elaborar um cronograma definindo quantidade de lições a serem estudadas por semana e 

ovas. Leve em consideração a agenda da igreja. 

Como dirigir a reunião semanal 

1) Iniciar com uma devocional de 5 minutos ou com apenas uma oração dirigida 

preferencialmente pelo orientador. 
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4) Promover sociabilidade entre os alunos, realizando confraternizações uma ou duas vezes 

. Este terá de gastar tempo durante a semana para 

preparar e administrar o curso. Mas será recompensador ao ver que o progresso dos irmãos 

não só no conhecimento da palavra mas também em sua vida diária. O orientador que tem no 

de preparar líderes para o trabalho de Cristo, achará o Curso do CEIBEL 

uma das maiores bênçãos do seu ministério. Aumentará grandemente frutos do seu labor. 

o fazer o curso com proveito. 

se pela matrícula do aluno, preenchendo corretamente e enviando para o 

over e incentivar a frequência dos alunos às reuniões semanais, o que é de grande 

5) Preparar antecipadamente as lições que os alunos estão estudando para poder responder as 

e dúvida, o orientador poderá solicitar auxílio 

7) Estimular os alunos a colocarem em prática o que ele têm aprendido, dando oportunidade 

ionais do próprio grupo, bem como outros trabalhos da igreja. 

se a sequência normal, mas o 

semanas antes dos 

mando eventuais problemas na 

, avaliando e oferecendo sugestões. 

18) Elaborar um cronograma definindo quantidade de lições a serem estudadas por semana e 

1) Iniciar com uma devocional de 5 minutos ou com apenas uma oração dirigida 
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3) Verificar se os alunos entenderam bem a m

reunião:  

a) veja se os alunos se lembram da última lição; 

b) discuta os itens que não foram bem compreendidos; 

c) faça perguntas sobre as lições para assegurar a compreensão de todos.

4) Utilize as "Questões para reflexão" que se encontram no final de cada lição. 

5) Acrescente, resumidamente,

6) Esclareça assuntos e interpretações controvertidos ou duvidosos, apresentando outros 

pontos de vista. 

7) Indicar as lições que devem ser es

minutos por dia para concluir todo o curso em 2 anos e meio, mas isso fica a critério do 

orientador. 

8) Aplicar as provas das lições estudadas dentro do plano estabelecido para todos alunos. 

Recomendamos que ausências nas provas sejam justificadas.

O currículo 

 

Sugerimos que siga a sequência de matérias recomendada pelo CEIBEL, já que estão numa 

sequência progressiva, mas fica a critério do orientador.

Para receber o certificado, exige

de recuperação), e estar em plena comunhão com a igreja.

 

Outras informações 

 

O ideal é que todos alunos estejam estudando juntos a mesma matéria. Caso novos alunos 

ingressem (o que pode acontecer) deve começar da primeira matéri

turma. 

 

Um aluno pode matricular-se e fazer uma só matéria, ou algumas matérias. Porém não 

receberá certificado. É importante haver férias no seu cronograma, levando em conta a 

agenda da igreja. 

 

Os preços das matérias podem sofrer alteração sem aviso prévio, por isso recomendamos que 

se faça um orçamento antes da compra. Quan

 

É expressamente proibido criar cópias de todo ou parte do material do CEIBEL sem autorização 

da diretoria do CEIBEL. 
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3) Verificar se os alunos entenderam bem a matéria estudada em casa depois da última 

a) veja se os alunos se lembram da última lição;  

b) discuta os itens que não foram bem compreendidos;  

c) faça perguntas sobre as lições para assegurar a compreensão de todos.

reflexão" que se encontram no final de cada lição. 

resumidamente, informações sobre os assuntos. 

6) Esclareça assuntos e interpretações controvertidos ou duvidosos, apresentando outros 

7) Indicar as lições que devem ser estudadas em casa. Recomendamos que o aluno estude 50 

minutos por dia para concluir todo o curso em 2 anos e meio, mas isso fica a critério do 

8) Aplicar as provas das lições estudadas dentro do plano estabelecido para todos alunos. 

que ausências nas provas sejam justificadas. 

Sugerimos que siga a sequência de matérias recomendada pelo CEIBEL, já que estão numa 

sequência progressiva, mas fica a critério do orientador. 

Para receber o certificado, exige-se a nota mínima 7 nas avaliações (podendo fazer uma prova 

de recuperação), e estar em plena comunhão com a igreja. 

alunos estejam estudando juntos a mesma matéria. Caso novos alunos 

ingressem (o que pode acontecer) deve começar da primeira matéria e seguir a sequencia da 

se e fazer uma só matéria, ou algumas matérias. Porém não 

É importante haver férias no seu cronograma, levando em conta a 

podem sofrer alteração sem aviso prévio, por isso recomendamos que 

se faça um orçamento antes da compra. Quanto maior a compra, maior o desconto.

É expressamente proibido criar cópias de todo ou parte do material do CEIBEL sem autorização 
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atéria estudada em casa depois da última 

c) faça perguntas sobre as lições para assegurar a compreensão de todos. 

reflexão" que se encontram no final de cada lição.  

6) Esclareça assuntos e interpretações controvertidos ou duvidosos, apresentando outros 

tudadas em casa. Recomendamos que o aluno estude 50 

minutos por dia para concluir todo o curso em 2 anos e meio, mas isso fica a critério do 

8) Aplicar as provas das lições estudadas dentro do plano estabelecido para todos alunos. 

Sugerimos que siga a sequência de matérias recomendada pelo CEIBEL, já que estão numa 

as avaliações (podendo fazer uma prova 

alunos estejam estudando juntos a mesma matéria. Caso novos alunos 

a e seguir a sequencia da 

se e fazer uma só matéria, ou algumas matérias. Porém não 

É importante haver férias no seu cronograma, levando em conta a 

podem sofrer alteração sem aviso prévio, por isso recomendamos que 

, maior o desconto. 
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Planos de Estudo - Sugestivo

 

Total de Horas 

Total de Lições 

Média de tempo por Lição 

 

Lições 

3 Lições por Semana (segunda, quarta e sexta)

5 Lições por Semana (segunda a sexta)

1 Lição por Dia  – 7 Lições por Semana

10 Lições por Semana 

2 Lições por Dia – 14 Lições por Semana

 

O plano mais eficiente é o de 1
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Sugestivo 

720 horas

634 Lições

50 minutos

Horas Tempo para Conclusão

3 Lições por Semana (segunda, quarta e sexta) 2,5 horas por semana 

5 Lições por Semana (segunda a sexta) 50 minutos por dia (seg-sex) 2 anos e 6 meses

7 Lições por Semana 50 minutos por dia 

2 horas por dia (seg-sex) 1 ano e meio

14 Lições por Semana 1,5 horas por dia 

O plano mais eficiente é o de 1 ano e meio, ou seja, 6 meses para cada módulo.

Caixa Postal 12 – CEP 38740-000 

720 horas 

634 Lições 

50 minutos 

Tempo para Conclusão 

4 anos 

2 anos e 6 meses 

2 anos 

1 ano e meio 

1 ano 

ano e meio, ou seja, 6 meses para cada módulo. 


