
Selecione



Só faça o 
Cadastro 2 se 
você ainda não 
tem.





Se ainda não tens login/senha CADASTRE-SE



Já tens Cadastro então 
clique aqui – Esqueceu a 
senha? Clique em Esqueci a 
senha. Esqueceu o login? 
Provavelmente seja o seu e-
mail, senão entrar em 

contato com a Aecep.



Se já tens Login/senha entra aqui!



Clique aqui!

Depois que entrou em sua 
Area de Comunicação com a 
Aecep clique em EVENTOS





Professores e Funcionários das 
Escolas Associadas Adimplentes

Não associado ou com vínculos com 
uma Escola Associada

Pessoa Física que é afiliada à Aecep



Após definir sua Categoria sempre 
inscrever-se como Pessoa Física



Caso você já tenha participado de outros 
eventos da AECEP CLIQUE em BUSCAR 
DADOS e os seus dados serão preenchidos 
automaticamente. 
Se for sua primeira vez deverás preencher
com as informações corretas.



Obrigatoriamente deverás 
preencher com o nome da sua 
Escola Associada inserindo também 
o CNPJ da mesma.
Não associado não aparecerá esta
opção.



1º dia (14/07) das 16:30 às 
18h – Escolha 1 Sessão 
Temática

2º dia (15/07) das 14:30 às 
16h – Escolha 1 Sessão 
Temática

2º dia (15/07) das 16:30 às 
18h – Escolha 1 Sessão 
Temática

DICA:
Escolha as suas Sessões 
Temáticas antes – pelo PDF 
disponível no site ou solicite 
na Central de Atendimento.

Você só pode escolher
1 Sessão Temática em cada 

horário disponível.

Após escolher as 3 Sessões 
Temáticas você CLICA em 
FINALIZAR COMPRA



CLIQUE novamente em 
FINALIZAR A COMPRA



Escolha sua opção de Pagamento

Se você vai pagar a sua inscrição tens duas 
opções:
BOLETO – em 1x
CARTÃO DE CRÉDITO – até 4x

Se você recebeu um número de CUPOM 
DE DESCONTO Clique aqui

Após inserir o 
número do 
CUPOM clique 
em OK!

Depois do OK ou da 
escolha da Forma de 
Pagamento clique em 
FINALIZAR PAGAMENTO

Descontos 
só no Final!



Parabéns!
A sua inscrição foi
concluída com SUCESSO!
Estamos FELIZES com a 
sua participação em 
nosso 29º WS de 
Educação Cristã!

Na sua área de Comunicação 
da Aecep aparecerá a sua 

participação e em PRODUTOS 
as Sessões Temáticas 

escolhidas!


