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“Construindo fundamentos para um mundo em constantes mudanças” - Boas Práticas em  AEP nas escolas 
cristãs. 
 
A família, a Igreja e Educação brasileira vivem momentos de questionamento de princípios e valores e 
consequente instabilidade na formação de nossas crianças e adolescentes. 
 
Como educadores cristãos, precisamos reafirmar nosso compromisso e comissionamento, através de 
práticas pedagógicas que oportunizem a instrução e uma formação integral dos aprendizes em princípios 
bíblicos, o firme fundamento sobre o qual cada vida deve ser edificada. 
Sendo assim, levantamos algumas possibilidades, entre muitas outras que poderão ser propostas, de 
projetos que podem evidenciar frutos de erudição, caráter, serviço e outros resultados esperados através 
da aplicação consistente da Abordagem Educacional por Princípios.  

1. Projetos de Oportunidades de Serviço à comunidade em oposição ao Hedonismo e educação 
centrada na realização pessoal.  Vale lembrar: Esta ferramenta enfoca servir como e com o fruto do 
aprendizado. Servir com uso do conhecimento adquirido em alguma área ou conteúdo, e não, com 
foco em doações, embora estas possam ser parte complementar do serviço prestado. 

2. Projetos que evidenciem a Cosmovisão Cristã em ações práticas como debates sobre questões 
polêmicas mostrando a Visão Cristã em contraste com a Visão Humanista; escrita de ensaios, 
monografias, TCCs e outros trabalhos acadêmicos e culturais. 

3. Projetos de leitura e/ou incentivo à leitura de clássicos e discursos sobre os livros lidos em oposição 
à literatura banal e de baixa qualidade. 

4. Campeonatos esportivos que revelem o caráter do Atleta Cristão em oposição à competitividade 
desleal e egoísta. 

5. Projetos de formação política, especialmente para estudantes do Ensino Médio,  como por exemplo 
a formação e/ou atuação do Grêmio Estudantil em oposição à alienação e analfabetismo político. 

6. Análise de temas nacionais atuais e proposta de resolução dos problemas a partir de uma Cosmovisão 
Cristã em oposição ao consumo acrítico de informações e notícias;  

7. Projetos que envolvam a participação efetiva dos pais na escola, como Conselho de Pais e outras 
atividades em oposição à desvalorização da família e autoridade dos pais. 

8. Projetos de formação de liderança servidora com demonstração da capacidade dos alunos em: 
oratória onde os alunos defendem temas oralmente (sem ler o que escreveram, apenas 
memorizando); na  elaboração de estratégias para solucionar problemas locais, familiares ou 
comunitário; na área de Tecnologia de Informação, à serviço do Reino e do bem comum. 

9. Projetos de Belas Artes com estudo de músicas, textos e artistas clássicos, em geral, em oposição à 
banalização e erotização da arte e da cultura. 

10. Relacionamentos reais X relacionamentos virtuais: resgatando o valor da edificação mútua na escola 
cristã em oposição ao uso abusivo das mídias na desconstrução dos valores cristãos. 

Estas são apenas sugestões, mas seu projeto deve star alinhado com a ideia guia desta edição: “Construindo 
fundamentos para um mundo em constantes mudanças” - Boas Práticas em  AEP nas escolas cristãs. 

Bom projeto! Eliane e June. 

 


