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DUAS DÉCADAS DE HISTÓRIA
1997 a 2017
Os Workshops de Educação Escolar Cristã começaram em 1992, por iniciativa do
Centro Renovo de Educação - CRE, onde Roberto Rinaldi era fundador e
presidente. A partir dali, vieram escolas e igrejas querendo adotar a abordagem da
Educação por Princípios (EP), o que fazíamos com a ideia de compartilhar o que
tínhamos recebido com amor de outras fontes: FACE e Paul Jehle nos EUA e Cida
Mattar em Belo Horizonte. Até que em 1994, o CRE estruturou um serviço básico
para prestar esse atendimento, que chegou a 6 escolas em 1996. Em 1997, Roberto
Rinaldi convidou Cida Mattar para ser diretora do CRE, e juntos decidiram fundar a
AECEP para focar e ampliar o alcance desse atendimento, vislumbrando a
oportunidade de estabelecer um movimento educacional cristão. Assim a AECEP,
foi iniciada com 8 associados, sua sede dentro do prédio do CRE e Ana Beatriz
Rinaldi como secretária.
Foi um tempo apaixonante de workshops e eventos criativos, compromissados
com as necessidades percebidas na sociedade, alimentados por uma visão
missionária e na confiança de seguir um chamado abençoado por Deus.
Convidamos palestrantes do Brasil e do exterior, que pudessem tanto aprofundar
nossa compreensão da EP, quanto ampliar nossa visão por meio de ministérios
complementares, o que tem sido buscado até hoje. O crescimento foi ocorrendo,
chegando em pouco mais de 10 anos a 150 associados, 18 mil alunos e cerca de
2000 educadores em 21 estados brasileiros. Foi o mover da expansão, reconhecido
pela FACE - EUA como a maior expressão de aplicação da Abordagem por
Princípios em todo mundo.
De lá para cá, nosso número de associados diminuiu, contudo cresceu muito a
quantidade de líderes formados nessa abordagem, foram publicados materiais e
livros de referência e aplicação, e estruturou-se uma base de conhecimento e
recursos sólidos de treinamento em EP. Surgiram várias parcerias importantes,
entre elas uma que implementou uma ação missionária para alcançar populações
carentes no sentido material e educacional, que tem feito um grande trabalho de
semear a EP em países Africanos lusófonos. Percebemos a Educação por Princípios
cada vez mais consolidada como abordagem educacional e movimento, o que
vem acompanhado de educadores e escolas fortes, com embasamento para
continuar crescendo e fazendo diferença de forma sustentável.
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Somos gratos por termos conseguido enfrentar grandes desafios, inclusive com a
perda de irmãos queridos de nossa liderança, porém nos alegramos em pensar no
que temos pela frente com o exército de educadores preparados, escolas
compromissadas, parceiros alinhados com visão estratégica e espiritual. Esta não é
uma obra de uma instituição ou de um pequeno grupo, mas um fluir da graça de
Deus para capacitar e unir aqueles que desejam resistir os enganos deste século e
cumprir o Seu propósito através da educação. Vinte anos se passaram, e temos o
privilégio de poder sonhar juntos com os próximos 20!
Roberto Rinaldi
Fundador e Presidente do Conselho
de Administração da AECEP

Palavra da Diretoria
20 anos apoiando o desenvolvimento
de Instituições Cristãs com Base na
Educação Por Princípios
No primeiro dia de trabalho, há expectativas com um misto

Atualmente, mais de trinta mil crianças brasileiras e

de alegria e de ansiedade ao ser contratado para trabalhar

africanas são ensinadas por meio da Abordagem de

numa Escola de Educação Por Princípios. Grande parte dos

Educação Por Princípios, como fruto do trabalho da

professores vivenciam essa experiência ao iniciarem sua

AECEP e de seus associados. Nesse sentido, a AECEP

jornada profissional numa escola de EP.

continua a cumprir fielmente a missão de promover

A proposta filosófica e teórica nos atrai e num contexto de
ruptura de valores e princípios tradicionalmente enraizados

a formação e apoiar o desenvolvimento de escolas
cristãs com base na Educação Por Princípios.

numa perspectiva cristã. Encontrar uma escola de

Para cumprir a sua missão, a AECEP conta com um

Educação Por Princípios traz a mesma sensação de ter

sistema de governança por meio da eleição de um

encontrado um oásis.
No entanto, os desafios diários são imensos. A começar pela
elaboração de um projeto político pedagógico que

Conselho Administrativo e uma diretoria que
trabalha para a viabilização dos objetivos bianuais
propostos pelo Conselho. A AECEP também atua

contemple a legislação atual e os pressupostos filosóficos,

com um grupo de Gestão do Conhecimento e um

metodológicos e curriculares da Educação Por Princípios.

grupo de Gestão da AECEP em Missões. O escritório

Em segundo lugar, encontrar professores-mestres, que

central em São Paulo viabiliza a operação da AECEP

compreendem a sua profissão como exercício de sua

servindo aos nossos associados por meio do trabalho

vocação. E, em terceiro lugar, transmitir essa visão para

dos Capacitadores e dos Representantes Regionais.

famílias dispostas a ingressarem numa parceria com a

Esperamos continuar servindo os nossos associados

escola cristã.
Diante de tamanhos desafios vivenciados pelos fundadores
da AECEP (Associação de Escolas Cristãs de Educação Por
Princípios) ao iniciarem as primeiras escolas de EP no Brasil,
eles não desistiram, mas perseveraram. Tal perseverança
produziu frutos. De apenas duas escolas em cidades
distintas, vinte anos depois, somos mais de cem escolas no
território brasileiro e as sementes de espalharam rompendo
as fronteiras indo em direção ao continente africano.

com amor e alegria, contribuído para o
cumprimento do mandato de Jesus que nos ordena
que devemos anunciar o evangelho e ensinar as
novas gerações a guardar em suas mentes e
corações tudo o que Jesus nos tem ordenado.
Obrigada por fazer parte deste legado educacional
em nossa nação! Que prossigamos juntos no
cumprimento desta missão, até que Ele venha!
Com o amor de Jesus,

Juliana Helpa
Diretora AECEP
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VOLUNTÁRIOS QUE COLABORAM COM AECEP
DIRETORIA
Escolhidos entre os membros do
conselho para um mandado
semelhante de atuação mais direta
implementando através de ações o
direcionamento do conselho.

Juliana Pompeo Helpa
Diretora

Marco Aurélio Jorge Maia
Diretor Suplente

Suely da Silva Melo
Tesoureira

Verônica Marconi
Secretária

CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO
Eleitos em assembléia geral para um
mandato de 2 anos de contruibuição
voluntária para a associação. Quando
reunidos representam o a autoridade
máxima para as decisões estratégicas
que guiaram as ações da associação
Roberto Rinaldi Júnior
Presidente

Monica Pinz Alves
Conselheira

Idair Amorim Flavio Rodrigues
Conselheira

Iolene Maria de Lima
Vice-presidente

Marcia Eliana Rodrigues Dias
Conselheira

Verônica Marconi
Secretária

Juliana Pompeo Helpa
Conselheira

Adriana Laurentino Moreira
Conselheira

Marco Aurélio Jorge Maia
Conselheiro

CONSELHO FISCAL
Eleitos em assembléia geral para um
mandato de 2 anos de contribuição
voluntária para a associação. Tem a
função de fiscalizar as ações
praticadas pelos administradores e
opinar sobre as mesmas.

MISSÃO

João Diógenes Quadros
Presidente

Promover a formação e apoiar o desenvolvimento
de escolas cristãs com base na Educação por
Princípios

VISÃO

Escolas, famílias, igrejas e membros da
comunidade integrados na formação de uma
geração com caráter e competência,
manifestando o valor do modelo educacional
bíblico para transformar a nação.

VALORES

Cooperação nas realizações e no desenvolvimento
de soluções; Intercâmbio de conhecimento e de
experiências para crescimento corporativo;
Compromisso com a Bíblia como fundamento;
Unidade de princípios e propósito entre
associados; e Excelência em todas as ações como
expressão do caráter de Deus.
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Tânia Rose Camacho
Conselheira

Guilherme Sebastião Silvério
Conselheiro

Mary C.S. Rezende
Suplente

Associação de Escolas Cristãs de Educação por Princípios
Somos uma organização não governamental e interdenominacional. Fundada em
1997 na cidade de São Paulo, a partir de uma demanda de escolas cristãs de várias
localidades, buscando apoio para sua constituição e desenvolvimento. Hoje conta
com escolas e educadores associados na maioria dos estados brasileiros, crescendo
continuamente.
A AECEP estrutura, organiza e compartilha conceitos e práticas pedagógicas e de
gestão escolar em Educação por Princípios produzidos por seus fundadores,
capacitadores e associados. Através de eventos nacionais e regionais ela dissemina
estes conhecimentos e busca fortalecer os relacionamentos das escolas associadas.
A AECEP é a entidade responsável pela Educação por Princípios no Brasil.
Educação por Princípios é uma abordagem educacional, uma maneira de ensinar e
aprender que coloca a Palavra de Deus no coração de cada matéria e ensina o
aluno como pensar e aprender. É um método de educação que: libera o potencial
do indivíduo, forma caráter cristão, constrói uma erudição baseada numa
cosmovisão cristã e habilita líderes servidores. A Educação por Princípios é uma
marca registrada da AECEP.

SEMEANDO
Quadro de
Capacitadores
Alcione Souza
Ana Beatriz Rinaldi
André Lima
Denise Fontanari
Hélvia Brito
Juliana Helpa
June Ribeiro
Maria do Carmo Carvalho
Rosalice Gualberto
Rubens Cartaxo
Vera Magaldi

Representantes
Regionais
Denise Fontanari - Rio Grande do Sul
Cristina Schroeder - Santa Catarina
Layla Consuelo - Paraná
Bianca Parisi - São Paulo
June Ribeiro - Minas Gerais
Rubens Cartaxo - Norte e Nordeste
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GESTÃO DO CONHECIMENTO

EDUCAÇÃO POR PRINCÍPIOS

A Gestão do Conhecimento tem entre suas
responsabilidades e atribuições treinar e coordenar
a Rede de Consultores e Capacitadores, desenvolver
os conteúdos dos Cursos EAD e Presencial,
gerenciar as publicações de material de referencia e
consulta, captura e compartilhamento das práticas
acadêmicas e reconhecimento das produções
culturais quanto ao Selo AECEP.

Ana Beatriz Rinaldi
Gestora do Conhecimento

Hélvia Brito
Minas Gerais, BH

Rubens Cartaxo
Parnamirim, RN

2018 Prêmio

CIDA MATTAR

Este prêmio foi instituído em honra a Cida Mattar,
pioneira da Educação por Princípios no Brasil, e uma das
fundadoras da AECEP. Consiste na seleção e premiação
de projeto de pesquisa incluindo a prática pedagógica e

Participe e
compartilhe o êxito de
sua prática docente!
ACESSE O REGULAMENTO
NO SITE.

produção de conhecimento, inéditos, desenvolvido por
professores das escolas associadas à AECEP.

www.aecep.org.br
aecep@aecep.org.br
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LINHA DO TEMPO
História Providencial

1997 a 2017

1989

1987

1988

Cida Mattar realiza estágio de
Educação Por Princípios nos EUA,
com Paul Jehle na escola Igreja
do Novo Testamento em
Plymouth (EUA), e recebe de
Deus o chamado para retornar ao
Brasil para semear o "Principle
Approach" na nação brasileira, a
Educação Por Princípios.

Foi realizado o primeiro curso de
Educação por Princípios em Belo
Horizonte, com duração de 9
meses. Neste período com uma
pequena equipe, Cida Mattar e
Hélvia Brito começam a
trabalhar para a abertura da
fundação da 1ª escola de
Educação Por Princípios no
Brasil.

1997

2011

2014

Roberto Rinaldi convida Cida
Mattar para ser diretora do CRE
e participar da fundação da
AECEP, que inicia suas
atividades em 9 de abril de
1997, com 8 associados.

Janeiro de 2011 foi realizado o 1º
Fórum de Educadores na cidade
de Benguela, em Angola, em
parceria com a JOCUM (Jovens
com uma Missão).
A finalidade desta iniciativa é a
formação de líderes servidores,
capazes de transformar a
realidade na qual estão inseridos
a partir de seu contexto pessoal,
familiar e social.

Falecimento de Cida Mattar,
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1992

No dia 09/02/1989 foi fundada a . Roberto Rinaldi e Ana Beatriz
fundam o CRE – Centro Renovo
Escola Batista da IBL (Igreja
de Educação, SP – SP, visitam a
Batista da Lagoinha, MG).
Stonebridge School, escola
Realiza-se também no mesmo
modelo da Abordagem por
ano, em abril, o I SEMINÁRIO
Princípios na Virginia, EUAe
BRASILEIRO DE EDUCAÇÃO
realizam 1º. Workshop de
CRISTÃ em Belo Horizonte com a
Educação Escolar Cristã trazendo
presença de Dr. Paul Jehle e
Flory Pacheco (Guatemala) e
equipe
Cida Mattar.

vítima de uma ataque
cardíaco, partiu aos 55 anos,
deixando legado para as
futuras gerações de líderes
envolvidos com AECEP.

2017
Conselho atual da AECEP.
Celebração de 20 anos da
História Providencial da AECEP
com mais de 100 associados e
afiliados no Brasil e AECEP em
Missões atuando em Angola,
Guiné Bissau e Moçambique.
Representamos mais de 25.000
crianças no Brasil e na África.

Você já conhece o PROGRAMA EAD DE
FORMAÇÃO DO PROFESSOR EM EP
Iniciamos em 2017, o Programa de Certificação para o Ensino em Educação
Por Princípios. O Programa é composto de 4 Cursos e visa formar os
professores das Escolas de Educação Por Princípios nos Fundamentos
Filosóficos, Metodológicos e Curriculares.

CURSO 1

CURSO 2

RENOVANDO A MENTE DO
EDUCADOR
Duração: 3 meses

FUNDAMENTOS FILOSÓFICOS DA
EDUCAÇÃO POR PRINCÍPIOS
Duração: 3 meses

1. Adquirindo a mente de Cristo
2. Uma visão plena da educação
3. O Método do Fichário
4. Visão Providencial da História
5. Os Sete Princípios de Governo
6. Nossa Herança em educação
7. O Currículo e o Método 4 Passos
8. Educação para o Século XXI
9. Exemplos da prática educacional

1. Conceito de princípio e sua aplicação na Educação
2. Fundamentos Históricos da Educação por Princípios
3. Fundamentos Pedagógicos da Educação Por Princípios
4. Visão Geral da Escola Cristã
5. A Ideia Cristã da Criança
6. Objetivos Gerais para o Estudando da Escola Cristã
7. Perfil do Educador Cristão
8. A Educação Cristã: Convicção ou Preferência?
9. Dimensões de Qualidade na Escola de Educação Por
Princípios
10. Exemplos da prática pedagógica

CURSO 3

CURSO 4

FUNDAMENTOS METODOLÓGICOS
DA EDUCAÇÃO POR PRINCÍPIOS
Duração: 3 meses

FUNDAMENTOS CURRICULARES DA
EDUCAÇÃO POR PRINCÍPIOS
Duração: 3 meses

1. Fundamentos Psicológicos da Educação por
Princípios
2. O Método dos 4 Passos
3. As Ferramentas da Educação por Princípios
4. Exemplos da prática educacional

1. Definições de palavras-chaves Fundamentação das
disciplinas: rudimentos e propósitos das áreas de
conhecimento
2. Características de um currículo cristão e Princípios
que norteiam a elaboração de um currículo cristão
3. Elaborando seu próprio currículo

CALENDÁRIO 1° Semestre
Inscrições: até dia 26/02
Aulas: 05/03 a 03/06/2018
Cursos disponíveis: 1, 2 e 3

CALENDÁRIO 2° Semestre
Inscrições: até dia 06/08
Aulas: 13/08 a 05/11/2018
Cursos disponíveis:
1,2,3e4
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SUA ESCOLA TEM UMA
SALA DE ORAÇÃO?
Minha experiência com Deus, ao
estar sensível à sua vontade
geralmente vem com uma frase
afirmativa. Deus colocou em minha
mente esta frase em 2012: ESTA É
UMA ESCOLA QUE ORA!
O programa iniciou-se em
Setembro de 2012, este ano
completamos 5 anos. Aleluia!
Sempre fui envolvida com oração,
Intercessão. Em nossa experiência
de abertura de escolas cristãs de
EP, nunca abrimos mão da
oração...mas oração como arma de
guerra!
Sempre Deus nos deu como base
devocional o livro de Neemias:
“E sucedeu que, ouvindo eu estas
palavras, assentei-me e chorei, e
lamentei por alguns dias; e estive
jejuando e orando perante o Deus
dos céus.” Neemias 1:4
O objetivo é inspirar a cada escola
a priorizar a oração, envolvendo
professores, funcionários,
alunos e famílias.
O envolvimento em educação
escolar cristã é estar em uma
batalha pelo coração e mente de
nossos alunos, pelas famílias e pelo
nosso próprio coração.

ESTA É UMA ESCOLA QUE

Como podemos demonstrar
que nossa escola é
uma Escola que Ora?
Priorizando a oração diariamente.
Implantando a SALA DE ORAÇÃO
objetivando que alunos, família, funcionários
e comunidade possam usufruir.
Agendando reuniões periódicas de oração incluindo
convite aos pais.
Constituindo uma equipe de intercessão da igreja, dos
pais ou da mantenedora que sejam a cobertura de
oração de sua escola. E que esta equipe venha a sua
escola de tempos em tempos, orar nas salas, e em todo
ambiente escolar
Adotando, em oração, uma escola pública mais perto da
sua para orar e clamar por seus alunos, professores e
familiares. Quando Deus direcionar a escola poderá
procurar a escola pública e contar que tem orado por ela
e perguntar quais áreas eles precisam de mais oração.
Temos já experimentados muitos testemunhos de gratidão
das orações respondidas. Participe ativamente deste
programa, seu envolvimento fortalece esta iniciativa.
Hélvia Brito

A obra de Deus é feita usando os
instrumentos que Ele mesmo
nos deu.

Aluna Júlia Ribeiro
Colégio Batista Getsemâni/BH

ESCOLAS ASSOCIADAS
Faça seu cadastro e envie seus pedidos de
orações. Quinzenalmente será enviado
por email o Boletim de Oração.
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ORA!

ENCONTRO REGIONAL NORDESTE
“O deserto e o lugar solitário se alegrarão disto; e o ermo exultará e florescerá (...)”. Isaías 35

O

PLENÁRIAS

Ocorreu nos dias 22 e 23 de setembro próximo passado o
Primeira Plenária: Roberto Rinaldi
"Encontro Regional Nordeste de Educadores Cristãos". Foi
uma experiência enriquecedora, com mais de uma centena Entendendo a Educação na Perspectiva Cristã
de participantes bem animados do RN, PE e PB, ávidos por
Segunda Plenária: Prof. Rubens Cartaxo
conhecerem mais sobre uma visão cristã para educação,
Tema: O que é uma escola cristã?
com 15 instituições representadas, entre igrejas e escolas.
Terceira Plenária: Roberto Rinaldi

Nestes dois dias tivemos três plenárias e uma tarde inteira
de oficinas e seções temáticas nas quais foi abordado o
tema "educação para um governo de ordem e progresso".
Tivemos as ilustres presenças do nosso Presidente do
Conselho da AECEP, Roberto Rinaldi e do nosso atual vicediretor Marco Maia, além do nossa participação em uma das
plenárias.
O Evento Regional Nordeste foi realizado nas instalações da
IBAVIN e recebeu o apoio da equipe do Colégio Batista Vida
Nova. Tivemos a presença de pastores locais e de cidades
vizinhas e ainda alguns integrantes de escolas cristãs não
associadas, que ouviram pela primeira vez sobre o que é
Educação por Princípios e como poderiam participar deste
movimento por uma educação bíblica, reflexiva, histórica e
de excelência.
Foram muitos os testemunhos de professores que ouviram
pela primeira vez uma abordagem cristã para a educação e
a relevância desta visão para o atual momento. Para os
professores já engajados nesta causa há mais tempo, era
hora de compartilhar experiências e ampliar os
relacionamentos, inspirando os novos professores a
engajarem-se também neste esforço pela educação da
próxima geração.

Tema: Estabelecendo uma Cultura para
Ordem e Progresso
O Evento Regional aproxima os associados
locais favorecendo uma melhor interação e
oportunizando a divulgação de experiências
bem sucedidas, além da facilidade para
aquisição de novas publicações e materiais de
apoio didático relevante a prática educativa.
Fica nossa gratidão ao Pr. Micaias e sua esposa
Janaina que nos apoiaram nesta empreitada, na
certeza de que muitos frutos da Educação por
Princípios continuarão a florescer na região, com
a benção de Deus.
Esperamos ver muitos outros encontros como
este acontecendo ao longo de todo o ano e em
todas as regiões do Brasil, fazendo conhecido a
verdade de Deus para a educação.
“Porque a terra se encherá do conhecimento da
glória do Senhor, como as águas cobrem o mar”.
Habacuque 2:14

Rubens Cartaxo
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VISITA A ESCOLAS ASSOCIADAS
Ana Beatriz Rinaldi
Roberto Rinaldi

Em janeiro de 2014, fomos convidados a implantar um Mestrado em Educação com Enfoque Por
Princípios na Florida Christian University, que atende também o público brasileiro. Ficamos gratos
a Deus por esta oportunidade, pois sonhamos ter uma pós-graduação em Educação por
Princípios no Brasil, e para tanto, sabíamos que era preciso formar vários mestres nessa
abordagem. Assim, em Julho de 2014, fomos morar em Orlando. Quando a implantação desse
Mestrado terminou, com a formação da primeira turma, sentimos grande desejo de visitar várias
escolas no Brasil, especialmente as maiores e as que caminham há mais tempo com a AECEP.
Essas visitas foram distribuídas em duas etapas, a
primeira em abril e a segunda em agosto-setembro
deste ano. Na primeira etapa, visitamos: CEDUCA e
Colégio Batista Shalom, em Curitiba; Colégio Fonte,
em Guaratinguetá - SP; Colégio Inspire, em São José
dos Campos - SP; Centro Renovo de Educação e
Colégio da Comunidade, em São Paulo; Colégio
Ceiva e CEPIK, em São Gonçalo - RJ; Colégio
Getsêmani e Creche Oásis, em Belo Horizonte. Na
segunda etapa, visitamos as seguintes escolas: Rede
CEPP - RS, com escolas nas cidades de Augusto
Pestana, Panambi e Ajuricaba; Colégio Batista Vida
Nova, em Parnamirim - RN, Colégio Batista de
Salvador - BA, e Colégio Cidade Nova, em João
Pessoa.
A impressão mais forte que tivemos ao visitar essas
escolas em regiões tão diferentes, foi de vivenciar a
beleza do princípio da individualidade.
Em cada escola, vimos o amor de Deus manifesto
de forma diferente e especial. Que lindo ver a
História Providencial de Deus revelada em cada
escola e em cada cidade, manifestando o Seu amor
pela nossa Nação Brasiliana! Sentimo-nos gratos e
privilegiados por fazer parte da História Providencial
de Deus no Brasil por meio da educação cristã,
especialmente por caminhar junto a tantos
educadores, pastores e líderes que têm dado a vida
em prol da genuína educação centrada na Palavra
de Deus, com o objetivo principal de revelá-Lo a
cada criança, no apoio a cada família.
Se Deus permitir, queremos visitar outras escolas
em 2018.
Ana Beatriz Rinaldi
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VENCEDORES PRÊMIO

O Prêmio Cida Mattar é uma iniciativa realizada
anualmente em reconhecimento e incentivo aos
trabalhos dos educadores associados e afiliados.
Visa identificar, valorizar e divulgar projetos de
ensino e aprendizagem na abordagem da
Educação por Princípios, favorecendo o
crescimento dessa abordagem educacional.

ENSINO
FUNDAMENTAL
ANOS FINAIS
1º lugar – Claudemir Andrade
Projeto: Todo dia com sabedoria
Colégio Fonte, Guaratinguetá - SP

EDUCAÇÃO
INFANTIL

2º lugar – Bianca Parisi
Projeto: Uma Reforma que Transformou o mundo
Centro Renovo Educação - Unidade 2 - São Paulo

1º lugar – Jéssica Moraes Lima
Projeto: Reforma Protestante: Eu faço
parte!
Escola CEDUCA, Curitiba - PR

2º lugar – Taís Vianna
Projeto: A reforma protestante e os avanços
científicos
das descobertas do universo
Escola Cristã da Brasa , Porto Alegre - RS

ENSINO
FUNDAMENTAL
ANOS INICIAIS
1º lugar – Docentes do Instituto Peniel de
Ensino
Projeto: Sou um Reformador na minha Geração
Instituto Peniel de Ensino, Uberlândia - MG
2º lugar – Vilma Dallagnelo
Projeto: O acesso à verdade, ao conhecimento
e à sabedoria de Deus”
Escola Shalom - Blumenau - SC
3º lugar - Jussilene Cavalcante
Projeto: Martinho Lutero: o estudante que
sacudiu o mundo!
Escola CEDUCA - Curitiba - PR

3º lugar – Docentes do Colégio Batista Vida Nova
Projeto: A Bíblia, nosso texto central:
Os Cinco Solas evidenciados nas áreas do
conhecimento.
Colégio Batista Vida Nova, Parnamirim - RN

ENSINO MÉDIO
1º lugar – Docentes do Colégio Inspire
Projeto: A Canção Esquecida do Cisne
Colégio Inspire, São José dos Campos - SP
2º lugar – Josias Oliveira
Projeto: A Reforma em Mapas
Colégio Fonte - Guaratinguetá - SP
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AGENTES
MISSIONÁRIOS
Que a AECEP seria também uma
agência missionária de divulgação e
implantação de EP, Educação Por
Princípios, nunca tive dúvidas.
Desde 1989, com a o início da Escola
Cristã da IBL, sempre fomos muito
procurados por líderes cristãos da área
educacional querendo conhecer esta
abordagem educacional.
Em 1993, eu tive um sonho em uma
madrugada, quase uma visão. Eu me vi
em um local cercada por pessoas e eu
dobrava diversas bandeiras do tamanho
de toalhas de banho, depois depositava
essas toalhas em cima de um trono
bem grande dourado e acolchoado de
vermelho, eu acordei e fui à minha
estante pegar o atlas e procurar as
bandeiras que eu lembrava ter visto e
dobrado no sonho. Constatei que todas
bandeiras que eram de países da África.
Naquela manhã, ao ir trabalhar na Escola
Cristã da IBL, fui primeiro à sala da Cida
e contei a ela o meu sonho, então ela
afirmativamente me disse: Nós vamos a
África com a Educação por Princípios!
E isso ficou guardado em meu coração,
viajamos por muitos locais no Brasil.
Sempre quando Deus me fala sobre um
novo projeto, ele me dá um título
primeiro e a partir daí as coisas vão
tomando forma.

Hélvia Brito
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Ao conhecer a Atuação Voluntária,
Juliana Helpa e sua equipe de
voluntários, muitas conversas e mais
conversas, me veio a expressão: “Aecep
em Missões”, essa frase me fala do
objetivo
em treinar e servir as escolas e
educadores que já servem as escolas
em contextos missionários, servi-los
através de capacitações e treinamentos
em EP.
Em 2011, a primeira equipe da Atuação
Voluntária embarcou para Angola.
Em 2013, uma agência missionária da
minha
igreja me convidou para viajar com eles
para
Moçambique, participar de treinamentos
na área educacional. No entanto, eu
não pude viajar devido a compromissos
na mesma data que escolheram, então
indiquei a capacitadora Maria do Carmo
Carvalho, ela foi em meu lugar e
uma grande semeadura aconteceu.
E o sonho? Quando eu iria? E as
bandeiras? ...
Passaram-se 21 anos...Em Setembro de
2014, fui a Guiné Bissau e tudo se
concretizou, Atuação Voluntária e AECEP
EM MISSÕES na mesma visão, trabalhar
um currículo cristão em escolas cristãs
por toda Guiné Bissau e depois Angola
e novamente Guiné Bissau. A Atuação
Voluntária com o apoio e investimento
da Igreja Irmãos Menonitas de Curitiba
e por meio de mantenedores financeiros
fazem acontecer os sonhos e projetos de
Deus para a África.
O “COMITÊ AECEP EM MISSÕES” é o
braço da AECEP para cumprir o IDE de
Jesus a todas as nações, o foco do
trabalho é auxiliar a escolas e agências
missionárias que já tenham um trabalho
educacional e precisem de treinamento,
isto ocorre por meio de fóruns
presenciais e por meio de cursos na
modalidade EAD.

E o sonho?
Quando eu
iria? E as
bandeiras?

PRODUÇÕES COM
SELO AECEP
LIVROS ILUSTRADOS
Você já pensou como será a próxima geração se investirmos agora para
mudar a maneira como as crianças aprendem e estudam? Você pode
perguntar se isso é realmente necessário, e a resposta é óbvia: SIM!
O objetivo destes livros é dispor uma estratégia simples e interativa
para inspirar meninos e meninas no estudo acadêmico.
O alvo é que, ao lerem estas histórias, eles sejam incentivados a buscar
mais conhecimento e sonhar alto, além do consumismo.
Cada livro trata de aspectos práticos de como pesquisar empregando
ferramentas de estudo testadas historicamente em várias culturas.
Trilhando a Linha do Tempo da reforma
Neste livro, você vai viajar pela Europa,
visitando alguns dos principais lugares
onde Lutero e outros importantes
reformadores viveram! O objetivo é
conhecer a História Providencial de Deus
entre as nações envolvidas na reforma.
A série Viagem pela Linha do Tempo
ensina a Bíblia e a História Cristã, em
ordem cronológica, por meio da
metodologia de Educação por Princípios.
Ideal para contraturno escolar, a série é
adaptável às aulas de ensino religioso na
escola cristã, momentos devocionais em
família e até mesmo, aulas na igreja.

A série Aprender a Palavra emprega a
Educação por Princípios que é uma
educação que honra a Deus, coloca a
palavra de Deus no coração de cada
matéria, ensinando o aluno a pensar e a
aprender. É um método de educação
que libera o potencial do indivíduo,
forma o caráter cristão, constrói
erudição baseada na cosmovisão crista
e habita líderes servidores.

Página 09
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PRODUÇÕES COM
SELO AECEP

Neste livro, Dra. Elizabeth
Youmans e Dra. Carole
Adams lançam luzes nas
mudanças que todo
educador deve fazer se
quer ensinar numa
cosmovisão cristã e a partir
da Bíblia. Sua leitura é uma
experiência de
transformação pessoal e de
autoconfrontação. Se você
foi chamado por Deus para
ensinar usando EP vai sentir
necessidade de abandonar
os conteúdos mortos e
trazer vida às suas aulas e
ao currículo escolar.

Este livro é composto por
7 dos 47 capítulos que
compõem a obra "God
Ye Therefore… and Teach" ,
"Ide, portanto ... e ensine"
escrito pelo Dr. Paul
Jehle.O objetivo desta
obra é oferecer
fundamentação
acadêmica , histórica e
bíblica para a atuação de
educadores que abraçam
a Educação por
Princípios.

Este livro é uma produção
relevante para apoiar o
educador na aplicação dessa
abordagem reflexiva e
transformadora. A professora
Alcione Souza reuniu
experiência de atuação
escolar com fundamentação
bíblica, filosófica e
acadêmica, para apresentar,
pela primeira vez no Brasil,
uma obra abrangente sobre
as 12 ferramentas de ensino e
aprendizagem, as quais já
tem sido estabelecidas pela
prática educacional. ”

A Educação por Princípios
aborda todas as áreas da vida,
sob uma perspectiva cristã.
Este livro apresenta uma
compreensão bíblica do
currículo e como ele se aplica
à educação e à vida cristãs.
Cada área da vida é analisada
para que o estudante e o
professor ou pais possam
compreender a visão de Deus
sobre as disciplinas
acadêmicas, como escopo e
sequência aplicáveis de 3 a 19
anos de idade.

LANÇAMENTO

COMPRAS NA LOJA VIRTUAL
WWW.AECEP.ORG.BR

-14-

BIBLIOTECA
ONLINE

Associe-se à AECEP para usufruir de
todos os benefícios disponíveis para
as Escolas Associadas. A Biblioteca
Online conta com um acervo rico e
focado na Educação por Princípios.

RETROSPECTIVA

A metodologia de EP nos ensina que registrar a
Historia é importante, esta página serve para nos
relembrar os WORKSHOPs realizados.
Você se lembra de quais deles participou?
I SEMINÁRIO BRASILEIRO DE EDUCAÇÃO CRISTÃ
Belo Horizonte - ABRIL DE 1989 Presença de Paul Jehle e Equipe

24 WORKSHOP
4 a 6 JUNHO 2015
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WWW.AECEP.ORG.BR

RESERVE ESTA DATA
25 a 27 julho 2018
27º WORKSHOP DE EDUCAÇÃO CRISTÃ

A ESCOLA CONFESSIONAL NO
CONTEXTO BRASILEIRO

"As Práticas Escolares na Visão de
Educação por Princípios"
LOCAL: COLÉGIO INSPIRE
SÃO JOSÉ DOS CAMPOS, SP
AECEP-ASSOCIAÇÃO DE ESCOLAS CRISTÃS DE EDUCAÇÃO POR PRINCÍPIOS
Rua Marques de Itú, 837 – Conj 42, Vila Buarque – São Paulo-SP
Tel: (11) 3443-9509/(11) 3443-0080 | Cel: (11) 94317-2871
aecep@aecep.org.br

