
 
 

 

 

CONTEÚDO EXCLUSIVO 

A AECEP é a maior representatividade da Abordagem Educacional no Brasil com 
a missão de promover a formação de educadores e apoiar o desenvolvimento de 
escolas, famílias e igrejas cristãs com base na Educação por Princípios.  

Desde 1997, a AECEP vem promovendo curso, palestras, treinamentos, livros, 
workshops e eventos que tem cooperado na formação e capacitação de 
educadores na aplicação da AEP (Abordagem Educacional Por Princípios). 

Como fruto deste maravilhoso trabalho, resolvemos reunir em uma só plataforma 
conteúdos exclusivos em vídeos com palestras, seminários, entrevistas, enfim, 
uma verdadeira biblioteca voltada para educadores, lideres cristãos, estudantes, 
coordenadores e diretores de escolas cristãs, que desejam ser edificados 
com conteúdos extremamente relevantes e atuais para o contexto educacional 
que estamos vivendo. 

Obrigado por se inscrever, a partir de agora você tem acesso a conteúdo 
exclusivos. Cremos que nossa identidade cristã e trabalho responsável podem ser 
resposta e solução aos principais desafios da educação atual. 

Nesta segunda versão de "Conteúdos Exclusivos", você terá direito: 

I. Às Plenárias e Sessões temáticas gravadas em outubro e novembro de 
2020 e 2021, em nosso workshop de educação anual, organizadas em 4 
módulos: Filosofia da AEP, Metodologia da AEP, Currículo da AEP e 
Gestão Escolar; 

II. Acesso ilimitado às palestras durante 60 dias; 
III. Baixar os slides da maioria das palestras (o link se encontra abaixo da 

descrição de cada palestra) 
IV. Baixar agora o E-book Oficial do Workshop 2020 Online (o link se 

encontra na primeira sessão de introdução) 

 

LISTA DE CONTEÚDO 

I. Introdução 
1. Informações Iniciais 

II. Filosofia da AEP 
1. Educando jovens para cumprirem sua vocação Bíblica Descobrindo, 

Interpretando, Implementando, Transmitindo e Preservando a 
Verdade 

2. Modernidade com foco na eternidade  
3. Treinando para discernir a Verdade  
4. Princípios aplicados a atualidade  
5. O DNA da Abordagem Educacional por Princípios  
6. O legado cultural da reforma no século 16 um modelo para o Brasil 

no século 21  
7. Os pais e o chamamento para educar  
8. Ensinando os filhos a fazerem escolhas utilizando princípios bíblicos 

- AEP na família  



 
 

 

9. A Igreja Contemporânea e o Resgate da sua Responsabilidade 
Educacional  

10. O Professor Por Princípios: aspetos fundamentais de um educador 
em missão  

11. Perspectiva Bíblica do seu papel na Família de Deus.  
12. Princípios em Pauta  
13. A Neurociência e sua relação com a AEP 
14. Abordagem Educacional por Princípios na Família – Aplicação 

prática para pais 
15. Ensino em casa e a AEP 
16. Ensinando educação política na escola em AEP 
17. A Linha do Tempo e o grito silencioso da criança 
18. A AEP é uma Abordagem Cristã Clássica? 
19. Racismo e Ideologia de Gênero: Quais parâmetros devem nortear 

uma escola cristã?  
20. A importância dos princípios de governo na vivência atual da 

infância 
21. AECEP em Missões: conectando a sua escola a uma escola africana 
22. Renovando o Chamado para a Educação Cristã 
23. O Chamado Apostólico da Educação Cristã 
24. Uma Escolha Irreversível, um compromisso de vida 

III. Metodologia da AEP 
1. O desafio de uma escola conectada a seu tempo 
2. Despertando para a erudição por meio das Ferramentas da AEP 
3. Metodologias Ativas na Perspectiva STEAM como Instrumentos de 

Pesquisa e Erudição. 
4. Projeto Feira Interdisciplinar no EF2 
5. Semeando em 4 Passos – Como aplicar o método reflexivo na 

Educação Infantil. 
6. Aplicando a AEP na Educação Infantil 
7. Trabalhando com o Jornal no EF2 
8. O Caminhar da Produção textual frente aos desafios da BNCC e suas 

tecnologias 
9. Ensinar para a eternidade - Aplicando as ferramentas da A.E.P na 

Educação Infantil para além da sala de aula 
10. O trabalho de linguagens no ensino remoto: caminhos e desafios 
11. A prática da AEP na inclusão, autismo e TDAH  
12. Literatura Clássica aplicada no ensino do inglês 
13. Como as Ferramentas da AEP podem contribuir para renovar meu 

chamado na Educação Cristã, com eficácia e excelência 
14. A excelência do berçário em AEP 
15. Confirmando seu chamado como educador da Abordagem 

Educacional por Princípios 
16. O ser do universo digital 

IV. Currículo da AEP 
1. BNCC no contexto da Educação Infantil 
2. O Novo Ensino Médio: ensaios para uma prática inovadora através 

da Abordagem Educacional por Princípios. 
3. A necessidade de um currículo cristão na escola de AEP 
4. Trabalhando Neurociência e BNCC dentro da AEP 
5. Educação Domiciliar, qual currículo adotar? 
6. Voe mais alto com a AEP, no Ensino Médio 



 
 

 

7. Aprender a Palavra, um exemplo prático do currículo em AEP da 
Editora Cristão Evangélica 

8. Ensino de Oratória em escolas de AEP: você pode começar já! 
9. Musicalização por Princípios 
10. Como o currículo de ensino bíblico se conecta ao currículo escolar 
11. Fundamentos para elaboração de um currículo com cosmovisão 

bíblica e excelência acadêmica 
12. Fundamentando biblicamente o ensino da História 
13. Fundamentando biblicamente o ensino da literatura 
14. Como devemos ver as Artes? Sob o ponto de vista do homem ou de 

Deus? 
15. Fundamentando biblicamente o ensino da Geografia 
16. Fundamentando biblicamente o ensino da Matemática 
17. Ensinando linguagem na perspectiva cristã 
18. Fundamentando biblicamente o ensino das Ciências (todos os 

segmentos) 
19. Competências e habilidades vistas a partir de uma perspectiva 

bíblica 
20. Mesa redonda: Novo Ensino Médio – compartilhando iniciativas e 

experiências 
21. Panorama da história do Cristianismo e sua aplicabilidade em sala 

de aula 
22. Competências Socioemocionais e AEP 

V. Gestão Escolar 
1. Gestão de Pessoas: um jogo de xadrez ou alinhamento dos objetivos 

da organização com os dos indivíduos que compõem a sua 
estrutura? 

2. O que temos feito com os talentos que Deus tem nos dado?  
3. Como abrir uma Escola AEP? O caminho a percorrer até a 

autorização legal 
4. De coração para coração, desafios na gestão para cumprir o 

propósito de Deus na escola em AEP 
5. Aplicando princípios na organização financeira na escola em AEP 
6. Aplicando princípios nas campanhas de marketing da escola em 

AEP 

Deus abençoe sua vida e família. Que estas palestras se convertam em 
ferramentas que aperfeiçoe seu ministério em Cristo e redunde em glória a nosso 
Deus! 


