
 

 

 
28° WORKSHOP DE EDUCAÇÃO ESCOLAR CRISTÃ 

 

TEMA 

Resultados Esperados da Educação Cristã e Seus Indicadores 
Atestando o Valor da Abordagem Educacional por Princípios 

 
18 – 20 Julho 2019  |   Mackenzie - São Paulo 

 

PROGRAMAÇÃO 
1º DIA  (18/07)   Quinta-feira 

Horário Local Descrição da Atividade Responsável 

8:30 

Auditório Ruy 
Barbosa 

 
 

Boas-vindas e Oração de Abertura Helvia Brito 

8:45 Palavra de abertura Diretoria Aecep 

9:00 
Apresentação - Oração por todos Preletores do WS  

Louvor Grupo HRaiz 

9:15 
Plenária I 

A História de Deus e do Homem – Fé e Caráter 

Daniel Smithwick 
Nehemiah Institute 

EUA 

10:30 
Espaço de 

Stands 
Coffee Break  /  Visita aos stands e Sorteios  (Ginásio) 

11:15 
Auditório Ruy 

Barbosa 
Plenária II 

Resultados à luz de princípios de governo 

Rubens Cartaxo 
Editora Imago Dei 

Natal / RN 

12:30 
Auditório Ruy 

Barbosa Entrega Prêmio Cida Mattar 
June Ribeiro 

E  
Eliane Rigotti 

13:00 Almoço e Visita aos Stands 
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14:30 Sessões Temáticas / Oficinas - 1º momento 

14:30 - 15:50 

Local Tema Resumo Responsável 

Sala 401 (80) 

(255) AEP: é possível 
alcançarmos êxito nos 

resultados acadêmicos em 
conjunto com a formação 

integral? 

Tendo em vista que a AEP tem como objetivo alcançar resultados 
de excelência, uma das amostras destes resultados é a capacidade 
de ingresso dos nossos alunos em instituições de ensino superior 
de destaque. É possível conciliar os objetivos de formação de 
caráter com resultados de excelência acadêmica? Como as escolas 
em AEP podem se estruturar para atingir estes dois objetivos tão 
importantes em nossa missão? 

Mary Cristina de S. Resende 
Colégio Fonte 

Guaratinguetá/SP 

Sala 402 (80) 

(254) Ferramentas para 
Alfabetização: reflexões 

sobre alguns resultados de 
pesquisa 

Essa sessão temática tem como objetivo apresentar resultados de 
pesquisa que revelam como as atividades de consciência 
fonológica integradas às atividades de leitura e produção de texto 
são importantes ferramentas pra a aprendizagem do sistema de 
escrita alfabética (SEA), ou seja, para a alfabetização. 

Daniela F. B. Montuani 
UFMG 

Belo Horizonte/MG 

Sala 403 (80) 

(256) Os desafios e 
possibilidades de alinhar o 
currículo cristão aos novos 

paradigmas de ensino 
propostos pela BNCC 

Esta sessão tem como objetivo visualizar a organização do 
documento BNCC com foco nos riscos e possibilidades para a 
elaboração de um currículo cristão. 

June Imaculada Ribeiro 
Colégio Batista Getsemani 

Belo Horizonte/MG 

Sala 404 (80) 
(259) AEP – Um Primeiro 

Olhar 

Esta sessão temática visa apresentar a AEP para todos que nunca 
participaram de um Treinamento da AECEP na Abordagem 
Educacional Por Princípios.  

Ana Beatriz Rinaldi 
Consultora da Gestão do 

Conhecimento AECEP 
São Paulo/SP 

Sala 405 (80) 

(260)  Excelência Acadêmica: 
resultados alcançados com 

os alunos das séries finais do 
Ens. Fundamental que os 
preparam para o Ensino 

Médio 

Nesta oficina vamos compartilhar como inspiramos os 
adolescentes para uma vida acadêmica de excelência e 
como proporcionamos produções de registros que consolidam o 
conhecimento dos alunos. 

Claudia Vieira Zechetti e 
Neide Brasileiro 

Colégio Pro Saber 
Santo André/SP 

Sala 406 (80) 

(261) Desenvolvendo planos 
individualizados para ensino 

e avaliação do progresso 
acadêmico de alunos com 
necessidades educativas 

especiais (NEE) 

Esta oficina terá como objetivo de explorar o modelo Americano 
de inclusão (IEP – Individualized Educational Plan). Através de 
exemplos, vídeos e práticas, os professores terão a oportunidade 
de experimentar o processo passo-a-passo de criação de planos 
individualizados para Ensino e avaliação do progresso acadêmico 

Nivea Freitas 
Family Church Children’s 

Ministry  
Teacher Lake Worth 

Christian School 
Florida - EUA 
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para alunos com necessidades especiais e problemas de 
aprendizagem já diagnosticados. 

Sala 407 (80) 

(262) Disciplina como 
resultado do poder 

restaurativo do amor de 
Deus 

Grande parte da transformação do indivíduo é fruto de posturas e 
ações que se consolidam sistematicamente, dando a ideia de 
semeadura, que no momento em que esta semente cai no solo, 
precisa ser regada frequentemente para que seu potencial seja 
ativado e possa desenvolver-se plenamente. Nesta seção, vamos 
refletir juntos sobre estas questões. 

Denise Fontanari de 
Quadros 

Escola de Ensino 
Fundamental Cristã da Brasa 

Porto Alegre/RS 
 

Sala 408 (80) 
(263) AEP e o Planejamento 

na Educação Infantil 

Como elaborar os planos de aula realizando a pesquisa dos 4 
passos na Educação Infantil. O papel do professor de Educação 
Infantil exercendo a intencionalidade na formação cristã da 
criança.  

Vera Magaldi 
Escola Vera Magaldi 

São José dos Campos/SP 

Sala 501 (80) 

(264) Elementos presentes 
numa escola cristã que 

favorecem o 
desenvolvimento do caráter 

cristão 

A escola cristã deve proporcionar um ambiente e ideias cristãs 
para fazer desabrochar na vida dos alunos um caráter aprovado. 
Com base em um testemunho pessoal, elencaremos os principais 
elementos que devem estar presentes nessa construção.  

Rosalice Gualberto 
Capacitadora da AECEP 

São Paulo/SP 

Sala 502 (80) 

(265) Avaliação Contínua na 
Abordagem Educacional por 

Princípios 
 

Não existe avaliação eficiente onde antes não houve 
planejamento e definição de metas a serem alcançadas. Nesta 
sessão temática os principais elementos que envolvem o processo 
avaliativo com vistas à potencialização de resultados serão 
abordados. Nosso desafio é conseguir elaborar avaliações 
diferenciadas, aplicá-las com posicionamento profissional cristão 
e utilizar os resultados de maneira efetiva, para levar sua escola 
ou sua sala de aula cada vez mais longe! 

Alcione Souza 
Capacitadora da AECEP 

Escola Arca de Noé 
Barbacena/MG 

Sala 503 (80) 
(266) O papel da Gestão 

Pedagógica nos resultados 
esperados da AEP 

Baseados no livro, GP na Escola de AEP, nesta sessão temática 
apresentaremos a GP e o seu papel de acompanhar e formar em 
serviço professores, avaliar alunos e coordenar a elaboração do 
currículo da escola. Analisaremos a criação de mecanismos que 
atestam que os objetivos estão sendo atingidos na vida do 
professor e alunos, como escolas que trabalham uma filosofia, 
abordagem e currículo cristãos. 

Hélvia Alvim Freitas Brito 
Consultora da AECEP 
Belo Horizonte/MG 

Sala 504 (80) 

(267) Os Frutos da Aplicação 
da Abordagem Educacional 
Por Princípios em Contexto 
Missionário: Brasil e África 

A sessão temática retratará a história providencial da aplicação da 
AEP em contexto missionário no Brasil e na África, com relatos 
inspiradores de histórias de voluntários, crianças, educadores e 
famílias. Daremos sugestões práticas de como você pode envolver 

Juliana Helpa 
AECEP em Missões 

Curitiba/PR 
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 a sua escola no discipulado das nações em aliança com a AECEP 
em Missões, gerando resultados que cruzarão fronteiras e 
impactarão muitas vidas! 

Sala 505 (80) 
(268) A Gestão de Resultados 

& Melhoria Contínua 
 

O termo gestão, como o ato de gerenciar, implica a atividade 
intencional de alguém para assegurar e maximizar o resultado 
desejado de um empreendimento. Ou seja, pressupõe uma 
capacidade de aprendizado sobre a operação da escola e de 
reação de sua equipe para lidar com mudanças e desafios de forma 
positiva. Nessa palestra vamos refletir sobre a aplicação dessa 
importante prática à luz do Referencial AECEP (Dimensão 7) 

Roberto Rinaldi 
Presidente da AECEP 

São Paulo / SP 

Sala 506 (80) 

(269) Avaliação na Educação 
Infantil: aferindo resultados 
a partir de uma cosmovisão 

bíblica 

Esta sessão temática tem como objetivo trazer uma discussão a 
respeito da importância da avaliação na Educação Infantil, bem 
como também mostrar resultados já atingidos com a utilização da 
AEP na Excellent Rede de Ensino. 

Cheila Cristina Müller 
Goergen 

Diretora Pedagógica da 
Excellent Rede de Ensino. 

Augusto Pestana/RS 

Sala 507 (80) 

(270) A Pesquisa 4 passos 
como instrumento reflexivo 

e os resultados de sua 
aplicação 

A dedicação do professor na realização da pesquisa dos 4 passos 
de um determinado tema ou conteúdo lhe traz reflexões e 
revelações da Palavra de Deus, gerando transformação da sua 
mente e capacitando-o a mentorear seus alunos na formação e 
desenvolvimento de uma Cosmovisão Bíblica. 

Eliane Rigotti 
Capacitadora da AECEP 

Curitiba/PR 

Sala 508 (80) 

(271)  Ações e cerimônias 
que aperfeiçoam a aliança 

família-escola, necessária ao 
sucesso acadêmico, e seus 

resultados 
 

Existem ações e cerimônias que transmitem e consolidam a visão 
filosófica da escola gerando aliança entre pais e escola necessária 
ao sucesso acadêmico dos alunos. Escolhemos três ações 
marcantes: Comissionamento, Workshop para Pais e Alunos e 
Programa de Patrocínio de Alunos. Serão descritos em detalhes, 
como proceder sua implementação e quais resultados temos 
colhido como escola. 

Cristiane Fernandes Campos 
Gerente de Conteúdo 

Acadêmico 
SIRE/CRE. 

São Paulo/SP 
 

Sala 601 (80) 
(272) Sucesso de indicadores 

de uma escola.  
Case: Vinte anos do CEDUCA 

Essa sessão temática tem como objetivo percorrer as Dimensões 
1 e 2 do Referencial para Estruturação e Gestão das escolas AEP: 
Identidade & Estratégia e Governança & Liderança, através do 
estudo de caso: Colégio Ceduca. 

Marco Maia 
Colégio CEDUCA 

Curitiba/PR 

Sala 602 (30) 

 
(273) A neurociência 

aplicada nas práticas de 
leitura em uma 

cosmovisão bíblica 
 

1º lugar Educação Infantil - Oficina destinada a apresentação do 
projeto selecionado para o prêmio Cida Mattar 2019. 

 
Paula Nogueira Muniz 
Inst. Peniel de Ensino 

Uberlândia / MG 
 



28º Workshop da Aecep  ………………….. 5 

 

Sala 603 (30) 

 
(274) Identidade na 

educação infantil: uma 
resposta à ideologia de 

gênero 
 

2º lugar Educação Infantil - Oficina destinada a apresentação do 
projeto selecionado para o prêmio Cida Mattar 2019. 

 
Katia Soares G. da Costa 

Iavec 
Ribeirão Preto / SP 

 

Sala 604 (30) 
 

(275) Querido diário,  
querido Jesus 

 

1º lugar Ensino Fund. I - Oficina destinada a apresentação do 
projeto selecionado para o prêmio Cida Mattar 2019. 

 
Míriam Mayra Drielle 

Muroni Lima 
Colégio Cristão Favo De 

Mel 
Mogi Guaçu / SP 

 

Sala 605 (30) 

 
(276) Habilidade No Trato 
Social: “Jesus Pode Usar 

Sua Vida” 
 

2º lugar Ensino Fund. I - Oficina destinada a apresentação do 
projeto selecionado para o prêmio Cida Mattar 2019. 

 
       Ines Glória Oliveira 

Nova Geração 
Joinville / SC 

 

15:50 – 16:30 Coffee Break / Visitas aos Stands 

16:30 – 17:50 Sessões Temáticas / Oficinas – 2º momento 

16:30 – 17:50 

Local Título Resumo Responsável 

Sala 401 (80) 
(277) Os resultados da 

Aplicação do Fichário na 
Educação Infantil 

O Fichário é método e ferramenta da Abordagem Educacional por 
Princípios. A prática pedagógica desta ferramenta em sala de aula 
possibilita aplicação de princípios de vida, tais como: caráter e 
autogoverno. A disciplina, organização e planejamento são 
algumas das qualidades trabalhadas na vida do aluno. 

Jéssica Lima 
Colégio CEDUCA 

Curitiba/PR 

Sala 402 (80) 

(278) Ferramentas para 
Alfabetização: reflexões 

sobre alguns resultados de 
pesquisas 

Essa sessão temática tem como objetivo apresentar resultados de 
pesquisa que revelam como as atividades de consciência 
fonológica integradas às atividades de leitura e produção de texto 
são importantes ferramentas pra a aprendizagem do sistema de 
escrita alfabética (SEA), ou seja, para a alfabetização. 

Daniella F. B. Montuani 
UFMG 

Belo Horizonte/MG 

Sala 403 (80) 

(279) Os desafios e 
possibilidades de alinhar o 
currículo cristão aos novos 

paradigmas de ensino 
propostos pela BNCC 

Esta sessão tem como objetivo visualizar a organização do 
documento BNCC com foco nos riscos e possibilidades para a 
elaboração de um currículo cristão. 

June Imaculada Ribeiro 
Colégio Batista Getsemani 

Belo Horizonte/MG 



28º Workshop da Aecep  ………………….. 6 

 

Sala 404 (80) 
(280) Os 4 Passos da AEP – O 

caminho da aprendizagem 
reflexiva 

Nesta Oficina, exercitaremos o uso dos 4 passos que são aplicados 
no método do fichário, para que cada conteúdo seja ministrado de 
forma completa, proporcionando uma aprendizagem reflexiva, 
formação erudita e caráter cristão. 

Elizabeth Madureira 
Colégio Favo de Mel 

Mogi/SP 
 

Sala 405 (80) 
(281) O Comissionamento - 
transmitindo a cosmovisão 

da escola cristã 

A cerimônia de Comissionamento é tanto informativa quanto 
simbólica, pois os pais novatos compreendem seu chamado diante 
de Deus e a aliança com a escola e os antigos, reafirmam sua 
aliança; AEP não pode ser aplicada com sucesso sem esse pacto. O 
evento é o símbolo da permissão que todas as famílias da escola 
(representadas pelos presentes na reunião) dão aos educadores e 
equipe escolar a permissão de ministrarem aos seus filhos. 

Cristiane Fernandes Campos 
Instituto Renovo – Centro 

Renovo de Educação 
São Paulo /SP 

Sala 406 (80) 
(282) Missão Educacional da 

Igreja 

Se o Mestre dos Mestres deu aos seus discípulos uma grande 
comissão – fazer discípulos de todas as nações – então a Igreja é o 
único reduto que tem essa autoridade. É imperativo que voltemos 
ao propósito original, pois a reponsabilidade de educar é nossa. 
Inspirar e mobilizar esta geração de cristãos é nosso grande 
desafio. 

Pr. Edson Luiz Mesquita 
Colégio Shalom 
Blumenau/SC 

Sala 407 (80) 

(283) Disciplina como 
resultado do poder 

restaurativo do amor de 
Deus 

Grande parte da transformação do indivíduo é fruto de posturas e 
ações que se consolidam sistematicamente, dando a ideia de 
semeadura, que no momento em que esta semente cai no solo, 
precisa ser regada frequentemente para que seu potencial seja 
ativado e possa desenvolver-se plenamente. Nesta seção, vamos 
refletir juntos sobre estas questões. 

Denise Fontanari de 
Quadros 

Escola de Ensino 
Fundamental Cristã da Brasa 

Porto Alegre / RS 
 

Sala 408 (80) 

(284) Contação de história 
missionária e uso da 

ferramenta Estudo de 
Biografia. 

 

O uso da Ferramenta "Estudo de Biografia" é muito rico e 
apropriado no conteúdo de histórias missionárias e também 
proporciona fazermos um link e estudo nas disciplinas de  história 
e geografia  sobre o país do missionário estudado. A biografia 
estudada será a vida de Amy Carmichael.  
 

Finlândia Paiva 
Colégio Batista Vida Nova 

Parnamirim / RGN 

Sala 501 (80) 

(285) Elementos presentes 
numa escola cristã que 

favorecem o 
desenvolvimento do caráter 

cristão. 

A escola cristã deve proporcionar um ambiente e ideias cristãs 
para fazer desabrochar na vida dos alunos um caráter aprovado. 
Com base em um testemunho pessoal, elencaremos os principais 
elementos que devem estar presentes nessa construção.  

Rosalice Gualberto 
Capacitadora da AECEP 

São Paulo/SP 
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Sala 502 (80) 

(286) Avaliação Contínua na 
Abordagem Educacional por 

Princípios 
 

Não existe avaliação eficiente onde antes não houve 
planejamento e definição de metas a serem alcançadas. Nesta 
sessão temática os principais elementos que envolvem o processo 
avaliativo com vistas à potencialização de resultados serão 
abordados. Nosso desafio é conseguir elaborar avaliações 
diferenciadas, aplicá-las com posicionamento profissional cristão 
e utilizar os resultados de maneira efetiva, para levar sua escola 
ou sua sala de aula cada vez mais longe! 

Alcione Souza 
Capacitadora da AECEP 

Escola Arca de Noé 
Barbacena/MG 

Sala 503 (80) 

(287) As paredes das escolas 
de AEP como espaços para a 

formação docente. 
 

As paredes podem revelar ou silenciar práticas pedagógicas 
vivenciadas nas escolas. Nesse sentido, compreendemos que as 
paredes das escolas de AEP podem ser espaços nos quais se 
expressam o método dos quatro passos e as ferramentas dessa 
abordagem, revelando e contribuindo para a formação do 
professor que elabora ou lê as práticas expostas nas paredes das 
escolas. 

Luciane Trigo 

Colégio Shalom 

Blumenau / SC 

Sala 504 (80) 
(288) Os Sete Princípios 

aplicados à Família 

A aplicação dos princípios no ambiente familiar pelos pais amplia 
o entendimento da criança e aumenta os resultados da AEP nas 
escolas cristãs. Essa palestra tem a finalidade de mostrar na 
prática como os pais poderão ensinar os princípios no dia a dia 
familiar 

Cassiano Gabardo 
Colégio CEDUCA 

Curitiba/PR 

Sala 505 (80) 

(289) Indicadores de 
excelência - o verdadeiro 

sucesso das Escolas de AEP 
 

  Empresas crescem quando possuem processos estruturados e 
seus resultados apontam para o sucesso.  Escolas podem ser 
empresas Scale-Ups? 
 

Iolene Lima 
Alcance Consultoria 

Educacional 
São José dos Campos - SP 

Sala 506 (80) 
(290) Como fundamentar 

biblicamente uma disciplina? 
Fundamentação cristã das disciplinas e sua importância para uma 
cosmovisão cristã.  

André Lima 
Editora Cristã Evangélica 
São José dos Campos/SP 

Sala 507 (80) 

(291) Como a AEP dialoga 
com a BNCC na proposta 
curricular para Educação 

Infantil 

Enfrentando o desafio como escola confessional para 
implementar a nova Base Nacional Curricular em nossa proposta 
político Pedagógica. 

Eliane Rigotti 
Capacitadora da AECEP 

Curitiba/PR 

Sala 508 (80) 
(292) É possível guardar a fé 

na academia? 
Resultados de uma aula de ensino bíblico que forma jovens 
preparados para defender a fé na vida acadêmica. 

Matheus Viana 
IAVEC 

Ribeirão Preto/SP 

Sala 601 (80) 
(293) Avaliação de 

resultados sob uma 
Os princípios de governo utilizados na AEP devem estar presentes 
não só nas atividades realizadas no cotidiano, mas também nas 

Gilberto Dias Zecchin 
Centro Renovo de Educação 
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2º DIA (19/07) Sexta-feira 

Horário Local Descrição do Programa Responsável 

8:30 

Auditório 
Ruy Barbosa 

Oração  Edione Vieira 

8:45 Grupo de louvor Grupo HRaiz 

9:15 – 10:30 
Plenária III 

Deus: O Autor e Consumador da Ciência 

Dr. Marcos N. Eberlin 
Mackenzie 

São Paulo / SP 

10:30 – 11:00 
Local de 
Stands 

                                                     Coffee-Break - Visita aos stands 

11:00 – 11:15 
Auditório 

Ruy Barbosa 
Vídeo com testemunhos dos alunos e ex-alunos das escolas AEP 

Verônica Santos Marconi 
IAVEC 

perspectiva de AEP, seguindo 
as diretrizes da BNCC 

diversas formas de avaliação e reavaliação. A cosmovisão bíblica 
possibilita a intervenção em áreas de ensino que muitas vezes são 
negligenciadas, e que mais tarde, transforma-se em áreas de 
provação na vida, a fim de preparar-nos para cumprir o chamado 
de Deus. 

São Paulo/SP 

Sala 602 (30) 
(294) Devocional Com Dança 

 
 

1º lugar Ensino Fund. II - Oficina destina a apresentação do 
projeto selecionado para o prêmio Cida Mattar 2019. 

Roseli de Mattos  
Turminha parceria Igreja 

Local e Escola Crescer 
Pato Branco / PR 

 
 

Sala 603 (30) (295) Projeto Amor No Plural 
2º lugar Ensino Fund. II - Oficina destina a apresentação do projeto 
selecionado para o prêmio Cida Mattar 2019. 

Fabiana Lewin Vilbert 
Colégio Shalom 
Blumenau / SC 

Sala 604 (30) 
(296) Vocacionar: Um 

Projeto Para Toda Vida 
1º lugar Ensino Médio - Oficina destina a apresentação do projeto 
selecionado para o prêmio Cida Mattar 2019. 

Lucas Guimarães 
 Iavec  

Ribeirão Preto / SP 

Sala 605 (30) 
(297) A Importância Da 

Integridade Na Construção 
Da Cidadania  

2º lugar Ensino Médio - Oficina destina a apresentação do projeto 
selecionado para o prêmio Cida Mattar 2019. 

Janaina Flávia Colégio 
Cristão Crescer  

Belo Horizonte / MG 

18:00 – 19:30 Sala 401 (80) 
Assembleia Geral dos 

Associados 
Participam um representante de cada instituição associada em dia 
com as suas obrigações junto à AECEP. 

Conselho e Diretoria  
da AECEP 
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11:15 – 12:30 

Plenária IV 
Avaliando o Sucesso na Escola Cristã 

Há uma tradicional polêmica entre querer usar indicadores quantitativos num empreendimento 
cristão ou simplesmente trabalhar focado em obedecer ao chamado com fidelidade. A alegação é 
que isto pode induzir à vaidade, ao desvio de motivação e ao controle exacerbado. Nessa palestra 

vamos elaborar uma percepção sobre a validade dos indicadores e a necessidade do equilíbrio, 
para potencializar o crescimento saudável da escola. 

Roberto Rinaldi 
Presidente da AECEP 

 

12:30 – 13:00 Apresentação de “AECEP em Missões” 
Juliana Helpa 

Conselho Aecep 

13:00 Intervalo para Almoço com Visita aos stands e Sorteios no Espaço de Stands 

14:30 Sessões Temáticas / Oficinas – 1º momento 

 
 
 

14:30 -16:00 

Local Tema Resumo Responsável 

Sala 401 (80) 

(299) Professores - 
Uma Perspectiva 

Bíblica sobre seu Papel 
na Família de Deus 

Uma escola de AEP oferece uma oportunidade preciosa aos professores 
de trabalharem em aliança com os pais, para revelar a paternidade de 
Deus a uma geração de alunos cada vez mais órfãos de pais vivos. Tiago 
1.27 

Pr. Giovani Zimmermann 
Colégio Shalom 
Blumenau/SC 

 

 
 
Sala 402 (80) 

(300) Como abrir uma 
escola em AEP – o 

caminho até a 
autorização legal 

Para que todo processo de abertura do estabelecimento ocorra de 
maneira organizada, estratégica e regularizada, é preciso vencer cada 
etapa, desde a preparação, escolha da localização até a contratação de 
funcionários, passando pelos documentos necessários para se abrir uma 
escola. 

Verônica Santos Marconi 
Diretora da escola IAVEC 

Ribeirão Preto / SP 

 
 
 
Sala 403 (80) 

(301) Testemunhando 
os Resultados da AEP 

na Literatura 

Esta oficina, tem por objetivo compartilhar as etapas na participação do 
concurso literário, da “Academia Joinvilense de Letras”. Relatar os 
desafios e obstáculos emocionais que surgiram na produção do texto da 
modalidade, “Memórias Literárias,” imposta pela academia. Um trabalho 
feito dentro da proposta da AEP, em aliança com a família, que resultou 
em reconhecimento, premiações e principalmente cura emocional. 
 

Giovana Araújo Lopes 
Escola Nova Geração 

Joinville - SC 

 
 
Sala 404 (80) 

(302) Educação 
Domiciliar usando a 

AEP: como colher 
resultados visíveis 

A família e o lugar para nutrir virtudes humanas com o objetivo 
educacional de desenvolver o caráter cristão e bíblico. Nesta oficina, você 
encontrara a Abordagem Educacional Por Princípios sendo aplicada de 

Kelli Cerri Castro 
Colégio CEDUC 
Luanda, Angola 
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forma prática na vida de uma família no ensino de sues filhos em 
homeschooling. 

 
Sala 405 (80) (303) Inclusão no 

Ensino da Matemática 

Com base no trabalho com alunos com diversos transtornos de 
aprendizagem, vamos expor alguns materiais elaborados com o objetivo 
de desenvolver habilidades matemáticas neste contexto.  

Sofia Seixas Takinanga 
Colégio Comunidade  

da Graça 
São Paulo / SP 

 
 
Sala 406 (80) 

(304) O Método do 
Fichário e o 

treinamento em 
governo 

Nesta oficina abordaremos a montagem do fichário nos primeiros dias de 
aula como instrução em governo. Apresentaremos alguns exemplos de 
atividades temáticas a serem desenvolvidas para introdução das áreas do 
conhecimento com a aplicação dos setes princípios de governo visando 
uma construção individualizada e consistente dos registros do aluno que 
contribua para a formação do seu caráter e erudição. 

Olanda Diniz 
Natal / RN 

 
 
 
 
Sala 407 (80) 

(305) Participação da 
família e o incremento 

na aprendizagem 
 

Com base numa cosmovisão cristã, esta seção temática se propõe a uma 
reflexão sobre a importância de se valorizar a interação entre a família e 
a escola acreditando que, desta aliança, a condição de aprendizagem 
poderá ser potencializada, por oferecer suporte emocional e social 
necessários para a eficácia do processo.  De modo mais prático, a 
implementação da “Escola de Pais” consolida esta aliança e promove a 
confiança necessária aos professores de modo que também se sintam 
mais seguros para avançarem com o seu trabalho e cumprirem o seu 
chamado com alegria e beleza. 

Daniella Cartaxo 
Editora Imago Dei 

Natal / RN 

 
Sala 408 (80) 

(306) Celebração de 
Aprendizagem na 
Educação Infantil 

Nesta oficina comprovaremos como esta ferramenta é eficaz para a 
promoção de resultados efetivos e também a demonstração dos 
mesmos, enquanto desenvolve competências e molda o caráter das 
nossas crianças desde os anos iniciais. Vamos trocar experiências e 
demonstrar algumas situações de festivais e celebrações com turmas da 
Educação Infantil. 

Arlete Aquino 
Colégio Cristão Attos 

Vinhedo / SP 

 
 
 
Sala 501 (80) 

(307) “Conferência 
Final de Série” – Uma 

estratégia que reflete o 
resultado da AEP 

 

A CFS traz resultados visíveis: os alunos desde pequenos 
tornam-se hábeis ao escrever e falar em público, adquirem autonomia 
na pesquisa, sendo seletivos e isto resulta em conhecimento e erudição. 
Os alunos são treinados em serviço, caráter, amor pelo conhecimento e 
sentem-se úteis quando partilham suas descobertas. 
Além disso, conecta a família, escola e aluno, mais uma vez atestando 
que a Conferência produz resultados surpreendentes. 

Fernanda Martins 
Instituto Educacional Zion 

Itaguaí / RJ 

 
Sala 502 (80) 

(308) Celebrando a 
conquista: resultados 

Usando as Ferramentas com o propósito de enriquecer o aprendizado, 
formando pessoas com habilidades de raciocínio bíblico, tendo como 

Rosangela A. Laureth 
Colégio Shalom 
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do uso das 
Ferramentas da AEP 

resultado a renovação da mente, o caráter e erudição cristã e formando 
líderes servidores. 

Blumenau / SC 

 
 
Sala 503 (80) 

(310) Como a 
Organização e Gestão 

de Pessoas pode 
contribuir para a 

melhoria dos 
resultados nas escolas 

da AEP 

Essa sessão temática visa abordar a Dimensão 3 do Referencial de 
Estruturação e Gestão das Escolas da AEP que trata da Organização e 
Gestão de Pessoas nas escolas. 

Mônica Pinz Alves 
Diretora Executiva  

da Rede Excellent de Ensino 

Augusto Pestana /RS 

 
 
 
Sala 504 (80) 

(311) A importância e 
os resultados da oração 

na escola de AEP a 
partir do PROGRAMA 
ESTA É UMA ESCOLA 

QUE ORA 
 

A Escola Batista Shalon, de Curitiba, apresentará, através da sua diretora 
Idair, o que Deus na sua infinita bondade tem os capacitado a 
caminharem na oração, e ensinado a cada dia a manterem a 
perseverança, trazendo estratégias e colherem os resultados e vitórias 
desta disciplina em ORAÇÃO na escola de AEP. 
 

Idair Amorim Flávio 
Rodrigues 

Escola Batista Shalon 

Curitiba / PR 

 
Sala 505 (80) 

(312) Os resultados da 
aplicação do currículo 
Aprender a Palavra no 
Ensino Fundamental 

Como a aplicação do currículo Aprender a Palavra tem transformado a 
vida espiritual e a cosmovisão cristã de alunos do Ensino Fundamental, 
apresentação do currículo e compartilhar da experiência de resultados 
de sua aplicação. 

Natalia Cintra de Oliveira 

Árabe Gravatin 

Tânia Freitas Santos Forcetto 

 
Sala 506 (80) 

(313) A influência da 
Infraestrutura nos 

resultados das escolas 
da AEP 

Essa sessão temática visa abordar a Dimensão 5 do Referencial de 
Estruturação e Gestão das Escolas da AEP que trata da Administração de 
Recursos e da Infraestrutura Escolar.  

Adriana Laurentino 
Colégio Shalom 

Blumenau/ SC 

 
Sala 507 (80) (314) Os resultados do 

Ensino de Ciências a 
partir da Bíblia 

Nesta palestra, você verá como só é possível entender o mundo a partir 
da revelação bíblica. Uma interpretação da revelação geral, estudada 
pela ciência, só será proveitosa se for dirigida pela revelação das 
Escrituras. 

Felipe Wieira 
Colégio Inspire 

São José dos Campos – SP 

  
 

Sala 508 (80) 

(332) MINI-CURSO 
(Parte 1): 

Transformação: o plano 
de Deus para a cura e 

restauração da nação e 
a nossa parte nisso 

A queda do homem teve efeitos desastrosos sobre a criação, as gerações, 
a cultura e a sociedade. O Pacto Criacional foi entregue ao homem antes 
da queda e mesmo diante da queda não foi cancelado o anulado. A 
odediencia a esse mandato trará o reino de Deus sobre a terra e a 
transformação genuína da nossa nação. Palestrante:  

Rodrigo Tapia 
"Pelo Discipulado e Reforma 

das Nações" Instituto 
Transforma e Publicações 

Transforma 
Curitiba / PR 

16:00 – 16:30 Coffee Break / visitas aos stands  
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16:30 Sessões Temáticas / Oficinas – 2º momento 

16:30 – 18:00 

Local Tema Resumo Responsável 

Sala 401 (80) 
(319) Oratória na AEP, 

em casa e na escola 
A Oratória da Educação Infantil ao Ensino Médio: por que e como fazer, 
com apresentação de currículos- modelo e demonstração de técnicas. 

Priscila Lima 
Editora Cristã Evangélica 
São José dos Campos / SP 

Sala 402 (80) 

(320) Aplicando AEP 
através do Currículo 

SIRE na Educação 
Infantil 

Nesta Oficina, mostraremos como usar a AEP através do Currículo SIRE 
na Educação Infantil.  

Aline Nascimento 
Centro Renovo de Educação 

São Paulo / SP 

Sala 403 (80) 

(315) Os resultados da 
contação de histórias 

aplicando princípios no 
hábito de leitura dos 
alunos do EF – séries 

iniciais 

Nesta palestra, você verá como a contação de histórias aplicando os 
princípios influencia na formação de leitores e na performance de 
dramatização da leitura na escola de AEP. 

Simone  Katsube 
Colégio Inspire 

São José dos Campos - SP 

Sala 404 (80) 

(316) O registro 
como resultado da 

alfabetização na AEP, 
no segmento da 

Educação Infantil. 

Nesta sessão, você verá como o registro é ferramenta fundamental na 
Educação Infantil e como pode ser usado como ferramenta de incentivo, 
produção e avaliação no processo avaliativo da Educação Infantil. 

Ana Letícia de Moraes 
Tavares Coelho 
Colégio Inspire 

São José dos Campos - SP 

Sala 405 (80) 

(317) Resultados do 
ensino de Matemática 

como reveladora do 
caráter absoluto de 

Deus 

Como a Matemática pode ser encara como reveladora dos absolutos de 
Deus nos mais diversos assuntos e áreas deste componente curricular é 
o assunto desta sessão temática. 

Susi Mari Hirooka 
IAVEC 

Ribeirão Preto - SP 

Sala 406 (80) 
(321) Secretaria 

escolar: rotinas e 
práticas de sucesso 

A secretaria do colégio é o setor responsável pela vida escolas dos alunos, 
bem como, faz a interligação com instituições externas. Lugar de 
excelência de atendimento e organização.  

Iolene Lima 
Alcance Consultoria 

Educacional 
São José dos Campos / SP 

 
 
 
Sala 407 (80) 

(322) Participação da 
família e o incremento 

na aprendizagem 
 

Com base numa cosmovisão cristã, esta seção temática se propõe a uma 
reflexão sobre a importância de se valorizar a interação entre a família e 
a escola acreditando que, desta aliança, a condição de aprendizagem 
poderá ser potencializada, por oferecer suporte emocional e social 
necessários para a eficácia do processo.  De modo mais prático, a 
implementação da “Escola de Pais” consolida esta aliança e promove a 

Daniella Cartaxo 
Editora Imago Dei 

Natal / RN 
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confiança necessária aos professores de modo que também se sintam 
mais seguros para avançarem com o seu trabalho e cumprirem o seu 
chamado com alegria e beleza. 

Sala 408 (80) 

(323) A invisibilidade 
dos alunos 

superdotados e as 
soluções a partir da 

Abordagem 
Educacional por 

Princípios 

Partindo do princípio da individualidade e da inclusão educacional, 
destaca-se a presença dos alunos superdotados no interior das 
instituições escolares. Sendo um público frequentemente desconhecido 
e esquecido, abordar-se-á as principais características destes sujeitos e 
as possibilidades de atendimento pedagógico, com vistas a subsidiar a 
prática docente e a promoção do desenvolvimento dos estudantes 
superdotados.   

Karina Paludo 
Curitiba - PR 

Sala 501 (80) 

(324) Escola e Família: 
uma conexão que dá 

resultados. 
 

A conexão entre família e escola é um fator decisivo para se 
obter excelentes resultados nas escolas de AEP. Projetos como a 
Constituição da família/classe, as Feiras educativas “Sementes 
Brilhantes” e “Somos Todos Cientistas”, bem como as fundamentações 
das áreas do conhecimento são alguns dos instrumentos que conectam 
família, escola e aluno produzindo excelentes resultados e tornando o 
aprendizado eficiente e significativo para todas as partes envolvidas. 

Rafael Salazar e Juliana 
Bernardo 

Instituto Educacional Zion 
Itaguaí / RJ 

Sala 502 (80) 
(325) Os resultados do 

Ensino de Ciências a 
partir da Bíblia 

Nesta palestra, você verá como só é possível entender o mundo a partir 
da revelação bíblica. Uma interpretação da revelação geral, estudada 
pela ciência, só será proveitosa se for dirigida pela revelação das 
Escrituras. 

Felipe Wieira 
Colégio Inspire 

São José dos Campos / SP 

Sala 503 (80) 

(326) Os resultados do 
Ensino de História 

Providencial na vida 
acadêmica e pessoal 
dos alunos do EM. 

Esta sessão mostra como a Visão Providencial da Abordagem Educacional 
por Princípios pode transformar a maneira do aluno de ver a vida 
acadêmica e até mesmo a maneira como enxerga sua vida pessoal. 

Lucas Vicente 
IAVEC 

Ribeirão Preto / SP 

Sala 504 (80) 

(329) Como a vida 
emocional pode 
influenciar nos 

resultados das escolas 
de AEP 

Nessa Sessão temática, apresentaremos como a aplicação dos princípios 
podem influenciar nas relações emocionais entre os membros da equipe, 
família e alunos em uma escola. 

Ana Beatriz Rinaldi 

Consultora da Gestão do 

Conhecimento da AECEP 

São Paulo / SP 

 Sala 505 (80)  

 
(346) InspiraSom - 

Inspiração do 
aprendizado musical 

A música surgiu bem no início da história humana, ela é a voz harmoniosa 
da criação. Todas as obras do Senhor inspiram o homem a criar e se 
expressar musicalmente, transformando o coração do ser humano. O 
objetivo desse workshop é mostrar como é possível ensinar todo o 
conteúdo musical alicerçado na palavra de Deus. 

 
Maura Stagi Carneiro Lessa 

Colégio Inspire 

São José dos Campos / SP 
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através da palavra de 
Deus. 

 

 

 
 
Sala 506 (80) 

(333)  MINI-CURSO 
(Parte 2): 

Transformação: o plano 
de Deus para a cura e 

restauração da nação e 
a nossa parte nisso 

A queda do homem teve efeitos desastrosos sobre a criação, as gerações, 
a cultura e a sociedade. O Pacto Criacional foi entregue ao homem antes 
da queda e mesmo diante da queda não foi cancelado o anulado. A 
obediência a esse mandato trará o reino de Deus sobre a terra e a 
transformação genuína da nossa nação.  

Rodrigo Tapia  
"Pelo Discipulado e Reforma 

das Nações" Instituto 
Transforma e Publicações 

Transforma 

 

 
 

Sala 507 (80) 

(369) O Teste PEERS 
como ferramenta para 

avaliar cosmovisão 
Bíblica 

Nesta sessão será apresentada a mudança da cosmovisão e seu impacto 
nas esferas da vida, e como está estruturado esse teste que avalia 
dimensões chaves da cosmovisão em relação à Bíblia, bem como recursos 
para fazer o alinhamento com a experiência do Nehemiah Institute na 
área educacional 

Dan Smithwick 
Nehemiah Institute 

EUA 

3º DIA  (20/07) Sábado 

Horário Local Descrição do Programa Responsável 

08:30 

Auditório Ruy 
Barbosa 

 
 

Louvor  Grupo HRaiz 

08:45 
Devocional 

Oração 

Programa “Escola que 
Ora” 

Hélvia Brito 

9:15 
Divulgação da Pós/Parcerias/Publicações da Aecep/Entrega de Certificados/ Apresentação do 

Programa de Desenvolvimento da AEP (Pós e outros) 
 

Gestão de Conhecimento 

9:45 – 11:00 
Plenária V 

Onde estamos na Linha do Tempo do Reino de Deus 

Daniel Smithwick 
Nehemiah Institute 

EUA 

11:00 – 11:30 
                                                                                                                Intervalo 
                                                                                          Última chance de visitar os stands 

11:30 
às 12:30 

Auditório Ruy 
Barbosa 

Encerramento 
Lançamento do Teste mini-PEERS 

Comissionamento e Agradecimentos 
Palavra final, oração pelos desafios do nosso tempo, da AECEP e pelas escolas associadas 

 
Conselho/Diretoria 


