Apps Family

Família:
- Currículo de Ensino Doméstico Multinível

As unidades curriculares do Programa AMO® são desenhadas especificamente para cultivar a
cosmovisão bíblica, a imaginação cristã e a consciência moral em crianças entre 6 e 14 anos.
Todas as unidades do programa AMO podem ser inseridas em programas de ensino doméstico
já existentes para enriquecer e inspirar sua experiência de ensino doméstico. O Programa
AMO® restaura o relacionamento coração-a-coração e mente-a-mente entre pais e filhos em
sala de aula, algo que falta em muitos currículos hoje em dia.
- Unidades de Línguas Mundiais no Ensino Doméstico

As unidades curriculares do Programa AMO® são embasadas na leitura de linguagem nobre e
reflexão dos princípios e ideais dos grandes clássicos infantis, na Bíblia e no caráter de Deus.
Disponível em espanhol, português, francês, coreano, birmanês, romeno e inglês.
- Programa Familiar de Leitura em Voz Alta

Todas as unidades curriculares do Programa AMO® são desenhadas para os pais utilizarem
em casa e promover os ideais cristãos e relacionamentos familiares através dos grandes
clássicos infantis e da Palavra de Deus. O Programa AMO® fornece a ferramenta da qual os
pais precisam como alternativa ao mundo de entretenimento e Internet que invadiu os lares
modernos.
- Programa de Férias para o Desenvolvimento da Família ou Vizinhança

O Programa AMO é perfeito para enriquecer as férias de suas crianças. Seus adolescentes
podem ajudá-lo a ensinar essas unidades e capacitá-lo a enriquecer as vidas de suas crianças
e vizinhos com clássicos e valiosas atividades centradas no Evangelho e nobres ideais.
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Para uma descrição do currículo AMO e dos métodos utilizados, por favor, verificar Componen
tes do Programa AMO
.

Para visualizar vários planos de aula embasados em princípios, por favor, acesse Modelos de
Aulas
.

Testemunhos:

“Gostei muito de ensinar nossos filhos e outras crianças do ensino fundamental I e II utilizando
os Guias de Professor do Programa AMO. Na condição de mãe que atua no ensino doméstico
por mais de 23 anos, valorizo materiais que sejam de fácil utilização tanto para professor
quanto alunos e possam ser ministrados em diversas séries ao mesmo tempo. Adoro ler os
clássicos em voz alta - e as crianças sempre ficam pedindo que eu leia mais! A prática de
tomar notas reforça o aprendizado e as atividades são muito prazerosas e educativas.
Apreciamos bastante as atividades de artes manuais que acompanham os clássicos! Muito
obrigado por fornecer esse material incrível para a comunidade de ensino doméstico.” — A. V.,
Educador Doméstico de quatro alunos

“O currículo AMO ensina verdades transformadoras de tal maneira que nossas crianças têm
sido inspiradas e nutridas profundamente. Devido ao fato dessas unidades de ensino
possuirem história e artes incorporadas ao estudo dos clássicos infantis e livros da Bíblia,
nossas crianças agora conseguem ver a Mão de Deus e raciocinar por princípios em muitas
outras áreas de suas vidas. É por essa razão que recomendo o programa AMO para todos os
educadores domésticos.” — D. E., Educador Doméstico de cinco alunos
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