Instrua o homem sábio, e ele será ainda mais sábio; ensine o homem justo, e ele aumentará o seu saber.
Provérbios 9:9

TESTEMUNHOS

CURSO 2: FUNDAMENTOS FILOSÓFICOS DA
EDUCAÇÃO POR PRINCÍPIOS
Aluno 1

Aluno 2

"É com muita alegria que escrevo este texto para
expressar minha gratidão em ter participado e
aprendido com este curso durante todas as aulas, por
cada vídeo assistido, textos e experiências
compartilhadas. Tenho plena convicção que a
Educação por Princípios é um grande diferencial na
vida de todos que a estudam e praticam. Sendo
capaz de abrir os nossos olhos para enxergar o que é
de fato essencial e significativo, capaz de iluminar
mentes, formar caráter e nos direcionar a cumprir
nosso chamado, nosso papel, nossa vocação da
melhor maneira possível, vivendo os propósitos
esternos estabelecidos por Deus, acerca de Sua
Palavra e baseados em princípios bíblicos/cristãos.
Hoje sei que estou no caminho certo e quero
continuar a prosseguir, aprendendo ainda mais sobre
o que é ser um verdadeiro educador cristão. Sei que
há muito trabalho a ser feito, porém “aquele que
começou a boa obra em nós é capaz de completá-la,
até a volta de Cristo” Filipenses 1:6
Aprendi com o segundo curso a olhar meu aluno de
maneira diferente, buscando o que ele tem de melhor
a oferecer, respeitando suas características e
ajudando em seu desenvolvimento e processo de
aprendizagem. Pude conhecer um pouco mais sobre
a história e mão providencial de Deus, no surgimento
de uma escola cristã, as esferas de governo, a
Filosofia (por que e para que educar), a Metodologia
(como educar), o Currículo (o que educar), saber
planejar, realizar e julgar, entre outros. Foram tantas
coisas aprendidas que em um texto somente não
caberia. Foi um tempo muito precioso, de grandes
ensinamentos.
Que todos os dias possamos aprender e viver estes
ensinamentos, tanto em sala de aula quanto fora
dela. Que possamos também nos capacitar e
aprimorar nossos conhecimentos, buscando
desenvolver um trabalho com excelência, glorificando
e honrando a Deus, transformando gerações."

"Eu estava em busca de uma realidade condizente
com o que a Palavra de Deus falava, uma ideologia
prática, uma teologia corajosa, uma filosofia
transformadora. Consegui encontrar no curso uma
seta que aponta o caminho dentro da cosmovisão
bíblica que não é apenas de palavras, mas existem
escola, professores e pais que estão engajados em
ensinar a Verdade em meio ao caos da nossa
sociedade e posicionados contra todas as
imposições ideológicas que surgem no país.
Aprendi a filosofia do meu posicionamento, a
origem da minha convicção e o tamanho da minha
responsabilidade para cada área da sociedade.
Desenvolvi uma linha de pensamentos sem
lacunas, pois houve preenchimentos dela. Tenho
apenas um pedido de aprofundamento no que diz
respeito à ideia cristã de criança, pois na historia da
pedagogia observa-se que a criança era vista como
um pequeno adulto e o desenvolvimento da ideia
humanista influenciada pelo iluminismo nos
trouxeram ao conceito atual de criança. Mas como
isso pode ser visto dentro da filosofia cristã de
forma mais clara? Quais os precursores na historia,
quem são as fontes para pesquisa e o que falam a
respeito? O entendimento desse ponto ajuda a
conhecer a identidade da criança pelo prisma
cristão a fim de facilitar o processo de ensino e
aprendizagem. No mais, tenho apenas a agradecer
pelo compartilhamento do conhecimento tão
precioso de forma acessível e justa. Que Deus
continue abençoando a cada um e a este serviço
do Reino."

