Nossa Filosofia
Os fundadores da Escola queriam construir não apenas um local de ensino e aprendizagem
orientados por um currículo formal, mas também um local onde professores e estudantes
aprendessem a arte de conviver pacificamente. Os principais princípios e ensinamentos
espirituais da Fé Bahá’í servem como base e como principal fonte de inspiração para a
filosofia e o currículo da Escola, em que a educação envolve ensinar e aprender a viver. De
acordo com o fundador da Fé Bahá’í, Bahá’u’lláh (1817-1892), os seres humanos são
considerados “uma mina rica em joias de inestimável valor” e “A educação, tão somente,
pode fazê-la revelar seus tesouros e habituar a humanidade a tirar dela algum benefício.”
Ao educar os alunos para serem cidadãos do mundo, a Escola oferece experiências de
aprendizado que promovem o desenvolvimento integral e preparam os estudantes não
apenas para a universidade, mas também para assumirem papéis ativos, afetuosos e
responsáveis na sociedade. Enfatizamos a prática de valores éticos e morais como justiça,
amor e serviço ao próximo, que são a base do bem-estar e do progresso de cada um e da
sociedade.
“Unidade na Diversidade” é o que pauta nossos relacionamentos na Instituição e reflete a
interconectividade da vida humana. Os alunos têm oportunidades diárias de praticar o
respeito, o reconhecimento e a comunicação com pessoas de diferentes culturas em um
ambiente natural de aprendizagem. Acreditamos na eliminação de todas as formas de
preconceito e discriminação, incluindo preconceitos ligados à etnia, à nacionalidade, à
religião e ao sexo que, além de serem as principais fontes de conflito do ser humano,
atrapalham o progresso social e a paz. O Festival das Nações, que ocorre anualmente, é um
exemplo de como a nossa comunidade aprende a respeito da rica diversidade da família
humana e celebra essa característica.
Buscamos desenvolver as diversas habilidades e talentos de nossos estudantes, e não apenas
preencher sua mente com conhecimentos enciclopédicos. É importante fornecer a eles
ferramentas para que enfrentem os desafios de uma sociedade global em constante
mudança. Para que apliquem o conhecimento em contextos complexos e reais, eles
precisam desenvolver pensamento crítico e criativo e habilidades de resolução de
problemas. Oferecemos um ambiente no qual os estudantes aprendem a aprender - um
ambiente que sirva de incentivo para explorar, questionar, enfrentar desafios e buscar uma
compreensão cada vez mais profunda deles mesmos e dos demais. A nossa Escola busca
tanto o preparo acadêmico quanto a inspiração dos jovens para que “contribuam com o
progresso de uma civilização em constante evolução.”

