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ESCOLAS SATHYA SAI - BRASIL 

NESTA EDIÇÃO: 

• Encerramento do 1º Semestre 

• Festa Junina na Escola Sathya Sai de Vila 
Isabel 

• Festa da Colheita na Escola Sathya Sai de 
Goiás 

• Projeto de Valores... “Humano e Monetário” 
na Escola Sathya Sai de Ribeirão Preto 

“Os educadores, antes de serem especialistas em ferramentas do saber, deveriam 

ser especialistas em amor: intérpretes de sonhos.” 

(Rubem Alves) 

 

INSTITUTO SATHYA SAI DE EDUCAÇÃO DO BRASIL 

/institutosathyasaideeducacaodobrasil/  

Festa Junina na Escola Sathya Sai de Vila Isabel 

A Escola Sathya Sai de Vila Isabel comemorou em 15/7 o encerramento do semestre letivo com um dia muito 

alegre e esperado por todos com músicas, danças e brincadeiras do nosso folclore junino. Confraternizamos com 

nossos alunos, professores, funcionários e voluntários a alegria de conviver. E o retorno das aulas será no dia 1º de 

agosto. 

 

Festa da Colheita na Escola Sathya Sai de Goiás 

Inicialmente, pensamos em fazer a edição 2022 da Festa da Colheita aberta à comunidade, porém, com o aumento 

dos casos de Covid-19 em Aparecida de Goiânia, decidimos restringir o evento apenas aos alunos. Mas isso não 

comprometeu a alegria e o brilho do evento. A criançada estava linda, bem dentro do clima, e com suas roupas de 

festa. Além das comidas típicas, como milho cozido, pipoca e canjica, promovemos a colheita de alface, couve, 

acelga, rabanete e mostarda, que as crianças levaram para suas famílias. O ponto alto da festa, como não poderia 

deixar de ser, foi a quadrilha, muito bem ensaiada e assimilada à risca pelos nossos pequenos.  

 

 

 

 

 

 

 

Projeto de Valores... “Humano e Monetário” na Escola Sathya Sai de Ribeirão Preto 

Com o objetivo de vivenciar na prática um pouquinho das culturas inglesa e americana, bem como despertar o desapego e 

doação de pertences inutilizados, criamos o Projeto de “Valores”... (Humano e Monetário), a famosa “Garage Sale”. A 

Tradição da Garage Sale se baseia em colocar à venda, no quintal das casas, aqueles móveis e objetos que já não agradam 

mais que, porém, podem servir para outra pessoa. Para a nossa versão da Garage Sale, os alunos trouxeram objetos, 

brinquedos e acessórios que não estavam sendo utilizados em casa , que foram “vendidos” em nosso gramado. Cada 

criança trouxe uma doação, que resultou em prateleiras bem variadas para as vendas. A compra e venda dos produtos 

foram realizadas pelos próprios alunos, utilizando cédulas ilustrativas da moeda americana (dólar). Todos os alunos 

trocaram seus “reais” já adquiridos em outro projeto monetário e puderam se divertir nas compras, atuando como 

vendedores, caixas, bem como clientes, pechinchando descontos. O projeto transdisciplinar contemplou: Inglês, 

Matemática, História, Programa Educare e Os Cinco Valores Humanos.  

 


