
ESCOLAS SATHYA SAI DO BRASIL DESENVOLVEM  

O CARÁTER E SERVEM À SOCIEDADE 

Onde quer que operem, as Escolas Sathya Sai oferecem um modelo para a 

educação das crianças desfavorecidas, formando seu caráter, 

transformando as vidas de suas famílias e servindo à sociedade. 

A primeira Escola Sathya Sai na América Latina – a terceira fora da Índia – 

foi fundada em 1993, no Rio de Janeiro, para atender crianças das 

comunidades carentes próximas do Centro Sathya Sai de Vila Isabel.  

À medida que aumentou a criminalidade na área, em 2007, com a Graça de 

Bhagavan, a escola se mudou para um local mais seguro e pouco distante. 

Atualmente, há 44 estudantes na pré-escola, no primeiro e segundo anos 

do ensino elementar, na Escola Sathya Sai de Vila Isabel. 



 

Recentemente, a mãe de um ex-aluno visitou a escola. Seu filho, um 

violinista, havia sido escolhido para representar o Brasil em um festival de 

música na cidade de Nova York. EUA. Ela atribuiu o fato, agradecida, aos 

princípios da Educação Sathya Sai: “Não é fácil educar uma criança, 

vivendo em uma comunidade violenta e desamparada, para que se torne 

um homem de caráter”. 

Em 2000, foi inaugurada a Escola Sathya Sai de Goiás, com o propósito 

de oferecer educação à primeira infância. Hoje há 41 estudantes de 4 e 5 

anos de idade.  

Em 2019 e 2020, a escola figurou entre as três melhores a receber um 

prêmio do Programa “Agrinho” de Responsabilidade Social, por sua horta, 

aulas de ecologia e promoção do respeito pela Natureza. Em 2020, a 

contribuição vencedora da escola foi um vídeo intitulado Guardiões do 

Ambiente, demonstrando a importância dos valores humanos no 

relacionamento do homem com a Natureza. 



 

Dentro de suas possibilidades, as Escolas Sathya Sai do Brasil prestam 

assistência às famílias dos estudantes, fornecendo cestas básicas, kits de 

higiene, atendimento psicológico, suporte geral à saúde e aconselhamento 

jurídico, conforme as necessidades. Adicionalmente, organizam oficinas de 

valores humanos para pais e tutores. 
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Em 2002, a Escola Sathya Sai de 

Ribeirão Preto abriu suas portas. 

Atualmente, há 158 alunos em 

classes que vão desde a educação 

infantil até o quinto ano da escola 

fundamental. Desde 2019, a escola já 

recebeu diversos prêmios, sete 

medalhas de ouro, dez de prata e 

vinte e uma de bronze, na Olimpíada 

Brasileira de Astronomia, um projeto 

que abrange todas as escolas.  


