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CERTIFICADOS DE
CREDENCIAMENTO
Escola Sai de Ribeirão Preto, SP
Escola Sai de Vila Isabel, RJ

É com enorme carinho e satisfação que
informamos que duas de nossas Escolas
receberam o
certiﬁcado de
credenciamento da
Organização Sri
Sathya Sai
Internacional.
O processo de
credenciamento teve
uma etapa inicial de
autoavaliação e
ajustes.
Entre 11 e 18 de
setembro de 2018, as
Escolas Sathya Sai de Ribeirão Preto e de
Vila Isabel receberam a Comissão de
Certiﬁcação, composta pelo Sr. Srinivas
Rhagavan e pelo Dr. Dalton de Souza Amorim,
membros do Comitê de Educação, pelo Dr.
Marcos Cardoso Gomes, diretor do Instituto
Sathya Sai de Educação do Brasil, do

Dr. Rodrigo Bicalho, presidente do Instituto, e
da Profa Guacyra-Lygia Rodrigues, diretora do
Instituto responsável pelas Escolas Sathya
Sai.Todo o corpo diretivo das Escolas,
professores, funcionários e estudantes, além
das respectivas Mantenedoras, estavam
prontos para essas visitas. O espírito da visita
foi muito leve e inspirador e nasceu, assim, um
profundo sentimento
de gratidão pelos
amorosos
esclarecimentos da
essência e ﬁlosoﬁa de
uma Escola Sathya Sai.
Isso foi muito
importante e
fortalecedor para as
práticas educativas
das Escolas.
«Ao colocar as mãos
no Certiﬁcado de
Credenciamento, senti
nos ombros a importância do trabalho que estava
representando. Tantas pessoas passaram pela
Escola, dentre diretores, professores, funcionários
e voluntários! Senti a responsabilidade e a alegria
por ter encontrado na Escola Sathya Sai de
Ribeirão Preto um templo de educação e
humanidade.»

DIAS ESPECIAIS >

ESCOLA RECEBE O CERTIFICADO
Escola Sai de Vila Isabel, RJ

«Em 22 de outubro de 2021, a Escola Sathya Sai de
Vila Isabel recebeu das mãos do Dr. Rodrigo
Bicalho, presidente do Instituto Sathya Sai de
Educação do Brasil, o Certiﬁcado de
Credenciamento, emitido pela Organização Sri
Sathya Sai Internacional. O momento foi de
intensa alegria e gratidão a todos que ﬁzeram e
fazem parte da história da Escola, desde sua
fundadora, Sra Diva Barrozo.»

VALORES EM DESTAQUE >

O maior presente da educação é o caráter Sathya Sai

E

sta frase do educador indiano Sathya Sai reﬂete o que muitas ﬁlosoﬁas educacionais,
bem como devotados proﬁssionais da educação, e intui vamente têm buscado para
estabelecer um sistema educacional que desenvolva o ser humano de uma forma

integral.

As propostas pedagógicas modernas vêm obtendo bons resultados na formação das novas
gerações? Tudo leva a crer que não: pelo fato de voltar-se preferencialmente com os níveis físico e
intelectual do ser humano, o sistema educacional moderno tem formado pessoas destituídas do senso
de bem comum. O resultado dessa visão autoestrada da educação é facil e tristemente encontrado em
todas as facetas de nossa sociedade: as pessoas têm desaprendido a viver em sociedade e a respeitar
os interesses e necessidades do seu próximo.
A insatisfação do ser humano com esse cenário tem feito com que muitas pessoas busquem
resgatar os valores humanos no processo educacional, os quais são universais e inerentes a todas as
culturas, religiões e filosofias. O PSSEVH (Programa Sathya Sai de Educação em Valores Humanos)
visa a um desenvolvimento integral no ser humano, resgatando a formação de valores
humanos e agregando metodologias e reflexões de diferentes perspectivas educacionais, de
modo a resultar na formação plena do caráter em todos os envolvidos no processo
educacional.
Visite-nos no Facebook: https://www.facebook.com/institutosathyasaideeducacaodobrasil/

