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ESCOLAS SATHYA SAI - BRASIL 

NESTA EDIÇÃO: 

• Dia Mundial da Paz e da Árvore na Escola 
Sathya Sai de Vila Isabel 

• Dia Mundial da Paz e da Árvore na Escola 
Sathya Sai de Goiás 

• I Interclasse de Futsal na Escola Sathya Sai de 
Ribeirão Preto 

A Escola Sathya Sai de Vila Isabel e a Escola Sathya Sai de Goiás, recentemente, 

comemoraram do Dia da Árvore e o Dia Mundial da Paz (21 de setembro).  

Já a Escola Sathya Sai de Ribeirão Preto desenvolveu o Projeto "Álbum de 

Figurinhas". 
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Dia Mundial da Paz e da Árvore na Escola Sathya Sai de Vila Isabel 

Para comemorar o Dia Mundial da Paz e da Árvore, as crianças da Escola Sathya Sai de Vila Isabel participaram de 

atividades relacionando a importância das árvores e da paz para a vida e o futuro de todos os seres do planeta.  

Elas foram orientadas que observassem as árvores e o tipo de vegetação em suas comunidades, ruas e jardins. Em 

roda de conversa, compartilharam as impressões, assistiram a vídeos sobre a importância e a função das árvores e 

toda a flora no equilíbrio e saúde do meio ambiente. Depois, confeccionaram cartazes comemorativos do Dia da 

Árvore. Já na comemoração do Dia Mundial da Paz, eles realizaram a Caminhada da Paz nas ruas próximas à escola 

e distribuíram mensagens sobre a Paz com alegria e fraternidade.  

 

 

 

 

 

 

 

 

Dia Mundial da Paz e Dia da Árvore na Escola Sathya Sai de Goiás 

Para comemorar o Dia Mundial da Paz e o Dia da Árvore, as crianças da Escola Sathya Sai de Goiás participaram de 

duas vivências a fim de enaltecer e valorizar os mesmos. Nos dias anteriores, esse tema foi discutido em rodas de 

conversa e, no dia 21 de setembro, no pátio gramado, com as crianças sentadas em roda, duas alunas foram 

escolhidas (Heloísa e Ysabella) para explicar sobre a importância das árvores e sobre o que elas nos ensinam. E 

para celebrar a Paz, as crianças gravaram um vídeo cantando a música " Te ofereço Paz", de Válter Pini, que foi 

enviado aos alunos de uma escola municipal localizada no mesmo Setor da Escola Sathya Sai, que, em 

contrapartida, fizeram " Cartas da Paz" e gravaram um vídeo para compartilhar conosco.  

 

 

 

 

 

 

 

I Interclasse de Futsal na Escola Sathya Sai de Ribeirão Preto 

No fim do semestre passado, aconteceu o I Interclasse de Futsal idealizado pelo Grêmio Estudantil.  

A repercussão do torneio foi tão significativa que se pensou em torná -lo concreto com a criação de um álbum de figurinhas.  

O torneio proporcionou interação entre as turmas do 2º, 3º, 4º e 5º anos, professores, funcionários e famílias.  

Além de trabalhar a disciplina de Ed.Física, o Projeto permeou todas as disciplinas e a Educação em Valores Humanos.  

Trabalhando Valores Humanos: 

• Entrega do álbum para alunos e funcionários;  

• "Compra" das figurinhas por meio do Projeto Monetário (cédulas e moedas fictícias);  

• Aquisição de figurinhas extras feita pela troca de lacres de alumínio ou tampinhas de embalagem PET.  

• A Escola recebeu, na ocasião, a visita do Sr. Newton Alves Parreira, proprietário da loja de artigos esportivos 
"Parreira" e o "Preto" da Penalty.  Ambos vieram prestigiar e premiar os alunos sortudos que tiraram a "figurinha" de 
ouro no Álbum de Figurinhas.  

 


