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ESCOLAS SATHYA SAI - BRASIL 

NESTA EDIÇÃO: 

• Semana da Gratidão na Escola Sathya Sai de 
Vila Isabel. 

• Programa Agrinho na Escola Sathya Sai de 
Goiás. 

• Olimpíada Brasileira de Astronomia e 
Astronáutica (OBA) na Escola Sathya Sai de 
Ribeirão Preto. 

Encerrando as atividades do ano letivo de 2022, passamos a vocês os últimos acontecimentos das três

(3) Escolas Sathya Sai. Os alunos da Escola Sathya Sai de Vila Isabel, dentro da Semana da Gratidão, 

visitaram a Casa de Repouso para Idosos "Bela Flor". Já a Escola Sathya Sai de Goiás recebeu o 

primeiro lugar, categoria regional, na 13ªedição do Programa Agrinho. E a Escola Sathya Sai de 

Ribeirão Preto homenageou os alunos e professores que participaram da Olimpíada Brasileira de 

Astronomia e Astronáutica (OBA). 
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Semana da Gratidão na Escola Sathya Sai de Vila Isabel 

Uma das atividades desenvolvidas nessa semana, foi a visita à Casa de Repouso para Idosos "Bela Flor", onde as 

crianças cantaram, conversaram, abraçaram; receberam e deram muito carinho. Levaram guirlandas de Natal feitas 

por elas, reutilizando material reciclável, para enfeitar os ambientes e também cartões para todos com mensagens 

sobre gratidão. Um gostoso lanche foi servido alegrando mais ainda a tarde. As crianças disseram que gostariam de 

ir mais vezes visitar os vovós, que solicitaram que as crianças fossem lá mais amiúde. Com os corações 

transbordando de alegria e gratidão à vida, todos tiveram uma bela confraternização.  

 

 

 

 

 

 

 

 

Programa Agrinho na Escola Sathya Sai de Goiás 

A Escola Sathya Sai de Goiás recebeu o primeiro lugar, categoria regional, na 13ª edição do Programa Agrinho, 

promovido pelo SENAR/Goiás (Serviço Nacional de Aprendizagem Rural), em parceria com a FAEG (Federação da 

Agricultura e Pecuária do Estado de Goiás). O tema foi “Inovação no campo e na cidade, com tecnologia e 

sustentabilidade”. O projeto premiado, denominado “Brota e Rebrota”, teve o intuito de trabalhar o conceito de 

responsabilidade ambiental, pretendendo despertar e cultivar o amor e o respeito por tudo o que existe; 

pretendeu também desenvolver a  consciência de que cada um de nós faz parte da Natureza. As ações, que 

envolveram desde o estudo do solo e a investigação sobre sementes até a colheita e  o consumo foram realizadas 

na horta da escola. Ao lado da busca pelo cultivo dos valores humanos, foram também adotadas inovações 

tecnológicas, já que as pesquisas mostram a necessidade da produção sustentável dos alimentos.  

 

 

 

 

 

 

 

Olimpíada Brasileira de Astronomia e Astronáutica na Escola Sathya Sai de Ribeirão Preto 

A Escola Sathya Sai de Ribeirão Preto homenageou os alunos e professores que participaram da (OBA) Olimpíada 

Brasileira de Astronomia e Astronática na edição de 2022. Os alunos premiados, a nível nacional, foram Davi 

Custódio Pérego (2ºano), Isadora Oliveira de Souza (2ºano), Leonardo Araújo Chierentin (2ºano), Manuella Zanoto 

Lima Raimo (3ºano) e João Guilherme de Oliveira Luiz (3º ano), todos medalhistas de Prata.  

 


