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DESTAQUE >

Semana da Gratidão
Escola Sai de Aparecida de 
Goiânia, GO

Na semana da gratidão, a Escola Sathya 

Sai de Goiás tinha motivos de sobra para 

agradecer. Primeiramente pela nossa 

unidade, que foi inaugurada no dia 23 de 

novembro de 2000, e que valeu uma 

super comemoração. Também 

agradecemos pelo retorno presencial, 

ainda que híbrido, e que possibilitou que 

todos voltassem realmente a vivenciar o 

melhor da Educação em Valores 

Humanos. Também agradecemos pela 

vida, por estarmos passando por uma 

pandemia e sobrevivendo a ela; pelas 

melhorias que nossa escola sofreu em 

estrutura no tempo que esteve fechada e 

por estarmos aqui.

As crianças tiveram uma semana voltada 

para a gratidão. As professoras criaram 

uma árvore dos desejos e da gratidão. As 

crianças foram ao nosso quintal e 

escolheram um galho que recebeu, em 

forma de folhas, cada um dos desejos e os 

respectivos agradecimentos. Ouviram  

músicas lembrando que devemos sempre 

agradecer e atividades lúdicas, como a 

confecção de uma coroa natural, que 

levaram para casa  para lembrarem às 

famílias a importância de pedir, mas o 

dever de agradecer!

«Gra�dão é celebrar as conquistas 

e também as não conquistas. É 

celebrar as oportunidades de um 

aprendizado que nos remete a 

desafios constantes e vitórias 

permanentes. E embora deva ser 

uma prá�ca  constante e  muito 

benéfica, em determinados 

momentos precisamos  fazer uma 

pausa maior para perceber a 

enormidade de situações 

maravilhosas que temos para 

agradecer e as muitas que nos 

fortaleceram através de 

ensinamentos su�s.

Agradecemos, na oportunidade, 

ao Grande Educador Sathya Sai 

pelo legado que nos deixou, 

principalmente o Programa 

Sathya Sai de Educação em 

Valores Humanos.

Quando a criança vive a 

importância da gra�dão, cresce 

com um sen�mento de profunda 

realização, tornando-se um adulto 

pleno e feliz.»

GRATIDÃO: UM 

ESTILO DE VIDA



DIAS ESPECIAIS >

VALOR GRATIDÃO
Escola Sai de Vila Isabel, RJ

 «Durante o mês de novembro, 

reforçamos o trabalho com o 

valor Gratidão através das aulas 

de Valores Humanos e nas 

diversas situações do dia a dia 

escolar com  práticas que 

exercitam o ato de agradecer e 

a reflexão sobre o sentimento 

de gratidão que valoriza tudo  

que temos e desenvolve o 

pertencimento, a empatia e o 

amor.»

Visite-nos no Facebook: https://www.facebook.com/institutosathyasaideeducacaodobrasil/

VIVENCIANDO VALORES >

AJUDAR SEMPRE
Escola Sai de Ribeirão Preto, SP

«Todos os anos, na ocasião do aniversário do nascimento 

de Sathya Sai Baba, os seus devotos e admiradores 

realizam um trabalho voluntário, dedicado a esse Mestre, 

cujas maiores lições foram amar sem esperar nada em 

troca, ajudar sempre e sem nunca ferir. 

Sathya Sai Baba disse que “Os homens sem gratidão são 

piores que os animais selvagens. O serviço não requer 

dinheiro e bens materiais, o primeiro requisito é um 

coração amoroso. Todo serviço feito sem um coração 

preenchido com amor é inútil”. 

Dessa forma, seguindo sua inspiração, neste ano de 2021, 

por conta da pandemia, o Centro Sai e a Escola Sathya 

Sai de Ribeirão Preto recolheram alguns itens de 

necessidade para serem doados ao Lar Tio João, 

instituição de longa permanência para idosos. O que nos 

move é a gratidão, a consciência de que devemos muito à 

sociedade onde vivemos.»


