ANO II - Nº 006 / 2021

NESTA EDIÇÃO >
> Uma Mensagem aos
Professsores
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Instituto Sathya Sai de Educação do Brasil

ESCOLAS SATHYA SAI - BRASIL

ACONTECE NA ESCOLA
VALORES EM
DESTAQUE >
UMA MENSAGEM AOS

DESTAQUE >
O GRANDE DIA
Escola Sai de Vila Isabel, RJ

PROFESSORES
«Os valores humanos não
podem ser absorvidos através
de textos ou discursos.
Aqueles que procuram passar
os valores aos estudantes
devem, eles mesmos, primeiro
pra car e dar o exemplo.

Encham seus corações de
amor e ponham as crianças
sob seus cuidados na senda
ideal. Sacriﬁquem tudo que
verem pelo bem das crianças
puras de coração, que contam
com vocês como guia.
Vocês podem ensinar o
amor aos estudantes somente
através do amor. Vocês estão
lidando com crianças tenras,
no papel de professores, guias
e exemplos. Devem se
preparar para essas metas,
vivendo os valores que
dis nguem os homens.»
Sathya Sai

«Com muito planejamento, alegria,
carinho e atenção a todos os pequenos detalhes dos protocolos sanitários, retornamos às aulas presenciais - metade das turmas a cada
semana.
Os pais ﬁcaram muito felizes e
seguros com toda atenção e acolhimento por parte da Escola e Obra

aos seus ﬁlhos. E os alunos estão extremamente felizes em estar de
volta ao ambiente escolar
Respeitando o uso da máscara,
trocada várias vezes ao longo das
quase 10 horas escolares, buscam
novas formas de demonstrações de
afeto.»
Valéria Araújo - Diretora da Escola
Sathya Sai de Vila Isabel

DIAS ESPECIAIS >

A LUZ BRILHOU
Escola Sai de Ribeirão Preto, SP
«A luz da Escola Sathya Sai de
Ribeirão Preto está mais forte
com a chegada dos alunos! Que
bom vê-los com suas brincadeiras
e risadas espalhando alegria por
onde passam!
O primeiro dia foi de
acolhimento das famílias e alunos.
Todos estavam ansiosos para
rever os amigos, professores e
funcionários. O dia foi de muita
serenidade, alegrias e
conhecimento.»
Silvia Kowara- Diretora da Escola
Sathya Sai de Ribeirão Preto

VIVENCIANDO VALORES >
09 DE AGOSTO
Escola Sai de Aparecida de
Goiânia, GO
«Foi com muita alegria que as
crianças da Escola Sathya Sai de
Goiás voltaram, no esquema
presencial híbrido, no dia 09 de
agosto de 2021. Para os
veteranos, era muita a saudade
dos colegas; para os novatos, o
momento de ver de perto aqueles
com quem vinham
compartilhando as aulas on-line e
também criar um laço maior com
as professoras e colaboradores da
escola. Os pais respiraram
aliviados pela educação dos ﬁlhos
que, com a volta, será mais efetiva
e por terem onde deixar seus
ﬁlhos para que possam trabalhar
com mais tranquilidade.
Mantivemos nossos atendimentos
sociais e logo entregamos os
uniformes, que deixaram a nossa
escola ainda mais bonita.»
Dalvina Nogueira - Diretora da
Escola Sathya Sai de Goiás
Visite-nos no Facebook: https://www.facebook.com/institutosathyasaideeducacaodobrasil/

