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NESTA EDIÇÃO >
> Moção de Congratulação
> Dia Mundial da Paz
> Dia da Árvore
> Semeando Amor

Instituto Sathya Sai de Educação do Brasil

ESCOLAS SATHYA SAI - BRASIL

ACONTECE NA ESCOLA
VALORES EM
DESTAQUE >
21 de setembro
DIA MUNDIAL DA PAZ

DESTAQUE >
MOÇÃO DE
CONGRATULAÇÃO
Escola Sai de Ribeirão, SP

DIA DA ÁRVORE

Com o objetivo de
conscientizar a população
sobre a importância da
preservação das árvores, das
ﬂorestas e do meio ambiente;
sensibilizando o mundo sobre
a importância da Paz entre os
povos, enfatizando o Valor
Não Violência e, assim,
consagrar o Dia Mundial da
Paz, as três Escolas Sathya Sai
promoveram belíssimos
eve ntos.

Moção de Congratulação para a
«Escola Sathya Sai Ribeirão
Preto» e para a aluna «Ieska
Maria Andrade» pela brilhante
participação na 22ª Olimpíada
Brasileira de Astronomia e
Astronáutica, realizada em 17 de
maio de 2019, pela Sociedade
Astronômica Brasileira (SAB) e
Agência Espacial Brasileira (AEB).

Na etapa nacional, a aluna Ieska
Maria Andrade, do 4º Ano, ﬁcou
em 3º lugar, com a nota 9,1 conquistando a medalha de
bronze.
Diversos outros alunos chegaram
à etapa nacional, foram bem na
prova ﬁnal e receberam
Certiﬁcados. A medalha e os
Certiﬁcados vão ser entregues dia
4 de outubro de 2019, pelo
Secretário Municipal de Educação
e por vereadores da cidade, além
da Moção da Câmara dos
Vereadores.

VIVENCIANDO VALORES >
SEMEANDO AMOR - I
Escola Sai de Aparecida de
Goiânia, GO

ecossistema. Estimular à reﬂexão
sobre as consequências do descarte
de lixo inadequado e da expansão da
poluição também é uma boa forma
de comemorar o Dia da Árvore.

mensagens com valores,
participaram de um evento
na Praça Barão de
Drummond, área de lazer
dos alunos e de suas famílias.

Então, o primeiro passo foi promover
o 1º PET LEGAL, um evento para a
comunidade que trouxe além do Dia
da Árvore, o cuidado com os animais,
responsabilidade e adoção
consciente. Para que tudo ﬁcasse
lúdico, foram feitas campanhas do
bem, uma de incentivo à reciclagem,
e a outra para arrecadação de ração.
Uma empresa de recicláveis do
bairro ﬁcou responsável em
arrecadar as garrafas pet e
demonstrar o processo completo de
reciclagem.

No pleno exercício de sua
cidadania, cuidaram e
desenvolveram ativamente
uma atividade de melhoramento do
meio ambiente em que vivem.

As comemorações foram realizadas
no dia 20 de setembro.

Tudo aconteceu em função de uma
preciosa parceria com o
Administrador Regional, Sr. Rogério
A. Leitão, e sua equipe, que além do
apoio, da simpatia, do preparo do
local e da doação de mudas de ipê
amarelo, ipê branco e pau-brasil,
ﬁzeram-se presentes à
comemoração.

Iniciamos o trabalho, fazendo uma
harmonização especial onde também
houve a participação dos pais.
Foram plantadas mudas de paubrasil e de cinco ipês: três amarelos e
dois brancos.
No momento do plantio do paubrasil, colocamos, em sua raiz,
nossos desejos mais sinceros de um
futuro promissor para o nosso país.
Foram distribuídos balões brancos
com sementes de ﬂores à
comunidade escolar: "Espalhando
sementes de Paz pelo mundo!"
Ao ﬁnal, os pais receberam mudas de
ipês, de oitis e de pau-ferro, doadas
pela Prefeitura de Aparecida de
Goiânia.

SEMEANDO AMOR - II
Escola Sai de Ribeirão Preto, SP
O objetivo desse dia foi
conscientizar sobre a importância
da preservação do meio ambiente, à
proteção das árvores, das ﬂorestas,
dos animais e, principalmente
incentivo à reciclagem. Atualmente o
lixo nos rios e na natureza tem
provocado um desequilíbrio do

O dia contou com a participação,
além da comunidade, dos
funcionários da Escola, famílias,
alunos, veterinários, empresas de
ração e da ONG Focinhos, que
atuou na campanha de adoção de
cães e gatos. Tivemos
apresentações dos cães adestrados
da Polícia Militar e de um centro
especialista em psicologia canina.
Foi um dia muito especial, cheio de
amor, paz e ações benevolentes.
Gratidão!

SEMEANDO AMOR - III
Escola Sai de Vila Isabel, RJ
Nossas crianças, no dia 18 de
setembro, devidamente
acompanhadas por professoras e
voluntários, e sempre distribuindo

Após o plantio das mudas, os
alunos desejaram que as mesmas se
desenvolvam com saúde e muita
luz, produzindo beleza e sombra.
Todas as crianças tiveram a
oportunidade de colocar uma
pazinha de terra e de regar cada
mudinha plantada.
Naquele momento, com as
mãozinhas erguidas com suas
bandeirinhas brancas, ergueram
seus corações em prece e enviaram
ao mundo seus mais nobres anseios
de Paz Universal, de uma Grande
Confraternização entre os povos.
Para evidenciar suas melhores
intenções, entoaram a belíssima
canção de Nando Cordel, Paz pela Paz.
Foram momentos de rara beleza e
emoção!

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

