15.12.2016
À Organização Sri Sathya Sai do Brasil e Núcleos do Instituto Sathya Sai de Educação do
Brasil,

Ref.: Escola Sai de Minas Gerais

Trazemos atualizações e novidades importantes sobre o trabalho desempenhado pela Escola
Sathya Sai de Minas de Gerais. Ao longo de 2016 a diretoria da Escola decidiu suspender as
atividades como escola regular, para desenvolver um projeto de Educação em Valores Humanos
como escola complementar, atendendo maior número de crianças e também desenvolvendo
atividades com a comunidade.
Como reportado pela Valéria de Paula e equipe (inclusive com informações divulgadas no site do
Instituto), o ano de 2016 foi rico em atividades de Educação em Valores Humanos (EVH), com
crianças, pais e com a comunidade, realização do Festival de EVH em Brumadinho e Curso
Básico de EVH em Viçosa, que incluiu estágio no trabalho com crianças e jovens. Também foi
possível, com a ampliação das atividades, a criação de um grupo de suporte mais amplo na região
da Escola, o que tem contribuído para maior difusão dos Valores na comunidade.
Considerando tal experiência, a Escola, em contato com o Instituto, tomou a decisão de se
converter em uma escola complementar, trabalhando com crianças e jovens no contraturno, com
a possibilidade assim de atender crianças, jovens e adultos, treinar professores, enfim, ter uma
atuação mais ampla de EVH em sua comunidade. Dentre os planos da Escola está o atendimento
de crianças de 5 a 9 anos na parte da manhã e de 10 a 15 anos na parte da tarde, com intuito de
atender, se possível, até 100 crianças e adolescentes.
O trabalho de fazer florescer a Retidão, Verdade, Amor Paz e Não Violência continua nesse
novo formato, integrado ao Instituto Sathya Sai de Educação. Continuam também os esforços de
sustentação do projeto, de forma que toda ajuda que possa ser prestada é bem recebida.
Grande abraço a todos,
Instituto Sathya Sai de Educação do Brasil

