
DESTAQUE >

DIA 24 DE ABRIL
Escola Sai de Aparecida de 
Goiânia, SP

Em 24 de abril de 2020, nosso dia 

foi dedicado à entrega de mais de 

50 cestas básicas às famílias 

atendidas pela nossa escola, aos 

funcionários e colaboradores. 

Também beneficiamos pessoas 

que chegaram pedindo, alegando 

estarem passando por dificuldades 

devido à pandemia. Porém,

esses, foram casos pontuais.

Os donativos foram oriundos de 

dois projetos que muito nos têm 

ajudado em diversos momentos: o 

Projeto Ilumina, uma iniciativa do 

nosso grande amigo Doutor Lúcio 

Moraes – que já nos auxiliou em 

outras ocasiões, inclusive com 

exames de vista, em nossas 

crianças; e, do Projeto Catavento, 

através de Ana Beatriz, que, no 

início do ano letivo, nos beneficiou 

com material de papelaria para os 

alunos.

Tanto o Catavento – que doou 

ainda leite longa vida e máscaras –, 

quanto o Ilumina – que também 

mandou, além dos alimentos 

básicos, água micelar, entregues às 

mães, e biscoitos orgânicos que 

serviram para incrementar ainda 

mais os donativos, alguns 

chocolates – não ficaram somente 

nas cestas. A guloseima foi 

complementada pela doação de 

ovos de Páscoa, angariados pela 

nossa coordenadora pedagógica, 

Maria Renata, o que fez a alegria 

da criançada.

VALORES EM 

DESTAQUE >

AMOR: A SUA NATUREZA
ORIGINAL

«É para transformar a 

natureza do homem, do 

animal ao humano, que o 

Amor vem servindo como 

uma força poderosa.        

Amar a todos os seres;      

isso é suficiente.

Ame sem nenhuma 

expectativa de troca. Ame 

porque sua natureza original 

é o Amor. Quando os outros 

estiverem felizes, fique feliz 

também. Quando estiverem 

em miséria tente aliviar o seu 

fardo com o melhor de sua 

habilidade.

Pratique o Amor por meio do 

serviço desinteressado.

Se você quer paz, deve dar 

Amor. Somente pelo Amor 

vai encontrar a paz interior. O 

Amor vive de dar e perdoar.»

Sathya Sai
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DIAS ESPECIAIS >

CABEÇA NA FLORESTA, MÃOS 
NA SOCIEDADE 
Escola Sai de Ribeirão Preto, SP

O Lar Padre Euclides, situado na 

cidade de Ribeirão Preto, acolhe 50 

idosos, permanentemente. Há alguns 

anos, membros do Centro Sai, em 

parceria com alunos, familiares, 

funcionários, professores, 

coordenação e direção da Escola 

Sathya Sai, por duas vezes no ano, 

arrecadam e fazem a entrega dos itens 

solicitados pela irmã Bernadete, 

coordenadora do Lar.

Junto com a entrega das doações, 

proporcionamos um lanche da

tarde, conversas com os idosos e

música ao vivo, com a participação do 

nosso amigo Flávio e seu violão. 

Com o período da quarentena e frio,

a irmã Bernadete entrou em contato 

conosco, perguntando se seria

possível conseguirmos meias e toalhas 

de banho para os internos.

Nos dias 28/05 e 02/06/2020, 

membros do Centro Sathya Sai, de 

Ribeirão Preto, em parceria com 

professores, diretora, coordenadora, 

funcionários e familiares da Escola 

Sathya Sai, conseguiram arrecadar 

um valor em doações bem 

expressivo, o que permitiu que a 

amiga Lezenita, tomando os cuidados 

necessários, providenciasse a compra 

de 48 pares de meias e 30 toalhas de 

banho. 

Também foram arrecadados pela 

funcionária Judite, da Escola Sathya 

Sai de Ribeirão Preto: edredons, 

toalhas, roupas, pares de luvas, 

lençóis e meias; todos 

carinhosamente doados aos idosos 

do Lar Padre Euclides.

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

VIVENCIANDO VALORES >

DEDICAÇÃO INTEGRAL
Escola Sai de Vila Isabel, RJ

A Escola Sathya Sai de Vila Isabel 

e sua Mantenedora, Obra Social Sri 

Sathya Sai Verdade e Amor, diante 

do panorama mundial da 

pandemia do COVID-19, estão 

numa constante preocupação e 

atenção com sua comunidade 

escolar.

Com o contato mantido com as 

famílias e os alunos, têm 

fortalecido os laços fraternais de 

apoio aos respectivos núcleos 

familiares, não deixando que as 

crianças fiquem sem apoio 

pedagógico e emocional, 

proporcionando o acolhimento na 

dose necessária e possível.

Ressaltam a boa parceria entre 

Direção, Voluntários e Professoras 

que, semanalmente, elaboram 

aulas impressas, vídeos com 

lançamento de conteúdos, áudios 

explicativos dos trabalhinhos para 

os alunos com dificuldade de 

leitura e correções dos trabalhos 

enviados. Para a execução dessas 

atividades, são realizadas reuniões 

pedagógicas on-line e estudos 

com foco na Educação em Valores 

Humanos. Outro canal utilizado é 

o Facebook, onde disponibilizam 

atividades baseadas no Programa 

Sathya Sai de Educação em 

Valores Humanos para que 

alunos e famílias participem em 

conjunto.

Trabalhando o aspecto social, 

buscou-se saber com os pais 

sobre suas atuais necessidades 

para que, na medida do possível, 

pudessem ser apoiados com 

cestas básicas, kits de higiene, 

máscaras, assistência virtual 

psicológica, pediátrica, social e 

outras que se fizeram necessárias, 

pois os pais, em maioria, são 

profissionais autônomos ou 

prestadores de serviços informais e 

estão sendo dispensados de seus 

serviços ou impossibilitados de 

realizá-los

.

A Escola e sua Mantenedora são 

gratas a todos os colaboradores 

que, desde o início de abril/2020, 

vêm doando kits de higiene e 

cestas básicas, que são 

distribuídos conforme as 

solicitações das famílias dos 

alunos. Com esses atos de amor, 

tal Serviço poderá ser contínuo e 

profícuo para todos.

Parabenizam, na oportunidade,  os 

pais pelo apoio à Escola, dedicação 

e cuidado com a educação de seus 

filhos. Esclarecem, também, que     

seguem rigorosamente            

todas as medidas de          

segurança de acordo com             

as orientações do               

Ministério da Saúde.


