
 

Queridos Amigos, 

Neste relatório especial, compartilhamos a história de esperança e transformação que a 

Escola Sathya Sai de Kisaju traz à comunidade local do Quênia. 

A escola foi fundada em 2001 e oferece uma educação primária holística a cerca de 130 

estudantes necessitados do primeiro ao oitavo grau. A educação é gratuita e inclui 

internato e alojamento. Através dos anos, a escola ganhou uma reputação estelar na 

comunidade pelo desenvolvimento do caráter em seus estudantes. 

 

Em novembro de 2014, o Internato Escolar iniciou o Programa H.O.P.E. (Honrar a nossos 

Pais todos os dias) para fortalecer o amor e o respeito dos estudantes por seus pais.  A 

transformação foi rapidamente evidenciada em maio de 2015 quando o Comandante da 

agência de polícia de Ruaraka buscou a assistência da escola para combater 

enfermidades sociais na comunidade em geral. 



 

No mês seguinte, o Programa H.O.P.E. começou em outra escola primária, onde a diretora 

também  solicitou treinamento para docentes no Ensinamento de Valores Humanos Sathya 

Sai para todos os professores. Até  esta data, professores de mais de 14 escolas têm sido 

treinados no programa de EVHSS. 

 

 



A Escola Sathya Sai de  Kisaju se prepara para tomar seu próximo passo em frente com a 

construção de uma escola secundária em Kisaju. Em  dezembro de 2016, a construção 

dos edifícios estava bem adiantada e o novo edifício escolar estará pronto para os 

estudantes este ano. 

 

Além  das  salas de aula, um salão de reuniões e um bloco administrativo; a nova escola 

terá dormitórios para mais de 200 estudantes e alojamentos para a principal equipe 

pedagógica. 

 

A escola é uma inspiradora história do poder transformador da educação baseada em 

valores ensinada por Sathya Sai Baba e os serviços altruístas prestados  por voluntários 

da Organização Sathya Sai Internacional do Quênia. 

 

Respeitosamente, 

 

Dr. Anupom Ganguli 

Presidente do Comitê de Mídia 

Organização Sathya Sai Internacional 


