
As brincadeiras foram muitas 

e intensa a diversão. Mães e 

filhos cantaram e dançaram 

juntos. Depois, um lanchinho 

caprichado! 

ESTE FOI O DIA DELAS e só 

para elas: rainhas, estrelas de 

maior brilho, poderosas, 

fontes inesgotáveis de 

inspiração.

Aquela manhã foi uma 

explosão de alegria e amor.

10 DE MAIO DE 2019, 
DIA DAS MÃES

AMOR É DESTAQUE >

NESTA EDIÇÃO >

> 26 Anos da Obra 
Social Verdade e Amor
> Dia das Mães
> Aula-passeio
>Dia Mundial dos 
Valores Humanos
> Dia da Terra

ESCOLA SATHYA SAI - VILA ISABEL       

ACONTECE NA ESCOLA 

26 ANOS DA OBRA 
SOCIAL VERDADE E 
AMOR

á 26 anos, no dia 14 de 

Hjunho de 1993, um grupo 

de abnegados pela 

Educação em Valores Humanos, 

fundava a Obra Social Verdade e 

Amor, instituição filantrópica sem 

fins lucrativos, para atuar com foco 

na Educação, atendendo crianças 

moradoras no Morro dos Macacos, 

Complexo do Andaraí e Complexo 

do Grajaú.

Desde então, mantém através da 

Escola Sathya Sai de Vila Isabel,  

Educação básica formal em horário 

integral, onde são oferecidas cinco 

alimentações diárias e material 

didático, complementada por 

atividades que levam as crianças a 

compreenderem e vivenciarem a 

educação das emoções, tais como 

compaixão, cooperação, amizade e 

paciência, através do exercício 

diário dos cinco Valores básicos, 

do Programa Sathya Sai de 

Educação em Valores Humanos: 
a Verdade, a Retidão, a Paz, o  

Amor e a Não Violência. Este 

Programa visa à formação do bom 

caráter para a construção de 

DESTAQUE >

de uma sociedade melhor.

Ano I - Nº 001 / 2019

ANO I - Nº 001 / 2019



"O Dia Mundial dos Valores 

Humanos foi instituído em 

homenagem ao grande 

Educador Sathya Sai pelos 

ensinamentos especiais que nos 

legou.

 "É com imensa gratidão que venho, hoje, em nome de toda a     
equipe do "Bella Vita Residencial para idosos", agradecer a presença 
dos alunos da Escola Sathya Sai de Vila Isabel em nossa casa. Foi 
uma tarde maravilhosa, cheia de abraços, carinho e uma troca Boa de 
energia.

DIAS ESPECIAIS >

 Vocês transbordaram de amor cada coração daqui. Voltem mais 
vezes... Os vovós amaram!"  (Andrea Ribeiro - gerente)

Nossos alunos fizeram a 

tradicional Caminhada dos 

Valores e, assim, vivenciaram a 

alegria de compartilhar as 

mensagens de Valores 

Humanos com as pessoas que 

encontraram no trajeto: Escola - 

comércio próximo, Shopping 

Boulevard Rio e Supermercado 

Guanabara.

No dia 2 de maio de 2019,  um dia pra lá de especial, complemen-

tando as atividades do Dia Mundial dos Valores Humanos, os alunos 

do segundo ano foram visitar os vovós no "Bella Vita Residencial para 

idosos", no Andaraí, levando-lhes muito carinho, amor e alegria. 

24 DE ABRIL DE 2019, DIA MUNDIAL DOS    
VALORES HUMANOS

VIVENCIANDO VALORES >

* quarteirão/bairro/cidade;

* meios de transporte/sinais de 
trânsito/meios de comunicação;

Assim, a oportunidade de 
aumentar a sua vivência, através 
do experimentar, confirmar e 
ampliar seu relacionamento com 
os colegas, professoras e demais 
pessoas envolvidas no contexto.

* tipos de moradias/comércio 
local;

* nomes de ruas (homenagens);

* pichação x grafitagem;

* meio urbano e meio rural;

* limpeza urbana - 
responsabilidade de todos.

«Educar é construir juntos os 
saberes!»

(Da pedagogia de Célestin 
Freinet)

* numeração (par/ímpar);

29 DE MAIO DE 2019, 
AULA-PASSEIO

Principais Objetivos:

Os alunos com a aula-passeio 
tiveram um maior contato com o 
meio em que vivem e a 
aprendizagem se fez de maneira 
natural e agradável.

DIAS ESPECIAIS >

O Dia da Terra foi criado em 1970 pelo Senador 

norte-americano Gaylord Nelson. É um momento 

de reflexão para que possamos reconhecer a 

importância do planeta e colaborar para a sua proteção.

Nossas crianças fizeram um Serviço ao Planeta, cuidando do entorno 

da Escola: retirada de lixo das calçadas e seleção do mesmo, por 

natureza, para que tudo fosse encaminhado para reciclagem.

22 DE ABRIL DE 2019, DIA DA 
TERRA

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