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DESTAQUE >
DIA 23 DE NOVEMBRO
Escola Sai de Aparecida de
Goiânia, SP

Gratidão é celebrar as conquistas
e as não conquistas.
É celebrar as oportunidades de
um aprendizado que nos remete
a desaﬁos constantes e vitórias
permanentes.
E embora deva ser uma prática
constante e muito benéﬁca, em
determinados momentos,
precisamos fazer uma pausa para
perceber e enormidade de
situações maravilhosas que temos
para agradecer e as muitas que
nos fortaleceram através de
ensinamentos sutis.
Agradecemos, na oportunidade,
ao Grande Educador Sathya Sai
pelo legado que nos deixou, entre
eles, o Programa Sathya Sai de
Educação em Valores Humanos.
Quando a criança vive a
importância da gratidão, cresce
com um sentimento de profunda
realização, tornando-se um adulto
realizado e feliz!

O dia 23 de novembro foi
maravilhoso!
Depois de uma deliciosa chuva,
que veio nos abençoar, as crianças
cantaram lindas músicas e
recitaram poemas em
homenagem à escola e ao
aniversariante do dia, o Grande
Educador Sathya Sai.

Foi elaborado um mural, uma
mandala feita de papeizinhos
coloridos, pelos colaboradores e
pelas pessoas escolhidas pelos
pais.
O dia terminou com uma reﬂexão
sobre a gratidão e sua
importância para que tenhamos
um mundo melhor.

VIVENCIANDO VALORES >
I FESTA ITALIANA
Escola Sai de Ribeirão Preto, SP

Muito gratos em fazer parte da
grande família Sathya Sai e pelo
entendimento de que o nosso
trabalho está muito além de um
Projeto Educacional, os pais dos

DIAS ESPECIAIS >

SEMANA DA GRATIDÃO
Escola Sai de Vila Isabel, RJ

novos alunos, turma que
ingressará em 2020, juntaram-se
aos pais dos alunos antigos, e
bem atuantes dentro da escola,
na organização de uma atividade
de encerramento do ano.

Eles se reuniram,
organizaram-se,
dividiram-se em equipes
e foram atrás de toda a
estrutura do evento,
evidenciando-se que toda a
matéria-prima foi doada pela
comunidade escolar e que os
funcionários também se
engajaram no trabalho.
Houve apresentação de dança
italiana e comida típica.
Foi uma festa cheia de
signiﬁcados e muita gratidão
pelos resultados.

Muito mais que interação, foram
os passos para a construção da I
Festa Italiana, um evento
marcado pelo envolvimento,
pertencimento e gratidão,
sentimentos demonstrados pelos
pais.

Contaram a história "A casa e seu
dono", de Elias José, entoaram
belíssimas canções e alegraram o dia
dos vovôs e vovós!

DIA 23 DE NOVEMBRO
Escola Sai de Aparecida de
Goiânia, GO
As crianças cantaram lindas
músicas e recitaram poemas em
homenagem à escola e ao
aniversariante do dia, o Grande
Educador Sathya Sai.

Além do trabalho realizado durante
uma semana tão especial, nossos
alunos, mais uma vez, visitaram o
"Bella Vita Residencial", lar para
idosos.
Visite-nos no Facebook: https://www.facebook.com/institutosathyasaideeducacaodobrasil/

