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Neste boletim, apresentamos uma história de excelência humana em educação. 
A Escola Sathya Sai das Ilhas Maurício procura transformar famílias, a 
sociedade e o país, através da educação baseada na busca da unidade, da 
moralidade e da co-existência pacífica
declaração desta aspiração.
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O Truste Central Sathya Sai das Ilhas Maurício e a OSSI das Ilhas Maurício 
fornecem total apoio e orientação à escola para possibilitar que ela lute 
continuamente por padrões mais altos. 
 
Fundada em 2000 como uma escola infantil (Jardim da Infância) em Vacoas, a 
escola adotou o programa Sathya Sai de Educação em Valores Humanos e 
incorporou o enfoque integrado da Educação Sathya Sai no sistema geral de 
educação nas Ilhas Maurício. Com as bênçãos de Sathya Sai Baba, em 1º de 
outubro de 2009, a seção do ensino primário foi inaugurada pelo Presidente da 
República das Ilhas Maurício. O currículo segue as diretrizes do Ministério da 
Educação e oferece um ambiente de aprendizagem de apoio para mais de 100 
crianças, do Jardim da Infância até a 6ª série. 
 

 

Tour EVHSS - A Natureza é nossa melhor mestra 
 



 

EVHSS - Especial de Natal 
 
Graças ao árduo trabalho do pessoal, a escola Sathya Sai desenvolveu uma 
reputação de excelência e de desenvolvimento do caráter. A escola incentiva 
nos alunos as qualidades de bondade e tolerância, promove a apreciação pela 
unidade de todos os credos e culturas e inspira-os a serem positivos, 
assumirem responsabilidade e praticarem o serviço desinteressado na 
sociedade. 
 

 

Oficina dinâmica para pais 
 



No Certificado Nacional 2016 nos Exames de Educação Primária, 6ª Série, a 
Escola alcançou uma taxa de 100% de aprovação e alguns estudantes foram 
colocados nas melhores escolas secundárias do país. Esta conquista é um 
testemunho da dedicação de todas as partes interessadas, especialmente dos 
pais das crianças. 

 

 
 
Respeitosamente, 
Dr. Anupom Ganguli 
Presidente do Comitê de Mídia 
Organização Sathya Sai Internacional 
 


