
Viva!!!!!

VALORES EM 

DESTAQUE >

DIA DA COLHEITA

Na nossa Festa da Colheita, 

colhemos de tudo, banana, 

cana, ingá, coquinho e muito 

mais, mas o que mais deu em 

fartura foram os Valores 

Humanos. Muito amor, paz, 

retidão, verdade e não 

violência  foi o que deu de 

montão.
 
Viva São Pedro, São João e 

Santo Antônio. 

NESTA EDIÇÃO >
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DESTAQUE >

Uma festa cheia de significados!

FESTA DA COLHEITA

Rico em cultura e com costumes 

inconfundíveis, o Nordeste foi o 

grande homenageado na Festa da 

Colheita. Durante o semestre 

foram trabalhadas atividades 

interdisciplinares, incluindo 

música, Literatura de Cordel, 

vegetação, folclore e linguagem. 

A grande “colheita” da festa foi a 

apresentação das danças, 

resultado de um belo trabalho de 

meses de ensaio de alunos e 

professores. As danças: Xaxado da 

Paraíba, Frevo, Dança do Coco, 

Baião e Xote.

Além disso, deliciosas comidas 

típicas do Nordeste (tapioca, 

milho, bala baiana etc) 

incrementaram e deram sabor a 

nossa linda festa.  

Para que tudo saísse com capricho 

e amor, contou-se com a 

participação efetiva das famílias e 

alunos nas atividades. 

Os alunos que já estudaram na 

Escola vieram prestigiar e dar 

'aquele' abraço nos amigos e 

funcionários. 
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Mas... só? Claro que não. Tivemos a mesa farta. 

Foram muitos os quitutes saborosos trazidos por 

nossos alunos e suas famílias.

Durante as festas, são realizadas danças típicas, 

como as quadrilhas. As iguarias têm como base 

o milho e o amendoim: pamonha, pé de 

moleque, curau, pipoca, canjica...

Escola Sai de Vila Isabel, RJ

As festas têm origem nos cultos pagãos, 

segundo os estudiosos, mas sofreram fortes 

influências do catolicismo.

DIAS ESPECIAIS >

Em seguida, as crianças apresentaram, a seus pais e 

familiares, graciosas danças preparadas com 

esmero e carinho.

Fez-se a oportunidade de um belíssimo e 

harmonioso encontro: crianças, professoras, 

funcionárias, voluntários, pais e amigos da escola.  

E, assim, aconteceu a melhor quadrilha do mundo!

A FESTA É JUNINA

m essência, as festas juninas brasileiras 

Esão multiculturais. Foi uma herança 

recebida de Portugal, que sempre 

homenageou seus santos populares: Santo 

Antônio (13), São João (24),  São Pedro e São 

Paulo (29).

E a nossa festa foi inesquecível!

Nossos alunos participaram de inúmeras 

brincadeiras, ao mesmo tempo em que seus 

pais foram acalentados pelo Núcleo Social da 

escola com a abordagem do tema: «Cuidado: a fala 

amorosa!»

Alegria! Alegria! Alegria!

VIVENCIANDO VALORES >

Escola Sai de Goiás

Um dos detalhes marcantes da 
comemoração é o fortalecimento da 
fraternidade entre os trabalhadores.

Ao ver seu trabalho com tanto sucesso 
e recompensas, deve o homem 
agradecer a Deus pela fartura.

É uma festa de origem judaica,  
provavelmente oriunda dos povos 
cananeus, que fala de prosperidade; do 
período no qual a produção dos 
campos, pomares e vinhas é colhida.

FESTA DA COLHEITA

Gratidão = semeadura + colheita

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