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Aniversário Espaço Ganesha
Na auspiciosa sexta-feira do dia 13/09, alguns alunos do Ensino Médio de nossa escola 
estiveram presentes no aniversário do espaço Ganesha - Centro de Cuidado do Ser, em 
Ribeirão Preto. Convidados pela professora Camila a contribuir com o bom andamento 
do evento, tanto no canto quanto na dança, os jovens cantaram mantras e dançaram, 
juntamente com os praticantes de Yoga. 
Serena alegria, conexão, fraternidade e beleza permearam a noite.
Esta noite especial também teve a participação do professor Willian Storti, responsável 
pelo arranjo dos mantras e das músicas que acompanharam os Sagrados Movimentos 
das Danças Circulares. 

"Foi um momento muito especial, com incríveis, 
extremamente acolhedoras e enérgicas almas 
que se guiavam dentro dos mantras e danças. 
Um momento de refletir, de fato, de onde 
estamos saindo e onde ingressaremos, sempre 
com consciência, sabedoria e alegria, que não 
pode faltar nos novos começos."
Pedro Trad, 12° ano

"Foi uma experiência muito interessante, 
nunca tinha participado de um Satsang antes 
e conhecer sempre é bom.
Como aluna, levar a Dança Circular para fora 
da escola foi muito bom, vi a nossa importância 
em contribuir ajudando com o que sabemos. 
Vivemos um momento leve e alegre que, 
acho, serviu de incentivo para todos pois nos 
mostrou que tudo o que aprendemos pode ser 
levado para o mundo e é assim que fazemos a 
diferença.
Obrigada professora Camila pelo convite, o 
evento foi muito proveitoso."
Natália Gradin, 11° ano

"Queria agradecer pela experiência vivida na 
Ganesha. Acredito que muitos ali precisavam 
de uma vivência como aquela. Eu a descreveria 
como algo poderoso e vivo, que muitos 
deveriam vivenciar pelo menos uma vez 
na vida. No final, a sensação mais forte é de 
gratidão. Gostei muito."
Ana Luna, 10° ano

"Neste evento, pude me conectar comigo 
mesma, saí leve e com um sentimento 
de felicidade, momentos como aqueles 
acrescentam em nossas vidas."
Laraflay, 11° ano

"Foi uma noite especial, decorada de cantos 
que reverberaram em cada ser lá presente. 
Recheada de sorrisos e encerrada com bonitas 
danças circulares que sutilmente uniram cada 
um.
Para mim, participar dessa vivência foi 
gratificante e intenso de boas energias".
Ana Carolina Cunha, 9° ano



Agenda

Setembro

30: Micael - Comemoração Interna

Outubro

12: Nossa Senhora Aparecida
14 a 18: Férias da Primavera
18 a 20: Seminário de Pedagogia Waldorf
21: Reunião Conselho de Pais
26: Festa Semestral
26 e 27: Curso Livre de Pedagogia Curativa
28: Assembleia Geral da APJ - Eleição dos Membros 
da Diretoria Executiva


