www.suacomunidade.escoladecidadania.org

Esta Escola pode ser comparada com um desﬁle de Escola de Samba que tem como Enredo a
“Mãe Natureza”. Composta de várias Alas ela foi totalmente desenvolvida no Brasil e acontece
nos corações e mentes dos Seres Humanos. Ela objePva a democracia verdadeira com obtenção
de resultados com maximização de riqueza. Somos avaliados pelos quesitos Conjunto e
Harmonia. Nossa nota 10 é conseguida com o nascer de uma nova sociedade..
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www.suacomunidade.escoladecidadania.org

Esta Escola pode ser comparada com um desﬁle de Escola de Samba que tem como Enredo a
“Mãe Natureza”. Composta de várias Alas ela foi totalmente desenvolvida no Brasil e acontece
nos corações e mentes dos Seres Humanos. Ela objePva a democracia verdadeira com obtenção
de resultados com maximização de riqueza. Somos avaliados pelos quesitos Conjunto e
Harmonia. Nossa nota 10 é conseguida com o nascer de uma nova sociedade..

Como aPvar a sua Escola de Cidadania ?

Estamos à disposição da Associação de Moradores de
sua Comunidade, por favor, se comuniquem conosco !
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O Quê oferece à humanidade o INSTITUTO PAI ?
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O INSTITUTO PAI com sua Missão, oferece à Humanidade uma
oportunidade de promover a qualidade do Planeta, nas dimensões
“HolisBca e Natural” que foi concebida à parBr de um “Enredo
Ecológico”, com base na “Preservação” de todas as espécies e na
“Sustentabilidade”, objeBvando uma acelerada, sistemáBca e
profunda “Mudança Comportamental” dos seres humanos na
direção dos conceitos que estão traduzidos e materializados através
de símbolos, ícones em cores e de todos os demais integrantes do
enredo da Mãe Natureza, sempre presentes, possibilitando através
desse “AMBIENTE NATURAL”criar as condições adequadas ao
surgimento do cidadão do terceiro milênio, o “Cabeça‐de‐obra” e
sua evolução para o “Coração‐de‐obra” através da espiritualidade.
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INSTITUTO PAI

Qualificado como uma Organização de Interesse Público pelo Governo Federal
Desde 1992 construindo o enredo e o Ambiente Natural dos Seres Humanos
CNPJ: 07.259.875/0001-51; Rio de Janeiro, www.institutopai.org- Tel: (21) 3285-0541
faleconosco@@institutopai.org;
www.escoladecidadania.org
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