“Construir pontes de justiça e solidariedade”
(Assembleia Provincial)
Brasília, 26 de janeiro de 2018.

Circular Direção n° 001/2018

Prezados Pais, Mães ou Responsáveis e Alunos,
Tendo em vista o sonho das irmãs do Instituto das Religiosas do Sagrado

Coração de Maria — Sacré Couer de Marie —, partilhado com a comunidade
educativa, estamos prosseguindo com as etapas preparatórias das obras, que
têm como principal objetivo inovar e qualificar, ainda mais, o fazer
pedagógico, por meio da modernização da estrutura física, da segurança e do
atendimento da escola.
Este investimento proporcionará novos espaços, como o novo prédio da
Educação Infantil e o ginásio poliesportivo, que reforçarão nossa educação
Sagrada de excelência em Brasília. Serão estruturados espaços ainda mais
inovadores, ventilados e modernos.
Uma instituição de ensino, sobretudo, é um espaço de desenvolvimento
cognitivo e um alicerce na construção de relações interpessoais. Assim, as
obras, realmente, são necessárias.
Novo espaço da Educação Infantil
Os ambientes da nova Educação Infantil convidarão as crianças a serem ainda
mais protagonistas, dando-lhes liberdade de escolhas e expressão e
proporcionando a aprendizagem ao ar livre e em contato com a natureza. As
salas de aula, o mobiliário, os brinquedos e os espaços arborizados permitirão
experimentações, descobertas e momentos de integração em locais
acolhedores, inclusivos e desafiadores, de modo que os educandos possam
desenvolver a própria identidade, em uma infância repleta de sentidos.
Novo Espaço de estacionamento
A escola firmou parceria com a Paróquia Nossa Senhora da Saúde (ao lado
da portaria da Educação Infantil), do Padre Kazimierr, para atender toda a
comunidade educativa (pais, responsáveis e colaboradores) durante o
período da obra. Pedimos, gentilmente, que estacionem nesse novo espaço
ofertado, que ficará disponível de segunda a sexta-feira, das 6h40 às 19h30.
Um adesivo de identificação da escola será entregue no início do semestre
letivo e servirá como identificação dos veículos na portaria da Paróquia. O
Colégio disponibilizará agentes de portaria no local.
Canal de comunicação Escola-Família

Para falar conosco sobre as obras, envie um e-mail para o nosso “Fale
Conosco”: obrasagrado2017@gmail.com.
------------------------------------------------------------------------------Perguntas frequentes
1. Onde serão a entrada e saída das crianças da Educação Infantil?
- Não sofrerá alteração. A entrada e saída da Educação Infantil ocorrerá pela
portaria do segmento, localizada na lateral da escola (via comercial 701/702
norte).
- O drive funcionará normalmente para facilitar a circulação de veículos dos
pais.
2. Onde serão a entrada e saída das crianças do Ensino Fundamental
I?
- Não sofrerá alteração. O acesso de entrada de veículos e a saída acontecerá
na portaria principal (W4 Norte) e no drive do segmento.
- O espaço das tendas foi remanejado para uma área próxima à cantina da
escola.
3. Onde os pais estacionarão seus carros? E os funcionários?
- Na Paróquia Nossa Senhora da Saúde (ao lado da atual entrada da Educação
Infantil). Um adesivo de identificação da escola será entregue na próxima
semana e servirá como identificação dos veículos na portaria da Paróquia.
4. Onde estão os parquinhos, a caixa de areia e a horta?
- Em 2017, os parquinhos, a horta e a caixa de areia foram remanejados para
a antiga área da piscina.
5. O varandão será desativado?
- Não. O varandão continuará sendo utilizado para acolhida, recreação,
entrada e saída das crianças.
6. Os alunos ficarão com os brinquedos expostos ao sol?
- Parte dos parques serão protegidos por tendas.
7. As crianças do AEC — Integral perderão os espaços das atividades
físicas?
- Os espaços físicos ofertados serão os mesmos para as atividades do
integral.
8. Qual academia será responsável pela grade de esportes da escola?
Haverá perda dos espaços para a prática dos esportes?
- Não. A academia MCA assumiu, em janeiro de 2018, as práticas esportivas
da escola, no lugar da antiga parceira LED Esportes. Todas as modalidades
esportivas ofertadas em 2017 permanecerão, bem como os espaços físicos.

O coordenador da academia, André, participará das reuniões de pais dos
segmentos para apresentar a MCA e esclarecer possíveis dúvidas.
9. As crianças terão de conviver com poeira e barulho. O que a escola
fará para minimizar isso no dia a dia?
- A limpeza será intensificada durante o período da obra. A nossa equipe
estará atenta à limpeza adequada dos espaços físicos. A equipe da obra
protegeu as áreas de penetração de poeira com tecido microlight (tecido
utilizado em obras de shopping) e tapumes.
- Nos horários de alimentação e soninho das crianças o cuidado será
redobrado em relação ao barulho.
10. Como ficarão as salas de aulas e a ventilação nesses espaços
durante o período de obras?
- As portas das salas de aula da Educação Infantil foram invertidas para o
outro lado, na área dos novos parquinhos, com uma maior captação de
ventilação. Todas as salas possuem ventiladores, umidificadores e limpeza
constante.
11. Como será o cuidado com as crianças durante o período de obras?
- Não haverá circulação de funcionários da obra nos espaços físicos da escola,
bem como dos nossos colaboradores e alunos no espaço da construção
(cercada pelos tapumes).
12. Como ficará a circulação das crianças nas proximidades dos
tapumes?
- As crianças não ficarão próximas aos tapumes. As portas das salas e os
parques foram invertidos com essa finalidade.
13. Como ocorreu a poda das árvores?
- O Colégio precisou realizar algumas podas de árvores, para tal, realizou
uma compensação florestal, conforme parecer técnico n° 536.000.015/2017GEFLO/COFLORA/SUGAP/IBRAM, que determinou que a nossa instituição
realizasse o replantio de 160 mudas. Na poda das duas árvores nativas, foram
replantadas 60 mudas e, na poda das nove árvores exóticas, foram
replantadas cem mudas. Assim, o impacto ambiental foi minimizado.
14. Como posso acompanhar as notícias sobre a obra?
- No site da escola redesagradobrasilia.com.br, responsáveis e alunos
poderão acompanhar todas as notícias e comunicados relacionados à obra,
no menu Projetos > Obras Sagrado.
-----------------------------------------------------------------------------------Garantimos que estamos conduzindo as etapas preparatórias da obra com
todo o cuidado, zelo e segurança, para que, após a conclusão de todas as

fases, o Colégio Sagrado Coração de Maria tenha as instalações mais
adequadas aos nossos alunos, além de mais espaços verdes e arborizados.
Reiterando o nosso compromisso com a comunidade educativa, colocamonos à inteira disposição para quaisquer esclarecimentos.

Atenciosamente,
Henrique Ferreira
Diretor Geral

Débora Borges
Coordenadora Pedagógica Geral

Fernando Kotz
Coordenador do SOR

