PRIMEIRAS PERGUNTAS
Por que estamos mudando?
Fomos informados pelo proprietário de um dos imóveis que faz parte da Unidade 3, sobre a venda do terreno
para um futuro empreendimento.
Inicialmente, nosso esforço foi negociar um bom prazo para que pudéssemos manter as atividades na Unidade 3 até 2020. Neste tempo, buscaríamos as melhores alternativas para nossos alunos.
Num primeiro momento, pensamos em ampliar a unidade no entorno, com a aquisição de terrenos adjacentes, mas chegamos à conclusão de que este era o momento ideal para construir uma nova sede. Um espaço
que integrasse todos os segmentos, atendesse às especificidades do nosso projeto e que realizasse um
desejo antigo de estarmos todos juntos em uma única unidade.
Embarcaram conosco nesse projeto a Patrimônio, incorporadora que adquiriu o terreno e construirá o
prédio que será alugado por nós, e o escritório de arquitetura Königsberger Vannucchi.

Quais foram os critérios da escolha do local?
Começamos nosso planejamento buscando apenas terrenos próximos de nós, num raio de até 2km das
unidades atuais. Queríamos, assim, reduzir possíveis transtornos nas rotinas das famílias, da nossa equipe
e, principalmente, dos nossos alunos.
Acreditamos ter cumprido essa difícil missão. O terreno que escolhemos atende ao projeto da nossa escola e
está a aproximadamente 1,2km da Unidade 3.

Por que não optamos por construir no terreno remanescente?
Construir com a escola em pleno funcionamento traria muitos transtornos para a rotina de trabalho. Além disso,
o processo seria mais longo e dificultaria a logística da obra.

Como se dará o acesso à nova unidade?
O projeto prevê um subsolo para embarque e desembarque exclusivo das vans e das famílias do berçário. Também teremos dois acessos distintos, um para entrada dos alunos pequenos e outro para os maiores. O corredor
de carros ocupará um recuo da calçada para que os alunos acessem a entrada de forma mais segura.

Haverá alteração nas mensalidades?
Não, nossa mudança não terá reflexo nas mensalidades. Faremos, como sempre, os reajustes anuais de acordo
com os critérios já conhecidos, que levam em consideração a inflação e o dissídio dos professores.

Haverá mudança no Projeto Político Pedagógico?
Não. O Projeto Político Pedagógico da escola continuará o mesmo, mantendo nossa proposta de ensino e
atualizações permanentes. Sempre entendemos que ensinar é um processo vivo e constante.
O novo espaço ampliará as possibilidades para colocarmos em prática tudo aquilo que temos construído
nestes anos.

A escola pretende crescer ou ampliar a quantidade de alunos por sala?
Não. Vamos manter os grupos com o mesmo limite de alunos por turma que temos hoje, em ambientes
confortáveis. Haverá grupos menores para crianças pequenas e grupos maiores para os adolescentes, garantindo um trabalho cuidadoso com cada um deles.

O novo projeto inclui o Espaço Cultura Viva?
Sim. Estão previstos os mesmos espaços que temos hoje no Espaço Cultura Viva, inclusive a piscina, com
instalações projetadas especificamente para esse objetivo.
Haverá maior contato e permeabilidade. A escola ganha a possibilidade de usar as instalações que hoje são exclusivas
da Unidade 4, como a piscina, as quadras externas, as salas de judô e dança e a atual Unidade 4 ganha a
oportunidade de usar os ateliers, os laboratórios, a biblioteca e o parque.
Os alunos do Cultura Viva continuarão com acesso facilitado, pois manteremos uma recepção exclusiva
para entrada e saída do período estendido e atividades complementares.

O novo projeto inclui outras áreas esportivas?
Sim. Além do Espaço Cultura Viva, teremos condições de ter mais e melhores quadras. Com isso, não precisaremos mais usar espaços de terceiros.

E o parque e a área verde?
Este é um dos nossos maiores desafios, já que nossos espaços sempre foram a marca do nosso projeto. Já
está prevista a criação de áreas verdes com árvores frutíferas e outras espécies para oportunizar interação
e descobertas. Haverá brinquedos para os menores e espaço de convivência para os maiores.

Como manteremos alunos de diferentes idades em um mesmo espaço?
Consideramos um privilégio a convivência de alunas e alunos de diversas idades no mesmo espaço.
Ainda assim, o projeto prevê espaços específicos para cada faixa etária. A privacidade de cada fase
será preservada.

Quais critérios norteiam o projeto arquitetônico da nova sede?
Königsberger Vanucchi Arquitetura: “A escola nos encomendou um projeto inspirado em um ambiente
acolhedor, plural e revelador. Pensando nisso, planejamos um espaço flexível, colaborativo e conectado
ao lugar onde está inserido. Sua qualidade espacial e arquitetônica, focada nos conceitos de sustentabilidade, revela um ambiente favorável ao aprendizado e ao desenvolvimento dos alunos.
O coração do projeto é um espaço aberto, coletivo e festivo. Um pátio central promove o convívio e
conecta visualmente as inúmeras atividades e fases do ensino. Criamos espaços livres que integram, ao
mesmo tempo que libertam o aluno para construir conhecimento e relações.
A individualidade de cada fase escolar se mantém preservada, agora com a possibilidade deste encontro
visual, que acolhe a todos.”

Quais as mudanças na estrutura em 2019 e 2020?
No final do período de construção da nova sede, poderemos ter algumas alterações no espaço atual, como a
redução parcial do terreno e a instalação do stand de vendas do prédio que será construído.

E se a obra não ficar pronta a tempo para a mudança em 2021?
Todos os cuidados estão sendo tomados para que a obra não atrase. Planejamos um cronograma adequado
para essa realização e que considera uma margem de segurança para eventuais atrasos.

O que a comunidade pode esperar da Escola durante esse processo de mudança?
Transparência, seriedade e compromisso com o aluno e a comunidade escolar, como sempre fizemos.
É importante reforçar que, diante de todas as mudanças, há algo que permanece: nosso compromisso ético
e profissional com todos vocês.
A Carandá Vivavida de 2021 será ainda melhor do que a escola de hoje. E contamos com a confiança de todos
nessa jornada.
Caso ainda existam dúvidas sobre o Projeto 2021, conversem com a gente. Será um prazer falar sobre
este novo momento.

