UNIDADE BOA VIAGEM
"Me interessa o futuro, pois é lá que vou passar o resto da minha
vida"

É com esta frase de Wood Allen que gostaríamos de apresentar o
nosso novo projeto para unidade de Boa Viagem.

Aqui no Colégio Motivo estamos constantemente revendo métodos,
práticas e modelos pedagógicos. Uma parte desse futuro que se
desenha já estamos trabalhando para preparar nossos filhos para ele.
O nosso modelo pedagógico vem passando por reformulações que
pretendem nos colocar na vanguarda da educação, aplicando os
melhores métodos e práticas existentes.

Só que quando visualizamos o futuro, buscamos infra-estruturas que
materializem essa possível realidade. Se já podemos sentir os
resultados dessa nova pedagogia na performance dos nossos
alunos, também precisamos oferecer a eles um espaço físico que
corresponda a esse futuro. E, nesse sentido, o futuro está bem
próximo aqui no Colégio Motivo. Ele começa em 1 ano, em 2019.
Temos o prazer de apresentar a você o Novo Colégio Motivo Boa
Viagem.

A nova unidade, que fica a 1 quilometro de distância da atual, será
especialmente construída para atender aos alunos, professores e

Página 1 de 3

UNIDADE BOA VIAGEM
famílias com mais conforto e comodidade. Para planejar a Escola do
Futuro, foram reunidos professores, pedagogos, arquitetos e
engenheiros, todos com um só propósito: proporcionar uma melhor
experiência na aquisição do conhecimento.

A estrutura inclui dois prédios distintos para diferentes idades, três
quadras poliesportivas (sendo uma suspensa), biblioteca com mais
de 100m2, amplas áreas de convivência e interação com muita
tecnologia.

O objetivo é criar um ambiente completo para o aprendizado e
garantir mais conforto a todos: ?Um colégio não é apenas uma sala
de aula. Nossa preocupação vai muito além. Todos os espaços
devem acolher o aluno e sua família?, explica Sérgio Ribeiro, Diretor
Geral do Motivo. Ele conta que para que haja uma melhor preparação
do aluno, três fatores são importantes: um local propício para o
estudo, um bom acervo de livros e professores para dirimir quaisquer
dúvidas. ?Nosso objetivo é formar cidadãos que não apenas se
dedicam aos livros e alcançam objetivos, mas que interagem e se
preocupam com os problemas da sociedade?, diz.

A nova unidade de Boa Viagem vai reforçar também a questão da
segurança no embarque e desembarque dos alunos. ?Como o
Colégio terá ruas internas, esse processo ficará muito mais rápido e
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organizado?, conta Ribeiro. Na nova escola, haverá o dobro de vagas
de estacionamento e entradas independentes para os prédios do
Ensino Infantil e Ensino Médio. Haverá pátios, áreas de lazer e de
convívio especialmente projetadas para as diferentes faixas etárias.
Os pequenos terão um ateliê exclusivo para o incentivo às artes.

Venha conversar com nossa equipe e conhecer ainda melhor o novo
projeto.
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