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Entradas dos Blocos Santo Agostinho e Santa Mônica 

Bem-vindo/a ao Colégio Nossa Senhora Mãe de Deus, uma das unidades das Irmãs 

Agostinianas Missionárias, instalada em uma área de 16.427,07 m², com dois blocos, 

Bloco Santo Agostinho e Bloco Santa Mônica, com estrutura ampla e ao mesmo tempo 

moderna, oferecendo as condições necessárias para uma educação plena, humanizada e 

para a vida. 

 

Espaço da Brinquedoteca do Bloco Santo Agostinho 

A brinquedoteca tem uma proteção emborrachada no piso onde está instalado um 

playground exclusivo para a integração das crianças da Educação Infantil. Um local onde 

elas constroem conhecimentos, imaginam e se movimentam, expressando suas 

necessidades e emoções. 

 

Pátios Cobertos do Bloco Santo Agostinho e Santa Mônica 

Os pátios são espaços de integração e convivência, de encontro para o lanche, de 

socialização. O recreio aqui é divertido, com ambiente para conversa, apresentações 

musicais, brincadeiras dirigidas e vivências inesquecíveis dos laços de amizade. Possuem 

lavatórios para as mãos, torneira com sensor automatizado e suporte adequado de papel 

toalha; totem com acionamento no pedal de álcool em gel 70% e bebedouro somente 

para garrafinhas com disparo e fechamento automático via sensor. 

 

Pátio Descoberto do Bloco Santo Agostinho 

O pátio descoberto é um espaço de integração e convivência, de encontro para o lanche, 

de socialização. O recreio aqui é divertido, com ambiente para conversa, teatro de arena, 

mesa de ping pong, árvores, brincadeiras dirigidas e vivências inesquecíveis dos laços de 

amizade. 

 

Pátio Descoberto do Bloco Santa Mônica 

Famoso, muitos hinos nacionais, orações, a famosa Festa Junina e demais eventos já 

foram realizados nesse pátio ao longo dos anos. O pátio descoberto é um espaço de 

integração e convivência, de encontro para o lanche, de socialização. O recreio aqui é 

divertido, com ambiente para conversa, brincadeiras dirigidas e vivências inesquecíveis 

dos laços de amizade nestes longos anos. 

 

 



Área de Piquenique, Descontração e Estudo da Natureza do Bloco Santo Agostinho 

É uma área muito arborizada, com mesas e bancos, para os alunos terem aulas com 

metodologia ativa e também descontração. A área conta também com uma horta que é 

administrada pelas Irmãs para uso em sua alimentação, mas que os/as alunos/as em 

aulas com a metodologia ativa, podem realizar estudos sobre a germinação de sementes 

e também projetos para incentivar a plantação. 

 

Cozinha Experimental do Bloco Santo Agostinho 

A Cozinha Experimental é utilizada pelos professores, que trabalham projetos de uma 

alimentação saudável com os/as alunos/as, além de ser utilizada também para uma 

metodologia ativa na Matemática e Ciências, para trabalhar cálculos, medidas e reações 

dos ingredientes, e na Geografia, História, Artes, Língua Portuguesa, Língua Espanhola e 

Língua Inglesa para trabalhar a alimentação saudável ou regional do Brasil e de outros 

Países. 

 

Cozinha do Bloco Santa Mônica 

A Cozinha é utilizada para a preparação das refeições para os/as alunos/as do Ensino de 

Tempo Integral e também lanches, bebidas e alimentações quando tem algum evento. 

 

Cantinas 

As Cantinas do Bloco Santo Agostinho e do Bloco Santa Mônica, são administradas pelo 

Colégio, têm um cardápio orientado por nutricionista, não é servido refrigerante, lanches 

fritos e outros produtos prejudiciais à saúde das crianças e adolescentes; mesmo assim 

os lanches, o suco natural e demais produtos são feitos com higiene e cuidado para servir 

nossos/as alunos/as. 

 

Salas da Educação Infantil do maternal (1 e 2) 

As salas do Maternal são organizadas de forma acolhedora, com mesinhas separadas por 

aluno/a, promovendo a construção de conhecimentos, da autonomia e da convivência 

com o outro. Adequado à faixa etária, o espaço é dividido com banheiro, lavatórios, 

estantes baixas, mobiliário adequado, com brinquedos e materiais de uso das crianças 

organizados e acessíveis a elas. 

 

Salas da Educação Infantil do Jardim (1 e 2) 

As salas de Educação Infantil consideram as características da faixa etária, a rotina das 

aulas e a proposta pedagógica do Colégio, para a definição de como será a organização 



dos espaços e a disposição dos materiais. O mobiliário é adequado ao atendimento das 

crianças. 

 

Ensino Fundamental (anos iniciais e finais) 

As salas de aula do Ensino Fundamental são amplas, arejadas, com mobiliário adequado 

e equipadas com kit multimídia, oferecendo aos alunos e professores conforto e recursos 

tecnológicos, que possibilitam aulas dinâmicas e participativas. 

 

Ensino Médio (1ª a 3ª série) 

As salas de aula são amplas, arejadas, com carteiras individuais que podem ser 

reorganizadas de acordo com as propostas pedagógicas. Todas as salas possuem 

projetor com sistema de som integrado. 

 

Laboratório de Ciências Físicas e Biológicas 

A infraestrutura do Laboratório de Ciências Físicas e Biológicas oferece de forma segura, 

revisada, fiscalizada e auditada por Empresa de Auditoria de Segurança do Trabalho e 

Corpo dos Bombeiros, além de um especialista em laboratórios e professor, recursos que 

tornam o aprendizado dinâmico e criam possibilidades de experimentação e descobertas, 

o que incentiva o interesse dos alunos por meio de projetos científicos, tornando a ciência 

mais próxima, acessível e interessante. 

O laboratório possui infraestrutura completa com equipamentos novos para a Física, que 

proporciona aulas totalmente interativas nas diversas áreas da Física. Por meio dos 

equipamentos e aulas práticas, os alunos fazem experimentos relacionados com o 

conteúdo estudado em sala de aula. 

O laboratório possui infraestrutura completa com equipamentos novos para Química e se 

destina a investigação e interpretação dos fenômenos, por meio do trabalho em equipe, 

coleta de dados, aprimoramento da lógica e do pensamento crítico e reflexivo, fazendo 

com que a Química faça parte do dia a dia de nosso estudante. 

O laboratório possui equipamentos de Biologia novos e um acervo diversificado formado 

por espécimes científicos preservados. Neste ambiente, os alunos vivenciam e atuam na 

prática científica. As aulas propiciam o desenvolvimento de habilidades fundamentais para 

que o aluno analise problemas e formule hipóteses. 

 



Biblioteca Central Prof. Antônio Chaud – Bloco Santa Mônica 

A Biblioteca Central Prof. Antônio Chaud é ampla e confortável, com espaços disponíveis 

para aulas, pesquisas e estudos. Oferece também um acervo amplo com títulos variados 

e organizados, sendo um suporte valioso ao desenvolvimento de atividades pedagógicas, 

de pesquisa dos/as alunos/as, professores/as e colaboradores/as do Colégio. 

 

Biblioteca Infantil e Juvenil Irmã Ivone Colombo – Bloco Santo Agostinho 

A Biblioteca Irmã Ivone Colombo é confortável, com espaços disponíveis para aulas, 

pesquisas e estudos adequados para as crianças do infantil e fundamental dos anos 

iniciais. Oferece também um acervo amplo com títulos variados e organizados, sendo um 

suporte valioso ao desenvolvimento de atividades pedagógicas, de pesquisa dos/as 

alunos/as, professores/as e colaboradores/as do Colégio. 

 

Capela 

A Filosofia Agostiniana integra nosso projeto pedagógico, estando presente em nosso dia 

a dia de muitas maneiras. A Capela é local amplo, arejado, símbolo de religiosidade e 

representa o desenvolvimento do ser humano de forma integral, com intelecto, corpo, 

mente e espírito; em conexão consigo mesmo, com o outro e com Deus. 

 

Espaços Maker do Bloco Santo Agostinho e Bloco Santa Mônica 

Os Espaços Maker são os espaços mais interessantes e modernos para as novas 

gerações, são utilizados pelos/as alunos/as, juntamente com o especialista de 

Laboratório Maker e os/as professores/as de qualquer disciplina para um programa 

de educação integral que tem o objetivo de desenvolver habilidades necessárias para os 

desafios cotidianos. 

Nessa jornada diária, os alunos interagem com diferentes áreas do conhecimento 

buscando desenvolver competências como a autonomia, o trabalho em equipe e a gestão 

do tempo. A iniciativa também aguça a programação, a automação, o senso crítico, o 

científico, o raciocínio lógico, o pensamento reflexivo sobre o mundo e a tomada de 

decisões. 

 

Quadras do Bloco Santo Agostinho e Bloco Santa Mônica 

As quadras são espaços de muita alegria e também de aprendizado! São utilizadas para 
as aulas de Educação Física, recreio, atividades da Escola de Esportes e treinamentos 
das Equipes Esportivas. Recebemos também equipes para jogos amistosos de 
competições escolares. A quadra do Bloco Santo Agostinho possui um piso de Paviflex, 
sendo melhor para as crianças menores. 

As quadras têm lavatórios para a higienização das mãos e banheiros adequados. 



 

Campo de Futebol Com a Grama Natural Esmeralda 

É um espaço de muita alegria e aprendizado! Possui a grama esmeralda. É utilizado para 
as aulas de Educação Física, recreio, atividades da Escola de Esportes e treinamentos 
das Equipes Esportivas. Recebemos também equipes para jogos amistosos de 
competições escolares. 

Na área ligada ao campo de futebol e piscinas contém lavatório para higienização das 
mãos. 

 

Piscinas 

São espaços de bastante alegria, prática de hidroginástica e natação! O Colégio possui 2 
piscinas, uma juvenil e outra infantil, cobertas com lonas apropriadas que deixam a 
ventilação ser perfeita e com pouco sol, além de terem a área ao seu redor devidamente 
cercada e segura. 

Na área ligada as piscinas contém lavatório para higienização das mãos. 

 

Sala de Danças 

A sala de dança é um espaço muito amplo, arejado com barras e espelhos, é utilizada 
para as aulas de balé extracurriculares. 

 

Miniauditório – Bloco Santo Agostinho 

O Miniauditório é um espaço utilizado para reuniões com as famílias, também os/as 
alunos/as utilizam com muito entretenimento, estudo e interação. Tem espaço para 200 
pessoas sentadas, com assentos confortáveis. 

 

Auditório 

O famoso Auditório que recentemente passou por reforma e troca de todos os assentos, 
já foi palco de muitos eventos importantes na Cidade. Tem espaço para 340 pessoas 
sentadas, com assentos moderníssimos. 

É utilizado para eventos, teatros, encontros e formaturas. 

 

Salas de Reuniões do Bloco Santa Mônica 

É uma sala utilizada para reuniões da Pastoral, dos/as alunos/as e também dos/as 
professores/as. 

 

 



Salas de Monitoramento do Circuito Interno das Câmeras 

Temos 2 salas de monitoramento do circuito interno de câmeras, tanto no bloco Santo 
Agostinho quanto no bloco Santa Mônica. 

 

Salas dos Professores do Bloco Santo Agostinho e Santa Mônica 

As Salas dos Professores são utilizadas para os momentos de descansos dos/as 
professores/as, enquanto estão em seus períodos de repouso ou aguardando a entrada 
para ministrar alguma aula. 

 

Administrativo do Bloco Santo Agostinho 

O espaço é dividido em ambientes diferenciados, integrando Recepção, Secretaria e 
Financeiro, Coordenações, Diretoria, Bazar, Gráfica e Departamento de TI. Planejado 
para receber familiares e pessoas da comunidade, o local possui sala de espera, sala de 
atendimento individualizado além de uma enfermaria para o/a aluno/a aguardar quando 
está com alguma indisposição. 

 

Administrativo do Bloco Santa Mônica 

O espaço é dividido em ambientes diferenciados, integrando Recepção, Coordenações e 
Gráfica. Planejado para receber familiares e pessoas da comunidade, o local possui sala 
de espera, sala de atendimento individualizado. 


