HISTÓRIA DA PRESENÇA LASSALISTA EM ÁGUAS CLARAS

A Comunidade Lassalista de Águas Claras foi fundada em 1963 numa área
de cem hectares doada pela TERRACAP para sediar uma escola de
formação agrícola. A obra foi de caráter assistencial com o internamento
de menores carentes, denominada, inicialmente, Instituto Agrícola La Salle
e alterada, posteriormente para Instituto Assistencial La Salle (IALS),
atividade esta perdurou até o ano de 1998 quando foi encerrado o
internato, atendendo a novas exigências legais para a assistência aos
carentes e tendo em conta a nova realidade da região de Águas Claras,
onde foi implantado um grande núcleo habitacional. Nas dependências do
colégio funcionou por muitos anos uma escola pública de Ensino
Fundamental, denominada Centro de Ensino La Salle, gerido pela então
Fundação Educacional do Distrito Federal e que atendia os internos e os
filhos de chacareiros das imediações. Os irmãos atendiam prioritariamente
os internos e apoiavam as atividades da escola com orientação a
professores e aulas de Ensino Religioso. Inicialmente, os internos
ocupavam-se com serviços normais de limpeza e conservação dos
ambientes e atividades de cultivo e trato de animais, o que supria em parte
a alimentação e possibilitava alguma renda com a venda da produção
excedente em feiras livres. A partir de 1975 foi feita uma parceria com a
Caixa Econômica Federal para iniciação dos jovens ao trabalho em regime
de meio período e recebendo um valor como bolsa. Posteriormente este
atendimento consolidou-se com a legislação do menor aprendiz e
aumentou o número de jovens encaminhados por meio de diversos
convênios com órgãos públicos, autarquias e empresas. Em 2009 foram
rompidos os convênios e encerradas as atividades do IALS. Durante o ano
de 1999 foram feitas reformas e adaptações nas instalações e em 5 de
fevereiro de 2000 iniciaram as atividades da Escola La Salle Águas Claras,
que no início do ano letivo contava com 65 alunos matriculados. O Projeto
Pedagógico na linha construtivista foi muito bem aceito pela comunidade
e a Escola foi aumentando o número de alunos, o que exigiu a ampliação
de suas instalações, chegando hoje a 2600 estudantes. O espaço dispõe
de 20 hectares de área o que possibilitou a segmentação da Escola em
quatro ambientes da Educação Infantil ao Ensino Médio. O Centro
Esportivo é amplo e possibilita a prática de diversas modalidades
esportivas para alunos e comunidade. Mantêm-se algumas práticas de
agricultura e criação de animais como projetos pedagógicos.

