




Tradição e inovação 

andando lado a lado!



INSTITUTO PROFISSIONAL
MARIA AUXILIADORA

O INSTITUTO PROFISSIONAL MARIA AUXILIADORA
O Instituto Profissional Maria Auxiliadora foi fundado em 10 de março de 1946, com o fim principal de 
reunir Irmãs estudantes de cursos superiores e com o segundo objetivo de abrir um externato com 
cursos de instrução elementar, de trabalho, aulas particulares e com um Oratório Festivo. 
Administrado pelas FILHAS DE MARIA AUXILIADORA (FMA), também conhecidas como Irmãs Sale-
sianas, desenvolve atualmente um trabalho educativo com base no Sistema Preventivo de Dom Bosco, 
utilizando uma metodologia dinâmica, acolhedora, integral e transformadora. 
Pertence à maior rede de escolas católicas das Américas, buscando a máxima eficiência do processo de 
ensino e aprendizagem, desenvolvendo também ações que contribuam na construção de uma socieda-
de ética, solidária e participativa.



 
2019 – 70% DE APROVAÇÃO NOS VESTIBULARES;

 2020 – 95% DE APROVAÇÃO, COM ALTO ÍNDICE NAS 

UNIVERSIDADES PÚBLICAS (ENEM);

 DESTAQUE NA OLIMPÍADA NACIONAL DE QUÍMICA;

 
DESTAQUE NA OLIMPÍADA DE ROBÓTICA;

 MATERIAL DIDÁTICO UNIFICADO DA REDE SALESIANA DE 

ESCOLAS, MAIOR REDE DE ESCOLAS PARTICULARES DO BRASIL, 

DISPONÍVEL EM LIVROS IMPRESSOS E EM FORMATO DIGITAL;

 
 FORMAÇÃO ACADÊMICA ASSOCIADA 

À FORMAÇÃO DE VALORES HUMANOS E CRISTÃOS 

  DOS ALUNOS E COLABORADORES;

 PROJETO INTEGRADO ANUAL (IMERSÕES PEDAGÓGICA, 

CULTURAL E SOLIDÁRIA);

 
AULAS DE CAMPO (PESQUISA).

NÍVEIS DE ENSINO: Infantil, Fundamental e Médio

JOELMA FERREIRA MONTEIRO – MÃE DE ALUNO DO 6º ANO
“Excelente as aulas on-line, o apoio e o suporte das coordenações, TI e financeiro. Parabéns pela 
condução da escola nesse momento difícil de quarentena. A equipe tem sido muito bem-conduzida. 
Gratidão. Compromisso, respeito, liderança, agilidade e firmeza na gestão tem sido algo decisivo 
para a superação com êxito. Graças a Deus temos vocês na escola dos nossos filhos. 
Eterna gratidão”. 

INSTITUTO PROFISSIONAL
MARIA AUXILIADORA



A mais s
egura 

e completa 

estru
tura de 

ensino de Recife!

ESTRUTURA



EXCELENTE ESTRUTURA FÍSICA, COM AMBIENTES 

PLANEJADOS, SEGUROS, INTEGRADOS E BEM-EQUIPADOS;

WI-FI, PROJETORES E LOUSAS DIGITAIS;

SALAS DE EDUCAÇÃO ARTÍSTICA, MÚSICA, BALÉ E 

GINÁSTICA; SALA DE PASTORAL JUVENIL

CAPELA E TEATRO. 

Bibliotecas, playgrounds, quadras poliesportivas cobertas,
ginásio poliesportivo coberto, brinquedoteca, casinha de boneca,
cozinha experimental, laboratórios de biologia, química e física,
laboratórios de informática, salas de leitura, salas de aula interativas, 
portal Edebê para a interação pedagógica escola-família e aplicativo  
ClipEscola para a comunicação entre a escola e a família.

ESTRUTURA



A proposta salesiana, baseada na razão, na religião e no amor educativo, leva em conta, ao apresentar 
o currículo, a cultura herdada da humanidade e as questões atuais do homem e da sociedade.
A organização das áreas de estudo tem como objetivo reunir os conhecimentos e integrar o apren-
dizado, desenvolvendo nas crianças e jovens uma postura comunicativa, integradora e crítica.  Aqui, 
todo aluno se desenvolve de maneira plena.

PROPOSTA PEDAGÓGICA





EDUCAÇÃO INFANTIL
Na Educação Infantil o aconchego, a segurança, o carinho, a acolhida e o lúdico fazem parte da 
nossa dinâmica e são constantes no nosso cotidiano escolar.  As salas de aula, o parque, as quadras 
e a capela tornam-se ambientes imprescindíveis na construção da primeira infância. Assim propor-
cionamos às crianças um espaço de convivência que favorece a formação de atitudes e valores, 
respeitando o processo de desenvolvimento e aprendizagem, a compreensão do ambiente natural 
e social das diferentes linguagens e sua relação com o mundo, ajudando a criança a construir sua 
identidade como ser social.

EDUCAÇÃO INFANTIL



“AGRADEÇO TAMBÉM O 

ACOMPANHAMENTO PSICOPEDAGÓGICO DA 

TIA ANÁLIA COM MEU FILHO DANIEL, QUE  

VEM EVOLUINDO EM SUAS ATIVIDADES 

DIÁRIAS COM SUAS ORIENTAÇÕES. MEU 

FILHO APRENDE BRINCANDO.”

EDUCAÇÃO INFANTIL



ALGUNS PROJETOS 
DA EDUCAÇÃO INFANTIL



MAIS RESPEITO, EU SOU CRIANÇA!
Traz como reflexão para a família e comunidade escolar o estatuto da criança 
e do adolescente, com atividades lúdicas e prazerosas, como oficinas, reflexões, 
dinâmicas e brincadeiras enfocando os direitos e deveres da criança. 

ALIMENTAÇÃO SAUDÁVEL
Visa desenvolver hábitos alimentares sadios nos alunos (e consequentemente em seus núcleos 
familiares) e conscientizá-los sobre a importância de uma boa alimentação – regrada e nutritiva – 
para que tenham saúde.  A sacola de Dona Maricota visita a casa de todos os alunos da Educação 
Infantil junto com o livro A cesta de dona Maricota (da autora Tatiana Belinky), o avental, a cuca e 
a boneca de dona Maricota. As famílias registram a visita de Maricota por meio de fotos e relatos 
da experiência de se preparar uma comida saudável, se possível levando parte da receita para as 
outras crianças degustarem.

ALGUNS PROJETOS 
DA EDUCAÇÃO INFANTIL 



ENSINO FUNDAMENTAL I
Tem como objetivo o desenvolvimento do processo da leitura com fluência, escrita 
correta e da produção e interpretação de textos e enunciados. Também procura 
transpor para a vida prática os elementos significativos do cotidiano, em uma for-
mação integral que busque:
- Aprender a viver com ética e cidadania;
- Saber respeitar e conviver com as diferenças;
- Desenvolver cultura, as relações interpessoais e a possibilidade de aprimorar 
múltiplas habilidades.
Além disso, uma ação pastoral solidária é conjugada com o projeto pedagógico 
pastoral e promove propostas e atividades direcionadas à faixa etária do Ensino 
Fundamental I.

ENSINO FUNDAMENTAL I



ENSINO FUNDAMENTAL I

ANDREZZA DANTAS MAGALHÃES PORTO - MÃE DE MIGUEL, 3º ANO
“Queria agradecer o empenho e o cuidado que as professoras e a escola estão tendo com as cri-
anças, sempre procurando resolver com rapidez e eficiência os obstáculos que vão surgindo ao logo 
das semanas. Estão todos de parabéns, pois sei que não está sendo nada fácil os professores, nesse 
período de quarentena, de uma hora para outra, terem que virar youtubers. Estão trabalhando mais 
do que se fosse presencial. Então parabenizo toda a escola e os professores.”



ALGUNS PROJETOS 
DO FUNDAMENTAL I



No Instituto Profissional Maria Auxiliadora o 
conhecimento acontece na prática. As crianças são 

convidadas a vivenciar alguns momentos que se 
tornam memoráveis em passeios e visitas externas.

ALGUNS PROJETOS 
DO FUNDAMENTAL I 

ARTE NA PRÁTICA
Buscamos desenvolver nossos trabalhos de Artes sempre aplicando os conceitos na prática,  
deixando assim as aulas mais divertidas.

RELEMBRANDO HISTÓRIAS
A história da nossa instituição sempre é resgatada e celebrada em nosso segmento.



ENSINO FUNDAMENTAL II



ENSINO FUNDAMENTAL II
Do 6º ao 9º ano, a equipe de educadores trabalha com o objetivo de formar as novas e futuras 
gerações e, baseados nos princípios de Dom Bosco e Madre Mazzarello, cria possibilidades para 
que os estudantes solidifiquem suas bases lógicas de forma ampla, harmônica e equilibrada.
De acordo com o socioconstrutivismo e a proposta inovadora da RSB Escolas, os estudantes 
se deparam com situações que os provocam a ampliar a autonomia e a inserção no mundo  
tecnológico e científico. Além das elaborações abstratas, adquirem conhecimentos e habilidades 
para a formação de atitudes e valores que os fortalecem como cidadãos e cristãos.

OS ALUNOS ADQUIREM CONHECIMENTOS 

E HABILIDADES PARA A FORMAÇÃO DE 

ATITUDES E VALORES.

ENSINO FUNDAMENTAL II



ALGUNS PROJETOS 
DO FUNDAMENTAL II    

MELHOR IDADE,  
ENVELHECER COM  
DIGNIDADE 
Visa reconhecer os valores dos 
idosos na família e na sociedade, 
e seus direitos humanos, além de 
promover reflexões e conscienti-
zação sobre a importância da va-
lorização e respeito ao idoso. 
No projeto, são confeccionados 
potes para servir biscoitos nas au-
las de Artes e são enviadas cartas 
para os avós, redigidas nas aulas 
de Português. Por fim, oferecemos 
um Chá dos Avós, evento com um 
breve momento de oração, outro 
de movimento com o profissional 
de Educação Física e um de des-
contração com a psicóloga.



ALGUNS PROJETOS 
DO FUNDAMENTAL II

PESQUISA E COMPETIÇÃO DE ROBÓTICA 
Sob a perspectiva de temas escolhidos, os estudantes 
apresentam as recentes inovações científicas e tec-
nológicas que podem ser úteis ao grupo de pessoas 
relativas ao tema de seu projeto. No final é realizado 
um evento no ginásio de esportes da escola, em que o 
cenário e os equipamentos são organizados para um 
campeonato de robótica. Os alunos têm a tarefa de 
preparar as equipes de mesa (treinamento na sala de 
robótica, com a programação e construção de robôs) e 
organizar a torcida para o campeonato.

KÁTIA CORREIA E FAMÍLIA 
“O projeto com os idosos desenvolvido ano passado pela turma do 6º ano trouxe os 
avós para dentro da escola em uma manhã maravilhosa para promover a interação 
entre netos e avós e a conscientização sobre o respeito aos mais velhos. Eles con-
tribuíram para o enriquecimento no aprendizado dos alunos, resgatando costumes e 
valores das famílias, levaram os jovens a pensarem sobre si mesmos e sobre a reali-
dade a sua volta, para valorizarem o que eles têm de melhor, a vida. Foi uma manhã 
inesquecível. Meu sogro até hoje comenta: ‘Nunca me senti tão bem-acolhido’. 
Então só podemos agradecer a todos do Colégio Auxiliadora por proporcionar a eles 
um dia inesquecível.”



ENSINO MÉDIO
O Ensino Médio tem como objetivos a consolidação e o aprofundamento dos conhecimentos 
adquiridos no Ensino Fundamental, possibilitando que o aluna prossiga os estudos para continu-
ar aprendendo a ser capaz de se adaptar, com flexibilidade, às novas condições de ocupação ou 
aperfeiçoamento posterior, além de desenvolver o raciocínio lógico dedutivo-indutivo e a com-
preensão dos fundamentos científicos e tecnológicos da produção humana.

ENSINO MÉDIO



PALESTRAS SOBRE CARREIRAS, 

UNIVERSIDADES, VESTIBULARES, ENEM E 

SISU, ALÉM DE ORIENTAÇÃO DE ESTUDO EM 

GRUPO E INDIVIDUALIZADA. 

ENSINO MÉDIO



ALGUNS PROJETOS 
DO ENSINO MÉDIO 

AUXIDEBATE
Visa trazer discussões sobre temas 
importantes vivenciados pelos nos-
sos jovens em seu cotidiano. Nossa 
grande missão de formar honestos 
cidadãos é valorizada neste projeto. 
Entendemos que para construir uma 
juventude com criticidade devemos 
ser uma escola que faça mais do que 
trabalhar os conteúdos das diversas 
disciplinas.



ALGUNS PROJETOS 
DO ENSINO MÉDIO

AUXICINEMA 
Visa desenvolver o senso crítico dos estudantes, bus-
cando uma reflexão mais ampla sobre o que pensa a 
respeito de um determinado assunto encaminhado 
aos alunos com antecedência, para que se apropriem 
da temática. Em outro momento agendado, um pro-
fessor ou algum convidado faz a condução do debate 
e socialização do conhecimento por meio de tem-
pestades de ideias. 
Este é um estudo feito com base na metodologia in-
vertida, com práticas interativas, que promovem uma 
aprendizagem significativa.   

SIMULADO ENEM EVOLUCINONAL
Em parceria com a Empresa Evolucional, líder nacional na elaboração de provas ba-
seadas nas avaliações externas, é feito um simulado idêntico ao modelo do Enem. O 
projeto oferece uma plataforma de diagnóstico precisa que utiliza algoritmos para  
oferecer uma visão nítida das qualidades da escola e dos pontos que devem ser tra-
balhados para um resultado de excelência no Enem.  A parceria com a Evolucional 
deu à nossa comunidade escolar mais uma ferramenta para melhorarmos os resul-
tados nas avaliações externas.



CURSOS EXTRA
E PROJETOS

PROJETO ESCOLA COM PAIS
Projeto organizado pelo Serviço de Psicologia Educacional com o objetivo de sensibilizar/refletir 
sobre as relações familiares e o processo educativo. É um grupo teórico-vivencial para acolher as 
angústias, necessidades, desejos dos pais/mães de nossa escola. Os encontros são sempre na última 
quarta-feira do mês (das 7h30 às 9h30). O projeto teve início em fevereiro de 2019 e começou 
com a reflexão sobre a comunicação não violenta. 



Gincana esportiva e cultural

JIMINHA - JIMIRIM E JIMA

Aulas de campo 

Catequese: Eucaristia e Crisma 

Acolhidas e Manhãs de Espiritualidade

Artes: Balé, Teatro e Música

PROJETO O PÁTIO 
Oficinas pedagógicas, esportivas 
e artísticas para estudantes e 
suas famílias. 
Momentos de informação, parce-
ria e descontração, com grande 
adesão das famílias, em uma res-
significação da reunião de pais.

CURSOS EXTRA
E PROJETOS



AUXIFOLIA
Envolve todos os 
estudantes, com a 
escolha de temas 
e apresentações 
referentes ao 
ciclo carnavalesco, 
especificamente 
do Carnaval de 
Pernambuco, visando 
a valorização e 
a perpetuação 
da cultura 
pernambucana.

FESTA DE NOSSA SENHORA AUXILIADORA
Maior festa da escola, quando celebramos com toda a família Auxiliadora o dia 24 de maio, dia 
de Nossa Senhora Auxiliadora. Neste dia acontece uma linda missa com participação de toda a 
comunidade escolar, acompanhada de jogos e atividades culturais.

EVENTOS



JIMA – JOGOS 
INTERNOS 
MARIA 
AUXILIADORA
Jogos internos 
dos estudantes 
do 6º ano ao 
Ensino Médio, 
com competições 
de diversas 
modalidades 
esportivas, 
jogos populares, 
apresentações 
culturais e 
campanha de ação 
solidária. 

FESTA JUNINA
Grande festa com 
a participação dos 

estudantes e familiares 
de todos os níveis de 

ensino.  Acontecem 
apresentações de danças 

e brincadeiras juninas, 
apresentação de banda 

de forró e oferecimento 
de barracas de 

comidas típicas.

EVENTOS



PROJETOS ESPECIAIS






