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Natal, 05 de março de 2018.
“Cultivemos a Arte de Escutar e Acompanhar”
Pe. Ángel Fernández Artime
Com as Bênçãos de Deus e a Proteção de Nossa Senhora Auxiliadora, Mãe e Mestra desta Casa, iniciamos mais
um Ano Letivo: novas expectativas, lançamentos e inovações de projetos, novos anseios e desejos de que tudo ocorrerá,
de acordo com nossos planejamentos.
Vivenciaremos acontecimentos que ajudarão a viver com maior entusiasmo nossa Missão de Educar Evangelizando e Evangelizar Educando, assim como nos ensinam e orientam os nossos Fundadores: Dom Bosco e Madre Mazzarello.
Estamos em família… Não esqueçamos que Família é lugar de fecundidade e doação, onde a vida tem sentido
e consiste nas relações alargadas da dimensão social.
Os verbos “Escutar e Acompanhar” nos ajudarão, este ano, pois sabemos que a Escola é o espaço que acolhe e
dá continuidade ao crescimento da Família. Por isso reforçamos firmemente nossa parceria, e nos alegramos com cada
um e cada uma que chega à nossa Casa. Sejam bem-vindos e bem-vindas!
Neste ano, 2018, teremos documentos e temas bem significativos que vão iluminar e embasar a vida e
missão da nossa Comunidade Educativa:
O Ano do Laicato: uma ocasião para toda Igreja no Brasil vivenciar intensamente, por meio de orações, celebrações e reflexões, além de motivar uma participação maior dos leigos e leigas na vida da Igreja e da sociedade. O tema
do Ano é “Cristãos leigos e leigas, sujeitos na ‘Igreja em saída’, a serviço do Reino” e o lema “Sal da terra e luz do
mundo. ”
A Campanha da fraternidade traz como Tema: Fraternidade e superação da violência e o Lema: Em
Cristo somos todos irmãos (Mt 23,8). “A Igreja no Brasil escolheu o tema da superação da violência, devido ao crescimento dos índices de violência no Brasil. O lema é um convite para a superação da violência, por meio do reconhecimento de que cada pessoa humana é irmão, e se assim o é, então não se pode deferir contra ele (a), atos de violência. ”
A carta do Reitor-Mor, P. Ángel Fernández Artime, para a Família Salesiana, é um convite à escuta e ao acompanhamento «Senhor, dá-me dessa água” (Jo 4,15) Cultivemos a arte de escutar e de acompanhar. A água de vida,
aquela que só Jesus pode dar, e a atenção Salesiana à educação dos jovens – estes os elementos centrais do tema da
Estreia para 2018: “Senhor, dá-me dessa água” (Jo 4,15) CULTIVEMOS A ARTE DE ESCUTAR E DE ACOMPANHAR”.
Sínodo dos Bispos: Os jovens, a fé e o discernimento vocacional. Seguindo o fio condutor deste passo evangélico, na perspectiva do próximo Sínodo dos Bispos («Os jovens, a Fé e o Discernimento Vocacional»), a nossa Família
Salesiana, para a sua missão no mundo, deve cultivar a preciosa arte da escuta e do acompanhamento, com as condições
que se devem garantir, as exigências e o serviço que comporta, em si, tanto escutar como acompanhar, na caminhada do
crescimento pessoal – cristão e vocacional.
Datas importantes:
É também um ano que vamos às urnas para eleger nossos representantes. Diante da realidade brasileira que
estamos vivendo, precisamos ser conscientes e críticos diante das escolhas que direcionarão o futuro de nosso país.
Encerrando o primeiro semestre, vivenciaremos um dos maiores eventos esportivos do mundo: A 21ª Copa do
Mundo, que ocorrerá na Rússia, entre 14 de junho e 15 de julho.
Podemos perceber que os temas que serão vivenciados estão em sintonia com nossa missão compartilhada, em
prol da grande arte que é educar. Portanto, sintonizemos nossos corações com a escuta e o acompanhamento.
O Instituto Maria Auxiliadora, reconhecido como Escola de Ensino de qualidade, vem, há 67 anos, educando
crianças, adolescentes e jovens para a vida, com o objetivo de formar cidadãos capazes de inovar, tornando-os protagonistas do meio em que vivem, motivo maior que nos une para fazer deste Espaço uma Casa de Educação, com Metas
claras que serão vivenciadas, no decorrer do ano. Metas essas indispensáveis numa época em que as Redes Sociais
tomam espaço e permitem uma nova maneira de participação na Sociedade e, com muita força, influenciam as novas

gerações que já começam a vida teclando e vivenciando um mundo rápido, instantâneo, com troca de informações a
cada instante.
Nesse contexto, a Escola busca educar para o uso sadio da Tecnologia, do cuidado com o Ambiente, da integração e socialização para uma Educação cada vez mais Inclusiva. Dessa forma, reforçamos o Auxiliadora como casa
Acolhedora.
Aqui, Família e Escola estarão empenhadas na Educação de Crianças e de Jovens mais conscientes, éticos e
atuantes na Sociedade. Os Educandos irão conviver boa parte do tempo na companhia de seus Mestres, colegas e outros
Educadores, que juntos formam uma Equipe preparada para alcançar os objetivos que nos propomos juntos.
Para 2018, apresentamos como metas:
1. A prática esportiva na vida integral do Educando.
2. Escola em Pastoral: Assistência / Presença.
3. Aprendizagem significativa: Ampliando o conhecimento.
Sendo do conhecimento de todos, pois estivemos conversando sobre elas nos encontros de pais realizados no
dias 7 e 8 de fevereiro passado, quando também apresentamos a Equipe Gestora que está à frente desta casa, onde o
Sistema Preventivo é vivido com um olhar materno e paterno – olhar de família.
Eu, Ir. Elisabet Vieira, continuo com a missão de Diretora Geral da Escola e, oficialmente, apresento a Equipe
Gestora:
Ir. Brígida de Oliveira - Gestora Administrativa.
Tânia Leiros - Gestora Pedagógica.
Ir. Ana Helena de Alencar – Secretária
Tálisson Ferreira - Pastoral
Coordenadores Pedagógicos:
Educação Infantil e Fundamental I – Priscila Saraiva
Fundamental II - Marlene Martins
Ensino Médio - Orestes Francisco da Silva Filho
Tempo Integral - Ana Maria Rosado
Coordenador do DEAC (Departamento de Esporte Arte e Cultura) - Roberto Calmon
Coordenador Disciplinar - Emerson Ramos
Orientadoras Educacionais :
Educação Infantil e Fundamental I - Nilma Bendelack
Fundamental II - Bárbara Dantas
Ensino Médio - Karine Mousinho.
Psicopedagoga e Sala Multifuncional - Caroline Tomaz de Lima
Comunicação e Biblioteca - Ranieri Dantas
Técnico informática- TI– Neto Costa
Técnico Educacional- TE – Daniel Mazzer
Colocamos em vossas mãos o Calendário Escolar para que todos possam se organizar no decorrer do Ano Letivo,
lembrando que o Calendário poderá sofrer alterações, de acordo com as necessidades da Escola, e que a cada Trimestre,
serão enviados informes específicos, referentes à cada Segmento.
Peço as Bênçãos de Deus sobre cada Família e entrego a caminhada de nossa Casa à Nossa Senhora Auxiliadora,
Mãe e Mestra. Que Ela cuide de cada canto e recanto e seja Proteção para todos os que aqui estão e que foram conduzidos
por Sua Mão de Patrona.
Coloco-me à disposição de todos e, com um abraço bem fraterno, acolho a cada membro da Família Auxiliadora
com a mesma ternura de Nosso Senhor Jesus Cristo.
Um ano de muito sucesso para todos!

Ir. Maria Elisabet Vieira da Costa
Diretora Institucional

