
Tradição e inovação andam lado a lado!

INSTITUTO
NOSSA
SENHORA DE
LOURDES



A Rede Salesiana Brasil Escolas foi iniciada em 2002 com a proposta de formar uma rede de educação
fundamentada na concepção educativo-pastoral salesiana. Desde o seu início, a Rede foi constituída por
escolas mantidas pela Congregação dos Salesianos de Dom Bosco, pelo Instituto das Filhas de Maria
Auxiliadora (Irmãs Salesianas) e instituições parceiras com os mesmos ideais educacionais.
Ao longo desses 18 anos de caminhada, a RSB-Escolas investiu no desenvolvimento de soluções
educacionais inovadoras, na construção de um material didático impresso e digital próprio, na elaboração de
uma plataforma digital compatível com as necessidades educacionais de hoje, na formação continuada de
gestores e educadores, dentre outras iniciativas.
Hoje, a RSB-Escolas é a maior rede católica de educação das Américas. Congrega cerca de 5 mil
educadores e 85 mil alunos, da Educação Infantil ao Ensino Médio, em mais de cem escolas. A integração
em Rede garante uma qualidade única em todo o país, mas que é colocada em prática valorizando o que há
de particular em cada região brasileira e na história dos colégios participantes.

PARCERIA DE SUCESSO
RSB-ESCOLAS
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Fundado em 24 de fevereiro de 1966, na

cidade de Gravatá, Pernambuco, é dirigido

pelas Filhas de Maria Auxiliadora (Irmãs

Salesianas). Conhecido como Colégio das

Freiras, há 54 anos desenvolve um trabalho

educativo, norteado pelo Sistema Preventivo

de Dom Bosco, de forma dinâmica, aberta,

acolhedora, evangelizadora e inovadora,

educando a juventude gravataense com a

Pedagogia Salesiana. Acreditamos que a

nossa paixão missionária se exprime na

escolha consciente da educação como via da

cidadania ativa.



NÍVEIS DE ENSINO

Educação
Infantil

Ensino
Fundamental I

Ensino
Fundamental II

Ensino Médio



Rita de Cássia Cavalcanti Gonçalves Castelo Branco e família
(Ex-aluna e mãe de alunos)

"

"

Fui aluna do Salesianas do Jardim da Infância ao Colegial.  E esta base me
fortaleceu para ser aprovada no meu primeiro vestibular,  na escolha que

fiz como primeira opção na área de saúde. Depois de graduada, passei  em
todos os concursos públicos e privados,  tenho especializações,

habilitações,  mestrado, doutorado. E nesse amor,  escolhi o Salesianas
também para nossos fi lhos,  sim.. .  nossos.  Compartilhamos a bela

experiência de juntos educar para o bem, na fé de que este é o melhor
caminho. Competência e métodos são uma parte desta construção!



PASTORAL

Somos uma escola confessional
católica, oferecendo aos nossos
educandos, por meio de um rodízio
de turmas a oportunidade da
celebração semanal, tradição de
nosso fundador Dom Bosco, em um
breve momento oracional de acolhida
que entrega nas mãos de Deus nosso
trabalho e nosso estudo.
A pastoral possui alguns projetos, um
deles é a Infância e Adolescência
Missionária, que proporciona reflexões
e vivências missionárias em encontros
semanais ao longo do ano.



Ação Setembro
Amarelo

 PROJETO COM O PROPÓSITO DE
CONSCIENTIZAR AS PESSOAS

SOBRE A DEPRESSÃO

Acolhida

MOMENTO ORACIONAL DE
ENTREGA A DEUS

Via-Sacra

APRESENTAÇÃO TEATRAL 
DA VIA-SACRA



ESTRUTURA
A mais segura estrutura de 

ensino de Gravatá!



 SOBRE NOSSA ESTRUTURA

Acessibilidade;
Monitoramento por câmeras;
Porteiros com treinamento 

em segurança; 
Escola toda arborizada;

Lousa digital em todas as salas;
Maioria das salas CLIMATIZADAS;

Parque COBERTO e SEGURO.



RECEPÇÃO CAPELA



ÁREA DE ESPERA SALA DE VISITAS



LABORATÓRIO DE
CIÊNCIAS

BIBLIOTECA



AUDITÓRIO SALA DE ROBÓTICA



SALÃO DE JOGOS CANTINA



SALA DE DANÇA SALAS DO FII



ESPAÇO JOVEM PÁTIO



QUADRA PARQUINHO



SALAS EM/FI/INFANTIL SALA EM/FI



SALA DO INFANTIL II SALA DO INFANTIL III



BANHEIRO INFANTIL CHUVEIRO RECREATIVO
INFANTIL



PROPOSTA
PEDAGÓGICA

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 aprendizado,
desenvolvendo nas crianças e jovens uma postura comunicativa, integradora
e crítica. Aqui, todo aluno se desenvolve de maneira plena.



EDUCAÇÃO
INFANTIL

Tem como objetivos estimular a
criança a desenvolver sua
curiosidade e expressar seus
sentimentos. Buscamos oferecer e
mediar uma multiplicidade de
interações entre o conhecimento do
mundo e as novas possibilidades de
desenvolvimento e aprendizagem
trazidas pela escola.



PROJETO: BIBLIOTECA
INFANTIL

Tem como objetivo despertar o
encanto pelo espaço físico da
Biblioteca de uma maneira
lúdica, visando aguçar a
curiosidade e o desejo pelo
conhecimento por meio dos
livros.



PROJETO: AO ENCANTO
DO SÍTIO DO PICA-PAU
AMARELO

Tem como objetivo conhecer os
personagens e as descobertas
incríveis dessa turma tão
famosa, exercitando a
imaginação e a criatividade. As
atividades são diversificadas e a
família é envolvida ao reviver as
histórias de Monteiro Lobato,
dando um novo sentido à
aprendizagem.



Frederico Mendonça e Fabiana Ferraz,  pais de Lunna Ferraz
(INFANTIL) e Lucca Ferraz (2º ANO FI)

"

"

Quando resolvemos mudar de cidade, a nossa maior preocupação era com
a qualidade do ensino dos nossos fi lhos e de como seria a adaptação deles.

Escolhemos o Salesianas porque além de um ótimo espaço físico também
há o ensino religioso.  Para nossa surpresa,  o colégio superou e muito

nossas expectativas,  nossos fi lhos foram acolhidos de uma forma linda,
com muito amor,  e nós,  pais,  também tivemos essa mesma acolhida. A

escolha do Salesianas foi  acertada em todos os aspectos,  especialmente 
 no pedagógico e no humano.



ENSINO
FUNDAMENTAL I

Nesta etapa os alunos aprendem
pela experiência, testando
hipóteses, fazendo observações e
descobertas. Ler e escrever
ganham contornos especiais, uma
vez que a alfabetização é a meta
essencial em todas as áreas do
conhecimento. Aprendendo a ser
e a conviver.



PROJETO: CIRQUE
DES SOLEISIANAS

Projeto interdisciplinar, tendo
como carro-chefe a disciplina
de Educação Física, envolvendo
a arte, a história do circo e seu
contexto histórico-cultural e a
produção textual. 



PROJETO: ALIMENTAÇÃO
SAUDÁVEL — DA TERRA 
À MESA

Os alunos entendem a
importância de se preservar a
natureza para que haja uma
boa agricultura. Com frutas e
verduras de boa qualidade, a
saúde de cada indivíduo
também será beneficiada de
acordo com a mudança de
hábitos alimentares.



Ana Paula e Eduardo César,  pais do aluno Miguel Angelo 
(1º ANO FI)

"

"

Nós estamos felizes e satisfeitos com as conquistas diárias do nosso
filho,  tanto no aspecto cognitivo e social  quanto no crescimento

espiritual.  Por conta desse olhar mais completo,  nós escolhemos o
Salesianas,  pois é uma instituição que visa à construção do cidadão

a partir  dos valores cristãos.



ENSINO
FUNDAMENTAL II

Nessa fase, ensinar e aprender
envolvem a análise de diferentes
versões de um mesmo fato, o
debate de ideias e a exigência de
posicionamento frente a problemas
científicos e humanos. Ganha-se
em aprofundamento dos saberes e
nas vivências de valores.



PROJETO: DESAFIO
MATEMÁTICO DE
BEXIGA D'ÁGUA

Uma chance de aprender
Matemática de forma divertida e
prazerosa, proporcionando
motivação em uma aprendizagem
significativa, item fundamental de
nossa prática pedagógica.



PROJETO: LOVE IS IN
THE AIR! EL AMOR ESTÁ
EN EL AIRE!

O objetivo é conectar os alunos
a manifestações culturais de
países de língua inglesa e
espanhola e propiciar o
exercício de fluência nos
idiomas. Os alunos preparam
declarações de amor e amizade
nos dois idiomas e as expõem
na Valentine's Day Square, a
pracinha da escola.



Silvana Rondelli ,  mãe do aluno Hugo Rondelli  (7º ANO FII)

"

"

Falar da escola que acolheu meu fi lho desde 2017 aqui em Gravatá me
emociona. O Salesianas me fez reviver,  com muito saudosismo e carinho, o
meu passado, pois também estudei no Instituto Salesiano, em Americana.

Além da qualidade do ensino ser excelente,  eles ajudam na ' lapidação' dos
nossos fi lhos,  cidadãos em formação, e a base está no respeito,  carinho,

inclusão, aprendizado e muito amor.  As Irmãs (Régia,  Janilda e todas que já
passaram) são as principais responsáveis por isso,  assim como os professores
e demais colaboradores.  A minha gratidão, será eterna por todos que fazem

parte desta função, tão difícil ,  que é a EDUCAÇÃO.



ENSINO MÉDIO
O jovem é um ser de
possibilidades que aprende
confrontando sua realidade,
testando as próprias forças,
buscando as escolhas mais
adequadas para sua vida presente
e futura. Ensinar nessa fase
significa desafiar o jovem a
resolver problemas e a propor
alternativas usando o saber e a
ética como pontos de apoio.



PROJETO: ROTAS DE
PERNAMBUCO 

O objetivo é conhecer os
manguezais observando a rica,
flora e fauna da região, os
fatores que influenciam a
degradação do bioma e a
geografia do local, navegando
pelas águas do Rio Formoso.



PROJETO: AULÃO
REVISIONAL PARA O
ENEM — O CORUJÃO

Educadores e estudantes se
reúnem dispostos a passar a
noite em uma aventura que
envolve aprendizagem e muita
diversão! Iniciamos às 21h e
concluímos às 6h da manhã,
com muita animação e
resistência, entre aulas
dinâmicas, jogos e até balada.



Alexsandro e Suely,  pais da aluna Ana Luiza de Oliveira 
(3ª SÉRIE EM)

"

"

O que nos levou a optar pelo Instituto Nossa Senhora de
Lourdes foi  o seu apoio e incentivo ao esporte na formação
do caráter dos alunos,  desenvolvendo o espírito de equipe,

de luta por ideais e superação dos obstáculos.



Ana Paula Frutoso e Antônio Cândido, pais da aluna Tainá
Frutoso (3ª SÉRIE EM)

"

"

São oito anos convivendo nesta casa,  lugar de paz,  amor e
cumplicidade. Lugar que trouxe,  para minha fi lha e para nós,

pessoas e aprendizados maravilhosos! Fui aluna do Salesianas e o
amor foi  tão grande que também coloquei minha fi lha para fazer

parte dessa família.  Obrigada, Salesianas! Desde que Tainá começou
sua vida escolar,  ela é Salesianas.  Começou no Auxiliadora,  em
Recife,  e quando viemos morar aqui em Gravatá,  continuou no

Salesianas.



Dom Bosco nos ensina que as
atividades esportivas são fonte de
vida e de alegria, contribuindo para
a formação de bons cristãos e
honestos cidadãos. Fundamentado
nesta máxima, o Departamento
Esportivo tem sua prática
pedagógica pautada na concepção
técnico-esportiva, abordando o
esporte de forma ampla.

ATIVIDADES EXTRAS



As escolinhas funcionam de segunda a sexta, após as aulas e/ou no turno oposto 

Escolinha de
Futsal

BaléEscolinha de
Vôlei

São várias as atividades que o Departamento Esportivo promove,como
campeonatos e seletivas para os Jogos Escolares de Pernambuco,
Jogos Internos Salesianas, Jogos Escolares de Gravatá, Nordestão
Salesiano, entre outros.



EVENTOS
ESCOLARES



ESPANGLISH

Projeto interdisciplinar que
trabalha as habilidades e talentos
de nossos alunos nos idiomas
Inglês e Espanhol, explorando as
Artes e a Educação Física por
meio da música.



FESTA JUNINA

As coreografias e os figurinos
são preparados pelos
professores. Enquanto as
comidas típicas e decoração
são criadas pelos alunos
durante as aulas de Artes.



FESTA DE
ENCERRAMENTO

Conclusão do ano letivo, em que
reunimos Irmãs, educadores,
funcionários, pais, alunos,
familiares e amigos para
celebrar as conquistas do ano.



Projeto Pais Atentos

O Salesianas faz parte do projeto
Pais Atentos. Junto a grandes
autores como Drauzio Varella,
trabalha a transmissão de valores e
criação de vínculos com a família,
dando suporte e apoio ao
enfrentamento das grandes
demandas emocionais do dia a dia.

PROJETOS ESPECIAIS

Pais Atentos Digital

Disponível no site da escola, o
acesso é gratuito para todos, e os
textos fazem muito sucesso entre a
comunidade e nas redes sociais.



ACESSE NOSSAS MÍDIAS DIGITAIS E CONFIRA
TUDO O QUE ACONTECE NO INSTITUTO NOSSA
SENHORA DE LOURDES

SALESIANASGRAVATA

SALESIANAS GRAVATÁ

WWW.SALESIANASGRAVATA.COM.BR
Avenida Joaquim Didier, 197 — Gravatá — PE 

CEP 55644-190
Fone: (81) 3533-0361 / (81) 3533-0888


