
  

 



  

                                                                                                                                                            

Recife, 01 de setembro de 2021. 

Prezadas Famílias e/ou Responsáveis 

 

“Uma educação eficaz apoia-se inteiramente na razão, na religião e na bondade.”  

Dom  Bosco 

 

Você já pensou em qual legado quer deixar para os seus filhos? Ou até mesmo 

qual será o legado que eles construirão ao longo de suas vidas? 

Para nós do Colégio Auxiliadora - Recife, um legado de transformação é 

construído todos os dias em cada aprendizado, em cada nova amizade, em cada 

nova ideia. É dentro das escolas salesianas que está sendo formada a geração 

da mudança; a geração que combina razão, religião e amor para transformar o 

mundo em um lugar mais justo e acolhedor para todos. O reconhecimento que 

temos recebido nos dá um aval no caminho que estamos trilhando. Quando tudo 

isso passar, não voltaremos ao que éramos.  

Estaremos diferentes, melhores, munidos de ferramentas inovadoras para 

ampliar o conhecimento. Teremos a vivência de quem superou as adversidades, 

mantendo a conexão essencial para a educação. Estaremos lado a lado 

novamente, mas com a convicção de que em momento algum ficamos sozinhos. 

E o ano de 2022 ainda nem começou, mas, inspirados por tantas conquistas, 

teremos mais novidades. 

 



  

                                                                                                                                                                

 

Confiança e credibilidade se constroem com muito trabalho e seriedade para a 

formação do “bom cristão e honesto cidadão”. Afinal, são 75 anos de história, 

tradição e inovação. 

Iniciamos a campanha de efetivação das matrículas para o ano de 2022. Mediante 

a procura de alunos novatos até esta data, precisamos de uma previsão de vagas 

para os alunos atuais, garantido as matrículas para o próximo ano.  

Recebam nossa gratidão e nosso carinho, na certeza que esta instituição se 

preocupa não só com o bem-estar dos seus alunos, mas também com a 

excelência da sua vida em família. 

Sem mais, agradecemos pela colaboração e a imensa parceria de todos(as), 

estando à disposição para eventuais esclarecimentos. 

 

Ir. Maria Robelvânia Gomes de Lima  
Direção 



  

                                                                                                                                                        

PROCESSO DE RENOVAÇÃO DE MATRÍCULA 2022 

 

Ao definir os processos de renovação de matrícula para o ano letivo de 

2022 priorizamos vocês, que já fazem parte da comunidade escolar, com 

vaga garantida para o período abaixo: 

Veteranos: 

*Matrícula até 30/11/2021 - Desconto de 25% - boleto ou 2x no cartão.  

*Matrícula em dezembro até 23/12/2021 - Desconto de 10% - boleto ou 

cartão à vista. 

Novatos:   

* Matrícula até 30/11/2021 - Desconto de 25% - boleto ou cartão (sem 

parcelamento). 

* Matrícula em dezembro 23/12/2021 - Desconto de 10% - boleto ou cartão 

(sem parcelamento) . 

• Observação: os descontos serão no valor da matrícula. 

 Descontos gerais:ÇÃO022 

  

VALORES DAS MENSALIDADES PARA 2022 
 

NÍVEIS ESCOLARES MENSALIDADE 

Educação Infantil R$  1.011,10 

Fundamental I R$ 1.173,75 

Ensino Médio 

1ª e 2ª série 
R$ 1.291,55 

Ensino Médio  

3ª série 
R$ 1.398,45 

 



  

 

 

 

VALORES DO ESPORTE PARA 2022 
 

 

 

Modalidade Valor 

Esporte/Escolinhas R$ 150,00 

Aula de Teatro A definir 

Aula de Música R$ 150,00 

 

 

* Maiores informações no DEMA 
 
PROCEDIMENTOS PARA A MATRÍCULA 2022 

ALUNOS VETERANOS: 

1º - Preencher o requerimento de Matrícula e assinar o Contrato de Prestação de 

Serviços Educacionais. A segunda via do Contrato de matricula encontra-se disponível 

no site do colégio. (www.colegioauxiliadora.com.br) 

2º - Retirar o boleto de janeiro no site do Colégio, após confirmação da pré–matrícula 

pela secretaria. ATENÇÃO: o passo a passo no site do Colégio. 

3º - Trazer atestado de Saúde para as atividades de Educação Física. 

4º- As mensalidades de 2022 deverão ser pagas normalmente na data do vencimento.  

5º- A data do vencimento das mensalidades para 2022 será o dia 10 de cada mês. 

6º - O Tempo Integral para o ano letivo de 2022, será condicionado ao número de 

alunos. Aguardar maiores informações. 

 

 

http://www.colegioauxiliadora.com.br/


  

 

FARDAMENTO  

Em 2022 uso obrigatório do fardamento da Rede Salesiana Brasil de Escolas.  

Endereço - Kiko e Luka 

• Rua São José do Ribamar, 191 - São José - Centro 

          3224-3289 / 9 9999-4109 

• Leitura Recife – Shopping Tacaruna 

tacaruna.gerencia@leitura.com.br  

 

3221 0338 / 9 9680 5780 

 

LIVROS DIDÁTICOS  

Do Infantil I ao Ensino Médio, adquirir o livro da Rede Salesiana pelo site: 

www.loja.edebe.com.br 

AGENDA DIGITAL  

DIÁRIA ACTIVESOFT para o celular, cujo objetivo de solução é agilizar e modernizar os 

processos de comunicação família e escola da Educação Infantil ao Ensino Médio. 

 

INFORMAÇÕES IMPORTANTES 

 

*Havendo inadimplência em 2021, só será efetivada a renovação de matrícula mediante 

quitação dos valores pendentes. 

*A renovação de matrícula só será confirmada mediante pagamento da primeira parcela 

da anuidade escolar e assinatura dos contratos. 

 

 

mailto:tacaruna.gerencia@leitura.com.br

