
O Colégio Imaculado Coração de Maria está atualizando seus documentos oficiais na perspectiva do recredenciamento
das escolas particulares do Estado de Pernambuco. Momento ímpar e carregado de significados para toda comunidade,
sobretudo no exemplar processo de (re)construção do seu Projeto Político Pedagógico e Pastoral.

O documento é vasto de informações de toda ordem: localização geográfica, indicadores de desempenho,
organograma, detalhes administrativos e funcionais, concepções pedagógicas como o sistema de avaliação, as
competências e habilidades que compõem os direitos de aprendizagem dos estudantes, além do plano de ação e de
metas da escola.

O eixo estruturante da escola perpassa o “P” de Pastoral, que são os valores beneditinos de uma Escola de Serviço do
Senhor no anúncio, serviço e celebração do Evangelho de Jesus Cristo, integrando o viés da Inteligência Emocional,
Empreendedorismo, Autoconsciência e o Projeto de Vida dos estudantes e de toda comunidade escolar.

A missão, visão e o valor do Colégio concatenam o “oportunizar” ao estudante o protagonismo de sua aprendizagem, o
“motivar” cada membro da equipe escolar para o “Ora et Labora” e o “inserir” no cotidiano da comunidade escolar os
aspectos da Regra de São Bento: Discernimento, Acolhida, Resiliência e Empatia. Estes princípios no Projeto Político
Pedagógico e Pastoral são constatados quando recebemos inúmeros depoimentos de realizações profissionais,
conquistas e ações fraternas de ex-alunos.

Há 65 anos, o Imaculado converge tradição e modernidade em diversas concepções pedagógicas como a Teoria da
Aprendizagem Sociointeracionista de Vygostky, Teoria da Aprendizagem Significativa de Ausubel, Teoria das
Inteligências Múltiplas de Gardner, Teoria da Afetividade de Wallon, Teoria do Conectivismo de Siemnes, entre outras.

Uma escola criativa e inovadora pensa na qualidade dos processos e visa resultados de excelência e o nosso PPPP
registra ousadas ações no Plano de Metas, além da manutenção do 1º lugar geral no ENEM de Olinda (pelo oitavo ano
consecutivo), ampliação nos índices de proficiência nas quatro áreas do conhecimento, em Redação, por exemplo,
queremos atingir a média 850 (até 2024), atualmente registramos a média 808.  

O período da pandemia trouxe lacunas de aprendizagem e a escola está atenta em seu Projeto Político e Pedagógico no
preenchimento delas; o fruto desta preocupação é a parceria com o Sistema Bernoulli de Ensino, o Projeto Interligado
(Anos Finais), as Monitorias (Nonos Anos ao Ensino Médio), Projeto Alternativo e a Mentoria de Redação no Laboratório
de Produção Textual.

A Lei do Novo Ensino Médio (13.415/2017) já é vivenciada em nosso colégio desde 2020, com o Projeto Piloto e seus
itinerários formativos. O PPPP apresenta a nova matriz curricular deste segmento, a partir de 2022, com a formação
geral básica com 1.800 horas enfatizando o Projeto de Vida e os itinerários formativos de Cultura Maker,
Sustentabilidade, Aprofundamentos e componentes curriculares eletivos de Física, Matemática e Biologia Aplicada.

A construção do Projeto Político Pedagógico Pastoral foi um processo criativo, dinâmico e realmente participativo,
motivo de orgulho para toda comunidade escolar.

Que o Imaculado Coração de Maria Santíssima continue intercedendo por todos nós!

Gratidão!

Profº. Anderson Douglas Almeida 
Ex-Assessor Pedagógico do Colégio Imaculado
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