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PROJETO CIDADANIA – AÇÕES SOLIDÁRIAS 

 

Bem-vindo ao Projeto CIDADANIA - AÇÕES SOLIDÁRIAS do  
Colégio Anchieta! 

 

Para você que está interessado(a) em conhecer a nova configuração da 

proposta do Projeto Cidadania - Ações Solidárias do Colégio Anchieta, preparamos 

este breve material na intenção de auxiliá-lo(a) nesse processo e orientá-lo(a) no 

discernimento quanto à adesão a esta caminhada.  

 

1. Conhecendo a proposta do Projeto 
 

O Projeto oportuniza a vivência da cidadania, por meio de estratégias que 

partem da leitura da realidade, estabelecendo relações de empatia com diferentes 

contextos para, a partir da criatividade, propor interações que desencadeiem ações 

solidárias em prol do bem comum. 

O que significa isso na prática? Um encontro semanal de 03 horas na Instituição 

escolhida para a prática da Cidadania, o que exige compromisso do aluno durante 

todo o processo para que as competências do projeto sejam atingidas. A duração é 

de um semestre. 

 

2. Competências trabalhadas 
A participação ativa dos alunos na proposta do Projeto Cidadania – Ações 

Solidárias do Colégio Anchieta visa ao desenvolvimento das seguintes competências: 

• responsabilidade socioambiental 
• empreendedorismo 

• pensamento projetual 

• liderança inaciana 

• inteligência espiritual 
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3. Horários dos encontros  
Cada aluno(a) deverá inscrever-se em um dos grupos a serem constituídos, 

conforme locais e dias especificados a seguir: 

Grupo 1 – Amparo Santa Cruz: Quintas-feiras – das 14h às 17h 

Grupo 2 – Fé e Alegria – Vila Farrapos: Quintas-feiras – das 14h às 17h 

Grupo 3 – Planeta Mágico: Sextas-feiras – das 14h às 17h 

 

4. Instituições atendidas 
Os encontros acontecerão em uma das Instituições definidas pelo Colégio 

Anchieta:  

 
Amparo Santa Cruz: Quintas-feiras – das 14h às 17h 

Endereço:  Estrada Costa Gama, 719 - Belém Velho, Porto Alegre - RS  

CEP:  91787-311   

Telefone: (51) 3245-2506 

 

Fé e Alegria: Quintas-feiras – das 14h às 17h 

Endereço: Rua José Luiz Perez Garcia, 17 - Farrapos, Porto Alegre - RS 

CEP: 90250-470 

Telefone: (51) 3362-1200 

 
Planeta Mágico: Sextas-feiras – das 14h às 17h 

Endereço: Rua A 161 Complemento: Vila dos Herdeiros, Bairro Agronomia, 

Porto Alegre, RS,  

CEP: 91540-030 

Telefone: (51) 3336-4081 

 

5. Equipe do Projeto Cidadania - Ações Solidárias 
Marcio Longhi – Coordenador do SOREP 

Clândio Cerezer – Coordenador do Projeto Cidadania – Ações Solidárias 

Gustavo Costa – Professor/ SOREP 

 

6. Condições de Ingresso 
1. compromisso com a proposta do Projeto Cidadania – ações solidárias do 

Colégio Anchieta; 
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2. estar matriculado no Colégio Anchieta no ano de 2019; 

3. estar frequentando o 9º Ano do Ensino Fundamental II ou Ensino Médio; 

4. fazer Inscrição prévia via site do Colégio Anchieta; 

5. caso haja excedentes de inscrições, será realizado sorteio público para a 

efetivação da matrícula, conforme número de vagas. Prioridade para alunos da 

3ª Série do EM, pois é o último semestre de atuação. Todos aqueles que não 

forem contemplados inicialmente, farão parte de uma lista de espera. 

6. ter disponibilidade de participar durante o semestre de todos os encontros 

previstos. 

  

 

7. Processo de inscrição 
7.1   Via Portal: 

As inscrições para o Projeto Cidadania – Ações Solidárias deverão ser feitas 

no site do Colégio (www.colegioanchieta.g12.br) do dia 25 de fevereiro até 01 de 

março de 2019. 

Siga os seguintes passos: 

> No destaque principal do site (onde trocam as imagens), haverá um link para 

inscrições do Projeto Cidadania – Ações Solidárias. 

> Esse link levará ao Portal, onde você deverá preencher o campo código de 

usuário com os dados abaixo (o mesmo poderá ser fornecido pela equipe de 

ano/série). Em seguida, clique em entrar. 

Senha: data de nascimento do aluno (DD/MM/AAAA) 

> No Ambiente de Inscrições, escolha a opção Nova inscrição e preencha as 

informações conforme o interesse. 

 
7.2 Sorteio dos inscritos 

Após a inscrição no site do Colégio, caso haja excedentes de inscritos, será 

marcado um horário e local no Colégio para o sorteio dos inscritos. 

 
Dúvidas 

Em caso de dúvidas ou dificuldades no processo de inscrição, entre em contato 

pelos telefones 3382-6303, 3382-6053, ou presencialmente, no Setor de Atendimento 

e Relacionamento do Colégio. 
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7.2 Vagas 
Serão 24 vagas por grupo: Grupo 1 (Lar dos Idosos – Amparo Santa Cruz), 

Grupo 2 (Fé e Alegria) e Grupo 3 (Escola de Educação Infantil Planeta Mágico). 

Retomando: Havendo procura maior que o número de vagas ofertados, será 

realizado sorteio público com os inscritos no site do Colégio, prioridade para os alunos 

da 3ª Série do Ensino Médio. 

 

8. Responsabilidade da família:  
A família deverá empenhar-se no acompanhamento, no auxílio e no incentivo 

ao trabalho desenvolvido pelo aluno. Da mesma forma, é de fundamental importância 

a atenção dedicada ao cronograma estabelecido, preservando a assiduidade do aluno 

aos encontros e às ações semanais.  


