PROJETO DE

INICIAÇÃO CRISTÃ
Eucaristia
Bem-vindo ao Projeto de Iniciação Cristã do Colégio Anchieta!

“Conhecer Jesus é o melhor presente que qualquer pessoa pode
receber; tê-lo encontrado foi o melhor que ocorreu em nossas vidas, e
fazê-lo conhecido com nossas palavras e obras é nossa alegria”.
Dom Leomar Antônio Brustolin – Bispo Auxiliar de Porto Alegre

O programa de Formação Complementar do Colégio Anchieta caracteriza-se por
atividades ofertadas aos alunos de caráter opcional. Elas têm como objetivo proporcionar o
desenvolvimento da espiritualidade, da afetividade, da imaginação, da criatividade, da
sensibilidade, da empatia, do conhecimento de si e do outro, da capacidade de pensar
logicamente, das potencialidades físicas e motoras, colaborando para a educação integral do
estudante nas dimensões cognitiva, socioemocional e religiosa-espiritual, promovendo a
autonomia, o respeito e a cooperação.
No que tange às atividades complementares, todas opcionais, oferecidas pelo Colégio
no contraturno (Escola de Artes, Atividades Lúdicas e Esportivas, Formação Cristã, Robótica,

Escotismo, Empreendedorismo, Show Musical, e outras), os custos específicos vão
declarados nos respectivos Manuais de Inscrição, sendo que a adesão do aluno às atividades
se consome mediante o pagamento dos custos atinentes.

Para você que está interessado em conhecer a nova configuração da Catequese de
Iniciação Cristã do Colégio Anchieta (Eucaristia), preparamos este breve material na intenção
de auxiliá-lo nesse processo e orientá-lo no discernimento quanto à adesão a esta
caminhada.

1. Conhecendo a nova proposta de Iniciação Cristã
A Arquidiocese de Porto Alegre iniciou, em 2016, uma renovação da vida paroquial e
comunitária. O que significa na prática? A Eucaristia acontecerá no período de dois anos,
com encontros semanais de uma hora e meia, durante o 4º Ano e o 5º Ano do Ensino
Fundamental I.

2. Horários dos encontros
Os encontros da Eucaristia acontecerão das 12h às 13h30min e das 18h às 19h30min,
nos seguintes dias: terças, quartas e quintas-feiras. Ao matricular o aluno na catequese, a
família opta por um dos horários ofertados:
Eucaristia I

Terça-feira

Quarta-feira

12h – 13h30min

Eucaristia I - 3M1

Eucaristia I – 4M1

Quinta-feira

Eucaristia I - 3M2

18h – 19h30min

Eucaristia I – 4T1
Eucaristia I – 4T2

Eucaristia I – 5T1
Eucaristia I – 5T2

Eucaristia I – 4T3

Eucaristia II

Terça-feira

Quarta-feira

12h – 13h30min

Eucaristia II – 3M1

Eucaristia II – 4M1

Quinta-feira

Eucaristia II - 4M2

18h – 19h30min

Eucaristia II - 4T1

Eucaristia II – 5T1

3. Local dos encontros
Os encontros de Eucaristia acontecerão no espaço da Igreja da Ressurreição, nas
salas do Centro Pastoral (anexo à Igreja), especialmente preparadas para a vivência da nova
metodologia catequética.

4. Equipe de Iniciação Cristã 2019
Coordenação Geral: Pe. Gustavo Valentin
Responsáveis pela Eucaristia: Kátia Oliveira e José Ribamar Costa

5. Mensalidade 2019
- Investimento por aluno para a etapa de Iniciação Cristã em 2019: R$ 648,00 (4 x 162,00).
Nesse valor estão inclusos os materiais que farão parte da etapa de Iniciação Cristã
do catequizando (materiais de uso comum, Bíblia, livro, objetos devocionais, retiros,
honorários das(os) catequistas, etc.).

6. Pré-requisito de Ingresso
Eucaristia I: Estar matriculado no Colégio Anchieta, cursando o 4º Ano do Ensino
Fundamental I.
Eucaristia II: Ter participado da primeira etapa de Eucaristia.

7. Processo de Inscrição - Matrículas via Portal

Todos os catequizandos da Eucaristia I e II deverão efetivar a matrícula de acordo
com a oferta para 2019, via Portal.
1. Na página principal do colégio, acesse o link de “Inscrições Formação Complementar”
2. Este link levará ao Portal, onde você deverá preencher o campo código do usuário.
Código: consulte o seu código no corpo do e-mail que você recebeu.
Senha: data de nascimento do aluno (DD/MM/AAAA).

3. No ambiente de inscrições, escolha a opção “Nova inscrição” e preencha as informações
conforme a área de interesse.

7.1 Dúvidas
Em caso de dúvidas ou dificuldades no processo de inscrição, entre em contato pelo
telefone 3382-6132 (Isabel) ou presencialmente no Setor de Atendimento e Relacionamento
do Colégio.

7.2 Vagas
Para a formação das turmas, os grupos terão no mínimo 12 e no máximo 16
catequizandos.
Serão 16 vagas por grupo preenchidas por ordem de inscrição através do Portal do
Colégio. Quando esgotadas as vagas, os inscritos irão compor posteriormente uma lista de
espera. Após o encerramento do período para inscrição, o Colégio irá avaliar a possibilidade
de abertura de novos grupos ou de remanejo dos(as) catequizandos.

8.

Responsabilidade da família
a) Empenhar-se no acompanhamento, no auxílio e no incentivo ao processo de
Iniciação Cristã, animando o catequizando na caminhada. Da mesma forma, é de
fundamental importância a atenção dedicada ao cronograma anual de cada etapa,
preservando a assiduidade do catequizando aos encontros semanais e a presença
dos pais ou responsáveis nas celebrações e reuniões destinadas.
b) Organizar a logística do catequizando, trazendo-o para a hora do encontro e
buscando-o ao final, bem como adequando o horário das suas demais atividades.

9. Cancelamento da Matrícula
a)

O pedido de cancelamento da inscrição deverá ser solicitado pelos
responsáveis do aluno via Portal.

b)

A rescisão contratual da atividade obrigará o Contratante ao pagamento das
parcelas vencidas e respectivos encargos.

c)

Caso a forma de pagamento seja por débito em conta corrente, e o boleto já
tiver sido emitido, o estorno do valor poderá ser solicitado somente após o
vencimento do boleto.

10. Continuidade do Projeto de Iniciação Cristã em 2020
a)

Os catequizandos de 2019 continuarão a formação em 2020.

b)

Somente poderão avançar de etapa, em 2020, os catequizandos que estiverem
devidamente matriculados no Colégio Anchieta e que participaram dos
encontros da Eucaristia.

c)

Para o ano seguinte, a matrícula não acontecerá de forma automática. Abrir- se
- á novo processo via Portal.

11. Informações complementares
11.1 A utilização do uniforme escolar do Colégio Anchieta durante os encontros de
catequese é obrigatória.
11.2. Devem ser respeitados os horários de início e término dos encontros.
11.3. Aos alunos interessados em participar do Projeto de Iniciação Cristã que não
se enquadram nesta organização, sugerimos procurar por este nas paróquias da
Arquidiocese.
11.4. Os catequizandos que realizaram a Eucaristia I em outra paróquia deverão
trazer um atestado de comprovação.

12. Cronograma de atividades
EUCARISTIA I - CALENDÁRIO 2019
Data
26 de março
07 de abril

Evento
Encontro de pais, padres, catequistas e catequizandos, na Igreja da
Ressurreição, às 19h
Celebração de Início do Ano Catequético: os catequizandos, os pais
e os catequistas (apresentação dos catequizandos à comunidade)

08 a 14 de abril
15 a 21 de abril

Início dos encontros
Recesso feriado de Páscoa - semana sem catequese Celebrações
de Páscoa nas paróquias.
29 de abril a 05 de maio Recesso feriado Dia do Trabalho - semana sem catequese
05 de maio
02 de junho
17 a 23 de junho

Celebração de entrega da Palavra de Deus
Celebração com entrega do Terço
Recesso Feriado de Corpus Christi (participar da celebração)

25 de junho

Encontro de pais e crianças com o(a) catequista: Encontro 1: “Deixai
as crianças virem a mim” e Missa Catequética

14 de julho

Celebração com o Rito de entrega do Pai Nosso

22 de julho a 04 de
agosto
25 de agosto
13 de setembro
17 de setembro
13 de outubro

Recesso escolar - Criança coordena o encontro na sua família:
Jesus anda sobre o mar
Celebração do dia do catequista
Retiro Morro do Sabiá
Encontro de pais, crianças e catequistas: Quem é Jesus para nós
(Mc 8, 27-30)
Celebração com o Rito de entrega da Lei (Dez mandamentos)

21 a 25 de outubro
10 de novembro

SEMANA ANCHIETANA - SEM CATEQUESE
Renovação das Promessas do Batismo

EUCARISTIA II - CALENDÁRIO 2019

Data
26 de março
07 de abril

Evento
Encontro de pais, padres, catequistas e catequizandos, na
Igreja da Ressurreição, às 19h
Celebração de Início do Ano Catequético: os catequizandos, os
pais e os catequistas (apresentação dos catequizandos à
comunidade)

08 a 14 de abril
15 a 21 de abril

Início dos encontros
Recesso feriado de Páscoa - semana sem catequese
Celebrações de Páscoa nas paróquias.
29 de abril a 05 de maio Recesso feriado Dia do Trabalho - semana sem catequese
02 de junho
Celebração com entrega do Creio
12 de junho
Encontro de integração com o crisma
17 a 23 de junho
Recesso Feriado de Corpus Christi (participar da celebração)
02 de julho
Encontro de pais e crianças com o(a) catequista: Quem é Jesus
para nós
04 a 06 de julho
Retiro Vila Oliva
22 de julho a 04 de
Recesso escolar - Criança coordena o encontro na sua família:
agosto
“A fé cura e salva”
25 de agosto
Celebração do dia do catequista
24 de setembro
Encontro de pais, crianças e catequistas: “Não se preocupem”
30 de setembro a 06 de Confissões e piquenique do perdão
outubro
16 de outubro
Encontro de integração com o Crisma
21 a 25 de outubro
SEMANA ANCHIETANA - SEM CATEQUESE
19 de novembro
30 de novembro
07 de dezembro

Ensaio geral
Celebração da Primeira Comunhão Eucarística – 10h
Celebração da Primeira Comunhão Eucarística – 10h

• Em caso de alteração do cronograma, as famílias serão comunicadas.

