
 
 

CIRCULAR  058/2019 

ASSUNTO PROJETO VIDA SAUDÁVEL 

 

Porto Alegre, 06 de março de 2019 

 

Prezados pais ou responsáveis: 

 

O Colégio Anchieta procura sempre oportunizar aos seus alunos espaços para 

que possam desenvolver habilidades e competências que estejam no escopo da 

formação integral, missão desta instituição. Dessa forma, o Projeto Vida Saudável tem 

como objetivo possibilitar vivências significativas de conscientização e reflexão entre 

os alunos, proporcionando atividades sobre a importância de hábitos saudáveis que 

ajudem a manter o equilíbrio físico, mental e emocional. 

Este momento ocorrerá em um dos locais mais adorados pelos anchietanos: a 

Casa da Juventude, em Vila Oliva. Serão três dias com uma programação especial de 

atividades desenvolvidas em parceria com a equipe da Espécie Nativa – grupo 

especializado em organização de programas de integração para acampamentos 

educativos e jogos colaborativos – com uma especialista na área da alimentação 

saudável e professores do Colégio Anchieta. O desafio atual é levar o conhecimento 

aos alunos de forma prazerosa, investigativa e estimulante, com estratégias que 

utilizem temas de interesse dos alunos. E o mais desafiador: que o aluno realmente 

internalize este conhecimento de forma duradora. 

 Devido a sua importância, o Projeto Vida Saudável será tratado como uma 

temática transversal pelos professores de Português, Ciências, Geografia, Educação 

Física e Inglês antes e depois da saída de campo. 

A seguir, uma síntese das atividades a serem desenvolvidas: 

 Preparação da alimentação saudável; 

 Trilhas guiadas com orientações botânicas; 

 Atividades físicas; 

 Visita a uma queijaria; 

 Muitas outras atividades de jogos colaborativos, lúdicas, de 
aprendizagem e de reflexão. 

 

 

INVESTIMENTO: R$492,00 (assinale a opção de pagamento abaixo) 

INSCRIÇÕES: de 18 (às 8h30min) a 23 de março (às 23h59min) no site do Colégio 

Anchieta 

 



 

Instruções para as inscrições pelo Portal do Colégio: 

 

Turmas Datas  

Turma 76 27, 28 e 29 de março. 

Turmas 75 e 77 15, 16 e 17 de abril. 

 Turmas 73 e 74 22, 23 e 24 de abril 

Turmas 71 e 72 24, 25 e 26 de abril 

 

Para inscrever-se, basta acessar o site do Colégio 

(www.colegioanchieta.g12.br) e seguir os seguintes passos: 

1. no destaque principal do site (onde trocam as imagens), haverá o link 

Inscrições Projeto Vida Saudável; 

2. esse link levará ao Portal, onde se deverá preencher o campo código de 

usuário com os dados que seguem abaixo. Em seguida, clica-se em 

entrar. 

3. Código: 

4. Nome do aluno: 

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

6. * no Ambiente de Inscrições, deve-se escolher a opção Nova Inscrição e 

preencher as informações para a oferta 2019  EXTRACLASSE – 

PROJETO VIDA SAUDÁVEL 

 

LOCAL E HORÁRIO DE SAÍDA: A SAÍDA será no dia referente à turma de seu filho(a), às 

7h, junto ao estacionamento do Ginásio (Portão 2).  

LOCAL E HORÁRIO DE RETORNO:  A VOLTA ao Colégio será no dia referente à turma 

de seu filho(a), às 17h no mesmo local de saída. 

 

Convictos da importância de oferecer uma educação integral para nossos 

alunos, agradecemos a sua atenção. 

 

EQUIPE DE SÉRIE - 7º ANO 

 



 
 

 
 

AUTORIZAÇÃO 
 

Autorizo meu (minha) filho(a) ______________________________________, 

____ ano, turma _____, a participar do PROJETO VIDA SAUDÁVEL, na Casa da 

Juventude, em Vila Oliva, nos dias _____,_____ e _____ de ___________ de 2019. 

IDENTIFICAÇÃO DO RESPONSÁVEL 

Nome do responsável: _______________________________ 

Contatos dos responsáveis: Telefone 1: (__) ________________/Telefone 2: (__) 

_______________ 

Obs.: É necessário que tenhamos o número mínimo de 25 alunos por turma para a 

realização do Projeto Vida Saudável. 

 

FORMAS DE PAGAMENTO 

Autorizo o pagamento do valor de R$ 492,00, referente aos custos de 

transporte, hospedagem, alimentação e acompanhamento especializado no Projeto 

Vida Saudável, conforme abaixo assinalado pelo responsável financeiro. 

 

Opções de pagamento em boleto da mensalidade: 

(    ) 1 parcela de R$ 492,00 (boleto de maio) 

(    ) 2 parcelas (boletos de maio e junho) 

(   ) 3 parcelas (boletos de maio, junho e julho) 

(    ) 4 parcelas (boletos de maio, junho, julho 

e agosto) 

 

FICHA MÉDICA: 

O aluno está impedido de realizar alguma atividade física/outra? _____ Qual? 

_______________________________________________________________________ 

O aluno possui alguma restrição alimentícia? _______ Qual? 

_______________________________________________________________________ 

Está tomando algum medicamento? _______ Qual? ____________________________ 

Precisa de auxílio referente ao uso da medicação? _______ Qual? 

_______________________________________________________________________ 

Observação: _______________________________________________________________________ 

Data: _____ /_____ /_____ 

Assinatura do Responsável _____________________________________ 

 

 


