
 
DIREÇÃO-GERAL 
CIRCULAR: Nº 006/2020 
ASSUNTO: COMUNICADO  -  PLANTÃO DE ATENDIMENTO HOME OFFICE 
 

Porto Alegre, 18 de março de 2020 

 
Senhores pais e/ou responsáveis  
 

Diante da atual conjuntura da pandemia do Coronavírus (Covid-19), sua expansão dinâmica e sem 
precedentes em todo o mundo, o Colégio Anchieta reafirma a atenção e o seu compromisso com toda a 
sua comunidade educativa. “Uma vez que os desafios do contexto atual são grandes, maiores ainda deverão 
ser nossa coragem e esperança” (PEC, nº 13).  

Cientes da grave situação e do grande impacto na vida de todos nós, entendemos que o momento 
exige ações e medidas que impeçam a disseminação do vírus e garantam a saúde e o bem-estar social de 
todos, minimizando os efeitos negativos no presente e no futuro. Por isso, o Colégio Anchieta suspendeu 
as atividades presenciais das aulas, a partir do dia 18 de março, conforme circular nº 005/2020 da DIREÇÃO-
GERAL, e a organização do quadro funcional se dará em regime de trabalho home office.  

Para reforçarmos nosso compromisso com a missão educativa, buscamos garantir um plantão mínimo 
de atendimento dos serviços essenciais.  

Esclarecimentos e dúvidas poderão ser enviados via e-mail, para os seguintes setores/departamentos: 
  

SETOR/DEPARTAMENTO E-MAIL 

Secretaria Geral/Atendimento e Relacionamento 
(Portal, matrícula) 

anchieta_atendimento@colegioanchieta.g12.br  

Formação Complementar (Artes, Esportes, 
Tecnologias, Show Musical e Formação Cristã) 

anchieta_artesesportes@colegioanchieta.g12.br 

Financeiro anchieta_financeiro@colegioanchieta.g12.br  

Comunitário (Coord. Campus) anchieta_comunitario@colegioanchieta.g12.br  

Educação Infantil educacaoinfantil@colegioanchieta.g12.br 

Ensino Fundamental I fundamental1@colegioanchieta.g12.br  

Ensino Fundamental II e Ensino Médio fund_II_ensinomedio@colegioanchieta.g12.br 

 
Informamos que as atividades na modalidade de ensino à distância serão encaminhadas pelas 

Unidades de Ensino via e-mail. 

Portanto, é o momento de reforçar nossa conexão e comunicação efetiva e afetiva para garantir a 
serenidade e criar clima familiar e social para novas rotinas, novas metodologias para favorecer o cuidado 
com a vida e as aprendizagens.  

Ao saudar e agradecer a atenção e confiança das famílias com nosso propósito e ações, o Colégio 
Anchieta deseja fortalecer os vínculos de comunhão e superação deste momento. 

 
Cordialmente,  

Pe. Jorge Álvaro Knapp, SJ 
Diretor-geral 
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