
 
DIREÇÃO-GERAL 
CIRCULAR: Nº 008/2020 
ASSUNTO: AMPLIAÇÃO DO PERÍODO DE SUSPENSÃO DAS AULAS 

 

Porto Alegre, 27 de março de 2020 

 
Prezados pais e/ou responsáveis  

Esperamos que estejam todos bem. Já vencemos uma etapa de grande aprendizado: 
há uma semana sem aulas presenciais, estamos nos adaptando e aprendendo a buscar o 
conhecimento em novas fontes, com outros formatos. Exercitando a criatividade e a 
tolerância, vamos convivendo com a incerteza. Como comunidade anchietana nunca antes 
aprendemos e ensinamos tanto uns com os outros.  

A fim de cumprir a determinação da Prefeitura Municipal de Porto Alegre, cujo decreto 
publicado no dia 17 de março amplia o período de suspensão das aulas em toda rede de ensino 
pública e particular como medida de prevenção contra o novo coronavírus (COVID-19), o 
Colégio Anchieta irá suspender as aulas até o dia 12 de abril, retomando as atividades em 13 
de abril. A data ainda poderá sofrer alteração conforme avaliação dos serviços de saúde. 

O Conselho Estadual de Educação, por meio do parecer nº 1 de 18 de março, definiu 
que as atividades domiciliares poderão ser aplicadas para validação do ano letivo de 2020. 
Em função disso, professores e equipes do Colégio Anchieta estão trabalhando remotamente 
para manter a rotina de atividades escolares pelo Moodle e garantir nosso compromisso com 
a missão educativa. Nesse sentido, contamos com o engajamento das famílias para motivar 
os alunos a manterem o ritmo de estudos no dia a dia. É muito importante que todos realizem 
as atividades propostas para que, ao retornar, possamos dar seguimento aos conteúdos 
conforme planejamento de cada nível de ensino. 

Estão sendo tempos de profunda aprendizagem e escuta. Acolhemos diversas 
manifestações colaborativas de pais e alunos em nosso plantão para atendimento por e-mail, 
via pela qual nos colocamos à disposição para eventuais dúvidas:  

SETOR/DEPARTAMENTO E-MAIL 

Secretaria Geral/Atendimento e Relacionamento 
(Portal, matrículas) 

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  

Comunicação e Marketing anchieta_comunicacao@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 

Midiaeducação (Moodle) anchieta_midiaeducac@colegioanchieta.g12.br 

  

Mais uma vez, renovamos nosso compromisso com a vida, agradecendo pela atenção 
e confiança das famílias em nossas práticas, saudando a todos com estima. 

Cordialmente,  
Pe. Jorge Álvaro Knapp, SJ 

Diretor-geral 
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