
 
DIREÇÃO-GERAL 
CIRCULAR: Nº 009/2020 
ASSUNTO: INFORMAÇÕES SOBRE AMPLIAÇÃO DO PERÍODO DE SUSPENSÃO, MODALIDADE 
A DISTÂNCIA E MENSALIDADES 

 

Porto Alegre, 1º de abril de 2020 

 

Prezada comunidade anchietana 

Esperamos que todos estejam bem, seguindo as recomendações para preservar a 

saúde, nesse tempo de adversidades e de desafios intensos, a cada um e a todos nós.  

A fim de cumprir a determinação do Governo do Estado do Rio Grande do Sul que 

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 30 de abril. A data ainda poderá sofrer alteração conforme 

avaliação dos serviços de saúde. 

 

Estudos Especiais na Modalidade a distância  

Para contemplar o planejamento pedagógico de 2020, equipes e professores estão 

disponibilizando atividades escolares na plataforma Moodle, onde também serão postados os 

links para a realização dos encontros virtuais a fim de qualificar e dar continuidade ao processo 

de aprendizagem dos seus respectivos alunos. Os professores têm utilizado várias estratégias 

para abordar seus conteúdos a fim de oferecer uma variabilidade de opções para qualificar a 

aprendizagem e atender as especificidades dos alunos. 

Ressaltamos a importância de que todos os estudantes participem e realizem as 

tarefas propostas no ambiente virtual de aprendizagem, até que o Colégio possa retomar as 

atividades presenciais em segurança. Temos acompanhado os acessos remotos dos alunos e 

monitorado as entregas dos trabalhos com o objetivo de dar continuidade ao cuidado e 

acompanhamento dispensado a cada um. Assim, sempre que detectarmos alguma questão 

significativa entraremos em contato com a família para dialogarmos a respeito. 

 

Mensalidade 

Sobre a questão financeira, sempre estivemos abertos ao diálogo, e não seria neste 

momento de profunda alteração de cenário, que agiríamos de modo diferente. Entretanto, 

não podemos tomar decisões extremas em um cenário com tanta instabilidade, sem 

considerar toda a Rede Jesuíta de Educação (RJE) e os ditames governamentais.  

Portanto, de pronto, deliberamos que não será cobrada a parcela das atividades de 

formação complementar, dada a sua natureza presencial. Neste mês também não cobraremos 

a taxa de material didático, que ficará para o segundo semestre. 



Como já é do conhecimento, informamos que haverá cobrança da parcela com 

vencimento no dia 10 de abril, conforme boleto de mensalidade escolar enviado, pois o 

Colégio precisa manter os compromissos com profissionais, fornecedores, tecnologias, entre 

outros. 

 
Acreditamos no esforço conjunto para conter o avanço e os efeitos do coronavírus para 

que, em breve, possamos retornar às atividades da vida diária, entre elas, as escolares. 

Agradecemos a colaboração para juntos darmos continuidade ao processo de ensino e 

aprendizagem, na modalidade à distância, do ano letivo de 2020. Saudamos a todos com 

estima.  

 

 

Cordialmente,  
Pe. Jorge Álvaro Knapp, SJ 

Diretor-geral 
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