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ASSOCIAÇÃO DOS ANTIGOS ALUNOS DO ANCHIETA 

 
CONSELHO GESTOR DA 4A 
ASSUNTO: SEMANA ANCHIETANA DOS ANTIGOS ALUNOS 
  

Porto Alegre, 06 de outubro de 2021.  
 

Estimados Antigos Alunos, 

A Associação dos Antigos Alunos do Anchieta (4A) foi criada em 2018 com a finalidade 

de congregar os antigos alunos a partir dos eixos da formação continuada, da espiritualidade, 

das ações solidárias e sociais. 

Em 2020, realizamos a primeira edição da SEMANA ANCHIETANA DOS ANTIGOS 

ALUNOS, promovendo uma disputa solidária entre as turmas (anos) com o objetivo da doação 

de Kits no valor de R$20,00, tendo como mote o Dia das Crianças da Fundação Fé e Alegria. O 

valor arrecadado de R$ 26.080,00 foi motivo de alegria para nossa comunidade e constituiu um 

apoio para a manutenção dos projetos da Fundação. 

Movidos pelo mesmo compromisso, convidamos as turmas (anos) de antigos alunos 

para o desafio solidário deste ano, que ocorrerá dos dias 09 a 23 de outubro. 

NOSSO DESAFIO 

 Mobilização das turmas (anos) para a doação de kits no valor de R$ 20,00 para a 
festa das crianças da Fundação Fé e Alegria; 

 O valor arrecadado será convertido em Kits presentes para as crianças e para o 
custeio da festa. O valor excedente será destinado para o atendimento das 
necessidades da Fundação e para a viabilização dos seus projetos educativos; 

 O ano que mais kits arrecadar será o vencedor. Ao fim da Campanha, será divulgado 
o ranqueamento dos anos. 

 
COMO PARTICIPAR 
Opção 1 (Doações organizadas entre colegas de turma): Cada turma (ano) pode escolher 

um colega representante que recolherá as doações e os comprovantes, destinando-os para a 

Fundação até o dia 23 de outubro. 

Opção 2 (Doações diretas para a Fundação): Cada antigo aluno faz a doação diretamente 

para a Fundação Fé e Alegria, encaminhando o comprovante para o respectivo representante 

e/ou para o para o whats da 4A (51 99102-8399) a fim de contabilizar para a respectiva turma 

(ano). 
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Dados da Fundação Fé e Alegria: 

Conta para as doações diretas: Doações diretas via Pix: 

Fundação Fé e Alegria do Brasil 
CNPJ: 46.250.411/0018.84 
Banco Itaú-341 
Agência: 1617 
C.C: 34463-3 
Op. 003 

Tipo de chave: CNPJ 
Chave pix: 46250411001884 

 

O controle das doações dos grupos será realizado por meio dos comprovantes 

encaminhados e organizados pelos próprios colegas representantes e, posteriormente, 

enviados para o whats da 4A. No caso de grupos sem representantes, o comprovante pode ser 

enviado diretamente para o contato da 4A. 

Com a expectativa de mais uma demonstração de solidariedade, desejamos uma ótima 

SEMANA ANCHIETANA DOS ANTIGOS ALUNOS. 

Para maiores informações, faça contato pelo e-mail 

antigosalunos@colegioanchieta.g12.br ou pelo whats da 4A (51 99102-8399). 

 

“Uma vez anchietano, sempre anchietano!” 

 

Cordialmente, 

Conselho Gestor da 4A 
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