
 
   

 

PROJETO DE INICIAÇÃO À VIDA CRISTÃ 

EUCARISTIA I E EUCARISTIA II  

  

  

Bem-vindo(a) ao Projeto de Iniciação Cristã do Colégio Anchieta! 
   

     

“É bom acreditar em Jesus, porque Ele é «o caminho, a verdade e a 

vida» (Jo 14, 6), que enche a nossa existência de júbilo e de alegria. Esta 

procura de dar a conhecer Jesus como suma beleza leva-nos a 

encontrar novos sinais e formas para a transmissão da fé. Os 

instrumentos podem ser diversos, mas o importante é ter presente o 

estilo de Jesus, o qual se adaptava às pessoas que estavam diante dele, 

para lhes tornar próximo o amor de Deus” (Papa Francisco) 

   

 

 

1. Apresentação 

 

O Colégio Anchieta, primando pela Formação integral de seus estudantes, oferece, em seu 

portfólio de formação complementar ao currículo escolar, diferentes projetos no contraturno de aula.  

Compondo este portfólio, o Projeto de Iniciação à Vida Cristã (IVC) é ofertado para os 

estudantes que desejam vivenciar a sua fé junto à comunidade estabelecida na Igreja da Ressurreição, 

bem como nos projetos de perseverança oferecidos pelo Colégio Anchieta. Assim, por seu caráter 

OPCIONAL, cabe à família a livre escolha pela adesão ao projeto ofertado. Destacamos que a família, 

se assim o desejar, pode aderir ao projeto ofertado em suas paróquias de residência. 

Nosso projeto IVC, em sintonia com a Arquidiocese de Porto Alegre, tem como objetivo 

proporcionar o desenvolvimento da espiritualidade, da afetividade, da imaginação, da criatividade, da 

sensibilidade, da empatia, do conhecimento de si e do outro, colaborando para a educação integral do 

estudante nas dimensões cognitiva, socioemocional e religiosa-espiritual, promovendo a autonomia, 

o respeito e a cooperação. 

As informações referentes aos critérios e processo de inscrição, aos diferenciais do projeto IVC 

do Colégio Anchieta, bem como aos custos, são especificadas nos respectivos manuais de inscrição, 

tornando transparente a oferta e oportunizando às famílias as condições para uma adesão consciente, 

livre e comprometida com a proposta. 

 



 

 

2. Conhecendo a nossa proposta para a EUCARISTIA I e EUCARISTIA ll 

 

Para você que está interessado em participar da Catequese da EUCARISTIA I e EUCARISTIA II 

em 2022 no Colégio Anchieta, preparamos este breve manual na intenção de auxiliá-lo nesse processo 

e orientá-lo no discernimento quanto à adesão a esta caminhada. 

 

 

 

2.1 Dias dos encontros 

 

Os encontros da EUCARISTIA I acontecerão nas terças, quartas e quintas-feiras e da EUCARISTIA 

II nas terças, quartas-feiras, em diferentes horários.  

 

IMPORTANTE: Considerando o contexto de pandemia e os protocolos estabelecidos pelos 

órgãos competentes e observados pelo Colégio Anchieta, destacamos que: 

• Os encontros de catequese poderão ocorrer na modalidade híbrida (presencial e 

remota) por tempo estabelecido pelo Colégio Anchieta. 

• Os horários poderão sofrer alterações previamente combinadas com as famílias. 

Outras informações serão enviadas no início do ano letivo de 2022.  

   

 

  

2.2 Horários dos encontros 

 

Os encontros da Eucaristia I e da Eucaristia II acontecerão no turno inverso de aula do 

estudante. 

 

EUCARISTIA I 

 

• TERÇAS-FEIRAS: Das 12h15min às 13h15min; Das 18h15min às 19h15min. 

• QUARTAS-FEIRAS: Das 12h15min às 13h15min; Das 18h15min às 19h15min. 

• QUINTAS-FEIRAS: Das 12h15min às 13h15min; Das 18h15min às 19h15min. 

 

EUCARISTIA II 

 

• TERÇAS-FEIRAS: Das 12h15min às 13h15min; Das 18h15min às 19h15min. 

• QUARTAS-FEIRAS: Das 12h15min às 13h15min; Das 18h15min às 19h15min. 

 

 

Importante: Ao matricular o aluno na catequese, a família opta por um dos horários ofertados: 

 



Terça-feira (12h15min às 
13h15min)  

Quarta-feira (12h15min às 
13h15min)  

 Quinta-feira (12h15min às 
13h15min)  

Euc. I (para alunos do 4º Ano) Euc. I (para alunos do 4º Ano) Euc. I (para alunos do 4º Ano) 

Euc. II (para alunos do 5º Ano)   
Euc. II (para alunos do 6º Ano)  
  

Euc. II (para alunos do 5º Ano)  
Euc. II (para alunos do 6º Ano)  

  

         

Terça-feira (18h15min às 
19h15min)  

Quarta-feira (18h15min às 
19h15min)  

Quinta-feira (18h15min às 
19h15min)  

Euc. I (para alunos do 4º Ano) Euc. I (para alunos do 4º Ano) Euc. I (para alunos do 4º Ano) 

Euc. II (para alunos do 5º Ano)  
Euc. II (para alunos do 6º Ano)  
  

Euc. II (para alunos do 5º Ano)  
Euc. II (para alunos do 6º Ano)  

  

 

 

3. Equipe de Iniciação Cristã 2022 

 

Coordenação Geral: Padre Gustavo Valentin. 

Responsável pela Eucaristia: José Ribamar Costa. 

 

 

 

4. Custos referentes ao projeto 

 

O investimento total por aluno para a etapa de Iniciação Cristã em 2022 será de R$740,00 

(parcelado em até 4 vezes). Neste valor estão inclusos os materiais que farão parte da etapa de 

Iniciação Cristã do catequizando (livro, objetos devocionais, Bíblia para a Eucaristia I etc.), 

confraternizações, encargos referentes aos retiros e saídas de campo (Morro do Sabiá ou Vila Oliva), 

transporte, horas complementares remuneradas de nossos catequistas, horas remuneradas de 

planejamento, bem como os honorários de nossos catequistas. 

O Colégio Anchieta organiza o projeto IVC a partir das diretrizes da Arquidiocese de Porto 

Alegre, contudo, se diferencia em relação às demais paróquias por contar com um quadro de 

catequistas composto pelos mesmos professores do currículo, observando, assim, os encargos 

trabalhistas legais. Destacamos que, por razões legais, não contamos com catequistas voluntários em 

nosso projeto, diferentemente das demais paróquias (catequistas voluntários não remunerados). A 

formação pedagógica de nossos catequistas juntamente com a sua vivência de fé comunitária são 

critérios para a seleção de nosso quadro. 

 

5. Inscrições 

 

5.1 Condições de Ingresso 

 

• Eucaristia I: Estar matriculado no Colégio Anchieta, cursando o 4º Ano do Fundamental I.  

• Eucaristia II: Estar matriculado no Colégio Anchieta, cursando o 5º Ano do Fundamental I ou o 

6º Ano do Ensino Fundamental II. Caso a etapa anterior tenha sido realizada fora do Colégio e haja 



interesse de transferência para esta Instituição, será necessário um atestado de frequência e conclusão 

da Eucaristia I por parte da paróquia em que o catequizando estava matriculado. 

 

5.2 Processo de inscrição 

 

Onde: Portal 

 

As inscrições para a catequese do Crisma deverão ser feitas no site do Colégio 

(www.colegioanchieta.g12.br). 

 

Data: A partir de 14 de dezembro. 

 

Para inscrever-se basta acessar o site do Colégio (www.colegioanchieta.g12.br) e seguir os 

passos:  

 

a) Acessar o link Inscrições “Formação Complementar” e escolher a atividade do seu 

interesse. 

b) Esse link levará para o Portal de Inscrições. Lá, escolher o processo (atividade de 

interesse), acessar a guia Central do Candidato, fazer Login com o CPF do aluno e com data de 

nascimento e clicar em Entrar. 

c) No ambiente de inscrições, escolher a opção Nova Inscrição e preencher as 

informações para a oferta desejada. 

 

Importante: Lembramos aos catequizandos que cursaram a etapa da Eucaristia I que o 

processo de inscrição não será automático. Sendo assim, caberá às famílias a inscrição, respeitando as 

novas organizações dos dias e horários das novas turmas. 

 

Cancelamento da Matrícula   

O pedido de cancelamento da inscrição deve observar os seguintes critérios: 

• Ser solicitado pelos responsáveis do aluno via Portal.  

• A rescisão contratual da atividade obrigará o Contratante ao pagamento das parcelas vencidas 

e respectivos encargos. 

• Caso a forma de pagamento seja por débito em conta corrente e o boleto já tiver sido emitido, 

o estorno do valor poderá ser solicitado somente após o vencimento do boleto.   

   

  6. Informações complementares 

 

Vagas: Para a formação das turmas, os grupos terão no mínimo 16 catequizandos por turma, 

com vagas preenchidas por ordem de inscrição por meio do Portal do Colégio. Serão disponibilizadas 

6 turmas de Eucaristia I (3 em cada turno) e 8 Turmas de Eucaristia II (4 em cada turno, sendo as 

turmas divididas em 5º e 6º Ano). Em caso de vagas esgotadas, caberá a equipe responsável pelo 

http://www.colegioanchieta.g12.br/
http://www.colegioanchieta.g12.br/


projeto IVC a gestão de novas turmas, em dias e horários disponibilizados pela Instituição e a posterior 

comunicação às famílias. 

 

Uniforme: A utilização do uniforme escolar do Colégio Anchieta durante os encontros de 

catequese é obrigatória.   

 

Horários: Devem ser respeitados os horários de início e término dos encontros.   

 

Responsabilidade da família: A família deverá empenhar-se no acompanhamento, no auxílio 

e no incentivo ao processo de Iniciação Cristã, animando o catequizando na caminhada. Da mesma 

forma, é de fundamental importância a atenção dedicada ao cronograma anual, preservando a 

assiduidade do catequizando aos encontros semanais e a participação dos pais ou responsáveis nas 

celebrações e reuniões destinadas a cada etapa da catequese. 

 

Cronograma de Atividades: O cronograma com as atividades da Iniciação Cristã/2022 será 

enviado oportunamente de acordo com a disponibilidade da Arquidiocese. A previsão é de que 

iniciemos os encontros na segunda quinzena de março. Novas informações serão dadas no começo do 

ano letivo. 

 

Dúvidas: Em caso de dúvidas ou dificuldades no processo de inscrição, entrar em contato pelo 

telefone 3382-6132 ou com o Setor de Atendimento e Relacionamento do Colégio. 


