
 
 

CIRCULAR  035/2022 

ASSUNTO GRUPO DE AMIGOS - 8º ANO 

Porto Alegre, 09 de março de 2022. 

 

Queridos Pais, 
 
O Grupo de Amigos (GA) é um projeto de formação presente no Colégio 

Anchieta há mais de 20 anos. Por meio de estratégias que objetivam o protagonismo 

de cada aluno, o GA pretende o desenvolvimento e o exercício prático da liderança 

dos estudantes aos moldes do carisma inaciano.  

A proposta representa uma oportunidade àqueles alunos que pretendem 

compor seu currículo formativo por meio de uma proposta diferenciada e 

fundamentada no desenvolvimento das seguintes dimensões: 

 

• Responsabilidade Socioambiental; 

• Senso crítico-reflexivo e resolução de problemas; 

• Inteligência Espiritual; 

• Inteligência Socioemocional; 

• Liderança Inaciana; 

• Uso da língua inglesa. 

 

Para realizarmos estes objetivos que o projeto compreende, além dos 

encontros semanais, está no horizonte do GA um encontro no Morro do Sabiá, além 

de outras estratégias, observando a evolução dos dados sanitários relacionados à 

pandemia.  

 

O que preciso saber inicialmente sobre o Novo GA? 

Os encontros acontecerão às quintas-feiras, no turno inverso ao das aulas. A 

atividade começa às 14h e se estende até às 17h. A proposta prevê uma saída de 

campo para o Morro de Sabiá, entre outras estratégias a serem combinadas 

oportunamente. 

A fim de garantir a certificação de participação do Projeto, será necessária a 

presença mínima de 75% nos encontros e nas estratégias propostas. 



 

O que pretendemos com os encontros do “Grupo de Amigos”? 

 Pretendemos que seja um Grupo que envolva e que encante os alunos a 

viverem os valores humanos e cristãos. Buscamos estudantes que contagiem seus 

familiares, colegas e comunidade educativa, desenvolvendo competências a fim de 

se tornarem homens e mulheres para e com os demais!  

Custo de participação: os estudantes que participarem dessa atividade terão 

uma cobrança do valor de R$ 99,00 por mês (a partir da mensalidade de abril até 

novembro), estando inclusos no valor a ida ao Morro do Sabiá e o acompanhamento 

de profissional especializado.  

As inscrições serão feitas via site da escola a partir do dia 11, às 14h, até o dia 

15 de março, às 23h55min. As inscrições deverão ser feitas no site do Colégio 

(www.colegioanchieta.g12.br) e seguir os seguintes passos: 

Acesse o link de Inscrições Formação Complementar e escolha a opção Formação 

Cristã. 

Esse link levará ao Portal Inscrições. Lá, você deverá acessar a guia Central do 

Candidato, fazer login com o CPF do aluno e data de nascimento. Em seguida, clique 

em Entrar.  

No Ambiente de Inscrições, deve-se escolher a opção Nova Inscrição e preencher 

as informações para a oferta desejada. 

 

  Temos um número limite de 35 vagas para este projeto, com formação de lista 

de espera.  

   

Obs.: 

Para maiores informações, contato Prof. Clovis Lasta Waszkiewicz (SOREP – 3382-

6035, e-mail: clovislasta@colegioanchieta.g12.br) e Prof. Márcio Longhi 

(Coordenador do SOREP – 3382-6065).  

 

 

Fraternalmente, 

 

Coordenação do SOREP e do GA                                    

Prof. Marcio Longhi e Prof. Clóvis L. Waszkiewicz      

 


