
Diretor-geral
Pe. Jorge Alvaro Knapp, SJ
jorgeak@colegioanchieta.g12.br

Diretor Acadêmico
Dário Schneider
darios@colegioanchieta.g12.br>

Diretor Administrativo
Inácio Reinehr
Ireinehr@colegioanchieta.g12.br

COORDENAÇÃO DE UNIDADE DE ENSINO

Educação Infantil
Adriana Rodrigues Jacques
rjacques@colegioanchieta.g12.br

Ensino Fundamental (do 1º ao 5º Ano)
Tatiane Ayala Waldow
tayala@colegioanchieta.g12.br

Ensino Fundamental (do 6º ao 9º Ano) e Ensino 
Médio
Cleiton Júnior Gretzler
cgretzler@colegioanchieta.g12.br

COORDENAÇÃO DE SERVIÇO

Serviço de Orientação Pedagógica - SOP
Dóris Maria Broch Trentini
dorism@colegioanchieta.g12.br

CONHECENDO O COLÉGIO

CONDIÇÕES PARA INGRESSO

Informações sobre o funcionamento do Colégio 
podem ser obtidas no Setor de Atendimento e 
Relacionamento pelo telefone 3382-6029 ou pelo 
e-mail anchieta_atendimento@colegioanchieta.g12.br.
O agendamento de visitas e de encontros com o 
Serviço de Orientação Pedagógica, estão disponíveis 
no site do Colégio www.colegioanchieta.g12.br, 
no link Agenda de Visita.

Encontros com o Serviço de Orientação 
Pedagógica:

Venha conhecer a proposta pedagógica do Colégio  
e esclarecer suas dúvidas junto às orientadoras. 
Agende o seu encontro no site:

Educação Infantil
Nas seguintes terças-feiras: 16/08, 06/09, 04/10,  
01/11 e 06/12.

 • Turno da manhã, com início às 10h30min;  
 • Turno da tarde, com início às 14h. 

1º ao 5º Ano do Ensino Fundamental
Nas seguintes quartas-feiras: 17/08, 21/09, 19/10, 
16/11 e 07/12

 • Turno da Manhã, com início às 10h;
 • Turno da Tarde, com início às 14h.

IDADE
O Colégio Anchieta segue as Resoluções nº 307/2010 
e nº 311/2010 do Conselho Estadual de Educação que 
determina a idade mínima de 3 anos completos até o 
dia 31 de março do ano em que ocorrer a matrícula na 
Educação Infantil. Durante o processo de admissão, 
deve ser comprovado, mediante apresentação 
de documento, que o candidato se enquadra nos 
seguintes limites de idade:

Educação Infantil:
Infantil A: ter 3 anos completos até 31/3/2023;
Infantil B: ter 4 anos completos até 31/3/2023;
Infantil C: ter 5 anos completos até 31/3/2023.

Ensino Fundamental:
1º Ano: ter 6 anos completos até 31/3/2023;
2º Ano: ter 7 anos completos até 31/3/2023;
3º Ano: ter 8 anos completos até 31/3/2023;
4º Ano: nascido a partir de 1º/01/2013;
5º Ano: nascido a partir de 1º/01/2012;
6º Ano: nascido a partir de 1º/01/2011;
7º Ano: nascido a partir de 1º/01/2010;
8º Ano: nascido a partir de 1º/01/2009;
9º Ano: nascido a partir de 1º/01/2008.

Ensino Médio
1ª Série: nascido a partir de 1º/01/2007;
2ª Série: nascido a partir de 1º/01/2006;
3ª Série: nascido a partir de 1º/01/2005.

VAGAS
As vagas são limitadas. O número de vagas 
disponíveis para a Educação Infantil, Anos e Séries 
está condicionado à estrutura física de salas e ao 
parâmetro do número de alunos necessários para 
completar as turmas.

No caso de indisponibilidade de vagas, o candidato 
ficará posicionado no processo de admissão numa 
ordem sequencial da lista de espera e será chamado 
caso haja desistências dos inscritos ou transferências 
dos atuais alunos.
OBSERVAÇÃO: não são aceitas inscrições de 
candidatos birrepetentes do 3º ao 5º Ano do Ensino 
Fundamental, do 6º ao 9º Ano do Ensino Fundamental 
e do Ensino Médio.
Também não são aceitas inscrições de candidatos 
com aprovação em progressão parcial (dependência).
ATENÇÃO: a inscrição não garante a matrícula, a qual 
só se efetiva com a realização de todos os passos do 
Processo de Admissão.

TURNO da EDUCAÇÃO INFANTIL, ANOS e SÉRIES
Educação Infantil A, B e C             
Manhã (7h30min às 11h50min) ou Tarde (13h30min às 
17h50min)

Ensino Fundamental - 1º Ano e 2º Ano
Manhã (7h30min às 12h) ou Tarde (13h20min às 
17h50min)

Ensino Fundamental - 3º Ano ao 5º Ano
Manhã (7h30min às 12h) ou Tarde (13h30min às 18h)

Ensino Fundamental - 6º Ano ao 9º Ano
6º Ano:  Manhã (7h30min às 12h) ou Tarde (13h30min 
às 18h)
7º Ano: Manhã (7h30min às 12h)
8º Ano: Manhã (7h30min às 12h)
9º Ano: Manhã (7h30min às 12h50min)

Ensino Médio
Da 1ª à 3ª Série: Manhã (7h30min às 12h50min) 

DIREÇÃO

Serviço de Orientação Educacional - SOE
Isabel Cristina Tremarin
itremarin@colegioanchieta.g12.br

Serviço de Orientação Religiosa, Espiritual e 
Pastoral - SOREP
Marcio Longhi 
longhi@colegioanchieta.g12.br

Pe. Gustavo Valentim Assis de Paula, SJ
gustavova@colegioanchieta.g12.br

Serviço de Orientação de Convivência Escolar 
- SOCE
Diego Fagundes Salvagni
dfsalvagni@colegioanchieta.g12.br

INFORMAÇÕES:
Atendimento e Relacionamento
Anchieta_atendimento@colegioanchieta.g12.br
Telefone de contato: 3382-6029

Para você que está chegando ao Colégio, 
organizamos este material para auxiliá-lo a 
compreender o nosso processo de admissão 
de novos alunos.

BEM-VINDO AO 
COLÉGIO ANCHIETA!

NOSSO JEITO DE APRENDER 
O Nosso Jeito de Aprender é uma oficina que oportuniza à criança e à sua família conhecerem de maneira 
lúdica o nosso jeito de Ser e de Fazer. Faça a sua inscrição pelo site www.colegioanchieta.g12.br e venha vivenciar 
as práticas pedagógicas da Educação Infantil do Colégio Anchieta.
 • Dias: 03/09 e 05/11/22
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Período de Inscrições
Para irmãos dos Atuais alunos:
O Colégio Anchieta oferecerá um período 
prioritário para as inscrições de irmãos dos atuais 
alunos.  O período prioritário para este público é a 
partir das 9h do dia 12 a 20 de julho de 2022.

Para a comunidade em geral: a partir das 9h do dia 
01 de agosto de 2022.

1º PASSO: INSCRIÇÕES
Procedimento: via internet, pelo site www.
colegioanchieta.g12.br ou nos terminais de 
computadores no Setor de Atendimento e 
Relacionamento do Colégio, das 8h às 17h30min 
de segunda a sexta-feira, sem fechar ao meio-dia. 

O processo de inscrição, sondagem e matrícula 
para crianças com Necessidades Educativas 
Especiais será feito conforme procedimentos 
estabelecidos pela instituição, e a inscrição de 
alunos bolsistas segue Edital próprio, fixado pela 
Mantenedora.

2º PASSO: SONDAGEM DIAGNÓSTICA
O candidato deverá comparecer à escola no dia e 
horário agendado no momento do preenchimento 
da ficha de inscrição no site. 

Educação Infantil e 1º ao 5º Ano do Ensino 
Fundamental
• Educação Infantil (3, 4 e 5 anos) e 1º Ano 
do Ensino Fundamental: observa-se o 
desenvolvimento nas áreas socioafetiva e 
cognitiva.

• As atividades de sondagem do 2º ao 5º Ano 
avaliam as habilidades de leitura, de escrita e de 
raciocínio lógico-matemático.

• Entrevista: somente para pais de candidatos 
dos quais o Colégio necessitar de informações 
complementares.

Ensino Fundamental - 6º ao 9º Ano e Ensino 
Médio
A sondagem, constituída por uma redação e por 
interpretação de texto, avalia o nível linguístico do 
candidato. 

• Entrevista: Após a sondagem, o Colégio agendará 
uma entrevista com os pais e/ou responsáveis junto 
aos orientadores educacionais. 

3º PASSO: RESULTADOS
O resultado da sondagem é comunicado na 
semana seguinte à sua realização por e-mail 
enviado à família.

O resultado das sondagens que são realizadas com 
o ano letivo em andamento será comunicado na 
mesma semana da sua realização.

4º PASSO: RESERVA DE VAGA
Para alunos da Educação Infantil e 1º Ano do 
Ensino Fundamental 
Os candidatos habilitados serão orientados para 
realizar a Matrícula descrita no 5º Passo.

Para alunos do 2º ao 9º Ano do Ensino 
Fundamental e Ensino Médio
Os candidatos habilitados serão orientados a 
realizar a Reserva de Vaga, no prazo máximo 
de cinco dias úteis, a partir da comunicação do 
resultado. 

Nesse momento, será entregue o documento 
Atestado de Vaga para a família realizar o trâmite 
de transferência na escola de origem para o Colégio 
Anchieta.

A vaga ficará reservada para o candidato, 
aguardando a entrega do Atestado de 
Transferência ou Histórico Escolar ou Certificado 
de Conclusão, emitido pela escola de origem, que 
deverá ocorrer no período de dezembro/2022 a 
janeiro/2023.

O pagamento de R$ 1.000,00, por ocasião da 
anuidade de 2023, confirma a vaga para os 
candidatos da Educação Infantil e do 1º Ano do 
Ensino Fundamental e assegura a vaga para os 
candidatos do 2º ao 9º Ano do Ensino Fundamental 
e Ensino Médio, até a data da entrega da 
documentação escolar no respectivo Ano/Série, 
emitida pela escola de origem.

5º PASSO: MATRÍCULA
Os candidatos da Educação Infantil (3, 4 e 5 Anos) 
e 1º Ano do Ensino Fundamental deverão fazer 

• Fotocópia simples da Cédula de Identidade e do 
CPF do candidato;

• Fotocópia simples da Cédula de Identidade e do 
CPF dos pais;

• Atestado de Matrícula e frequência atualizado da 
escola de origem;

• Fotocópia simples da Carteira de Vacinação 
(somente para os candidatos da Educação Infantil 
e do 1º ao 5º Ano do Ensino Fundamental) ou 
Atestado Médico relativo às vacinas obrigatórias;

• Histórico Escolar das Séries/Anos cursados 
do Ensino Fundamental e Médio, incluindo o 
Certificado de Conclusão do Ensino Fundamental, 
quando for o caso;

• Atestado de Transferência Escolar - obrigatório a 
partir do 2º Ano do Ensino Fundamental, devendo 
conter o Resultado Final da Série/Ano cursado 
em 2022 (aprovado ou reprovado) e deverá ser 
substituído pelo Histórico Escolar no prazo máximo 
de 60 dias;

• Termo de Responsabilidade, fornecido pelo 
Colégio, devidamente assinado pelo pai e pela mãe 
e/ou pelo responsável do aluno.

DOCUMENTAÇÃO 
OBRIGATÓRIA PARA 
A EFETIVAÇÃO DA 
MATRÍCULA:

• A matrícula somente será confirmada mediante a 
entrega de todos os documentos solicitados.

• O Termo de responsabilidade é um documento 
fornecido pelo Colégio e disponibilizado no Setor 
de Atendimento e Relacionamento no ato da 
matrícula. A matrícula somente será efetivada 
mediante a entrega do Termo, devidamente 
assinado pelo pai e pela mãe e/ou pelo 
responsável, acompanhado da fotocópia da Cédula 
de Identidade e do CPF.

• A Direção não se responsabiliza pela admissão 
dos candidatos que não observarem os critérios 
estabelecidos.

• Qualquer procedimento diferente do fixado deve 
ser previamente combinado com o respectivo 
Coordenador de Ensino.

• O Ensino Religioso é área do conhecimento 
integrante do currículo.

• Tais dispositivos são válidos para todos os alunos, 
independentemente de idade.

ATENÇÃO!matrícula, no prazo máximo de cinco dias úteis, a 
partir da comunicação do resultado da sondagem.

Os candidatos do 2º ao 9º Ano do Ensino 
Fundamental e do Ensino Médio deverão fazer 
a entrega do Histórico Escolar e/ou Certificado 
de Conclusão emitido pela escola de origem, no 
período de dezembro/2022 ou janeiro/2023. A 
partir da validação da documentação entregue, os 
alunos serão matriculados no período letivo/2023.

Alunos oriundos da Rede Jesuíta de Educação 
(RJE)
Alunos oriundos da RJE terão prioridade de 
ingresso no Colégio Anchieta em qualquer 
momento.

Informações:
Atendimento e Relacionamento
anchieta_atendimento@colegioanchieta.g12.br 
Telefone de contato: 3382- 6029
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