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PROJETO GRUPO DE AMIGOS 

Bem-vindo ao Projeto GA – 8º ano 

 

Para você que está interessado(a) em conhecer o Projeto GRUPO DE AMIGOS, 

preparamos este breve material na intenção de auxiliá-lo(a) nesse processo e orientá-lo(a) no 

discernimento quanto à adesão a esta caminhada.  

 

1. Conhecendo a proposta do Projeto 

O Grupo de Amigos (GA) é um projeto de formação humana presente no Colégio 

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

protagonismo de cada aluno, o GA pretende desenvolver a liderança dos estudantes aos 

moldes da espiritualidade inaciana. 

O que significa isso na prática? Um encontro semanal de 03 horas no Colégio Anchieta 

para a constituição do grupo, o que exige compromisso do aluno durante todo o processo 

para que as competências do projeto sejam atingidas. A duração é de um ano, de março a 

novembro. 

2. Competências trabalhadas 

A participação ativa dos estudantes na proposta do Projeto Cidadania / Grupo de 

Amigos do Colégio Anchieta visa ao desenvolvimento das seguintes competências: 

✓ Responsabilidade Socioambiental; 

✓ Senso crítico-reflexivo e resolução de problemas; 

✓ Inteligência Espiritual; 

✓ Inteligência Socioemocional; 

✓ Liderança Inaciana; 

✓ Uso da língua inglesa. 
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3. Horários e vagas 

Cada estudante deverá inscrever-se no grupo a ser constituído, conforme horário e dia 

especificados: 

Grupo Dias e horários Vagas 

Grupo de Amigos (GA) Quintas-Feiras – das 14h às 17h 35 vagas 

 

4. Equipe do Projeto Grupo de Amigos 

Coordenador do SOREP: Marcio Longhi 

Professores referenciais do projeto: Prof. Clóvis Lasta e Cristina Kramer 

5. Custos referentes ao projeto 

O investimento do estudante será de R$ 109,90, debitado no boleto das mensalidades 

de abril a novembro, meses que compreendem a duração do projeto. Neste valor, estão 

inclusos os materiais que farão parte da dinâmica dos encontros e as horas complementares 

remuneradas dos professores que acompanham o projeto. 

 

6. Condições de Ingresso 

✓ ter compromisso com a proposta do Projeto Grupo de Amigos do Colégio Anchieta; 

✓ estar matriculado no Colégio Anchieta no ano de 2023; 

✓ estar frequentando o 8º ano do Ensino Fundamental II; 

✓ fazer Inscrição prévia via site do Colégio Anchieta; 

✓ ter disponibilidade de participar durante o ano de todos os encontros previstos. 

7. Processo de inscrição 

7.1   Via Portal: 

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

seguir os passos: 

1. Acesse o link de Inscrições Formação Complementar e escolha a atividade 

do seu interesse. 

2. 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 e, em seguida, clicar em Entrar. 

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

preencher as informações para a oferta desejada. 
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7.2 Prazo de Inscrições: 

De 23 de fevereiro, a partir das 14h, até 03 de março de 2023.  

8. Informações complementares 

Vagas: As vagas são por ordem de inscrição. Os excedentes farão parte de uma lista de 

espera. 

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

é obrigatória. 

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

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

auxílio e no incentivo ao trabalho desenvolvido pelo aluno. Da mesma forma, é de 

fundamental importância a atenção dedicada ao cronograma estabelecido, preservando a 

assiduidade do estudante aos encontros e às ações semanais. 

 

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

contato pelo telefone 3382-6000 ou com o Setor de Atendimento e Relacionamento do 

Colégio. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

  


