
 

Magis Inovação Anchieta 

Bem-vindo ao Projeto Magis Inovação - Ideias inovadoras e Histórias 

inspiradoras. 

Para você que está interessado(a) em conhecer um projeto de protagonismo juvenil, 

de inovação em diferentes áreas e de histórias e ideias inspiradoras desenvolvido no Colégio 

Anchieta, preparamos este breve material na intenção de auxiliá-lo(a) nesse processo de 

escolha e para orientá-lo(a) no discernimento quanto à adesão a esta proposta.  

1.Conhecendo a proposta do Projeto MAGIS Inovação. 

 

O projeto desenvolve o protagonismo juvenil por meio da promoção de ideias 

inovadoras e de histórias inspiradoras. 

A liderança é dos jovens estudantes que são organizados em seis equipes de trabalho. 

No período de seis meses, são desafiados a praticar a empatia e a interpretação da realidade, 

definir focos, idealizar possibilidades, prototipar, projetar ações, testar e implementar 

soluções, realizar um evento de 3 dias para seus colegas, avaliar o processo e entregar um 

relatório para o próximo grupo que virá no ano seguinte (inspiração: TED e Design Thinking – 

evento de três dias para as turmas do 8ª ano do E.F à 2ª Série do E.M.). 

O Magis Inovação Anchieta é um dos Projetos do Espaço Magis Anchieta, que é a 

organização das iniciativas de trabalho com as juventudes da Companhia de Jesus na 

província do Brasil.  

 

2. Objetivos:  

 

Inspirar pessoas a darem novos passos e sensibilizar para a importância do 

desenvolvimento criativo e inovador. 

Promover ideias, reflexões, práticas, projetos e histórias inspiradoras e geradoras de 

desenvolvimento nas mais distintas áreas de atuação humana.  

Criar espaços para o desenvolvimento da cultura do Magis Inaciano, levando jovens a 

buscar transpor seus limites rumo à superação que gera valores humanos universais e 

comprometimento social transformador. 



 

3. Competências trabalhadas 

A participação ativa no Magis Inovação Anchieta visa ao desenvolvimento das 

seguintes competências: 

✓ Colaboração e trabalho em equipe; 

✓ Pensamento projetual, criatividade e inovação; 

✓ Liderança inaciana; 

✓ Senso crítico-reflexivo e resolução de problemas; 

✓ Inteligências Socioemocional e Espiritual. 

4. Equipe  

Coordenador do SOREP: Marcio Longhi. 

Professor referencial do projeto: Silvio L. W. de Almeida Junior. 

 

5. Condições de Ingresso 

✓ Ter compromisso com a proposta do Projeto Magis Inovação Anchieta. 

✓ Estar matriculado no Colégio Anchieta no ano de 2023; 

✓ Estar frequentando o 9º ano do Ensino Fundamental II ou o Ensino Médio; 

✓ Fazer Inscrição via site do Colégio Anchieta; 

✓ Ter disponibilidade de participar durante um semestre de todos os encontros 

previstos. 

6. Processo de inscrição 

  Via Portal: 

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

seguir os seguintes passos: 

1. Acessar o link de Inscrições Formação Complementar e escolher a Atividade Magis 

Inovação Anchieta. 

 

https://portal.asav.org.br/framehtml/web/app/Edu/PortalProcessoSeletivo/?c=1&f=4&ct=5

450#/eb/login?action=&expired=0&recuperarSenha=0 

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

Candidato, fazer Login com o CPF do aluno e data de nascimento e clicar em Entrar. 

https://portal.asav.org.br/framehtml/web/app/Edu/PortalProcessoSeletivo/?c=1&f=4&ct=5450#/eb/login?action=&expired=0&recuperarSenha=0
https://portal.asav.org.br/framehtml/web/app/Edu/PortalProcessoSeletivo/?c=1&f=4&ct=5450#/eb/login?action=&expired=0&recuperarSenha=0


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

informações para a oferta desejada. 

7. Prazo de Inscrições: 

A partir de 23 de fevereiro de 2023.  

8. Informações complementares 

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

de espera. Para os alunos do ensino médio o Magis Inovação também pode ser uma disciplina 

eletiva.  

Uniforme: é obrigatória a utilização do uniforme escolar do Colégio Anchieta durante 

os encontros. 

Horários: nas terças-feiras, das 14h20min às 16h. Em algumas semanas, os encontros 

serão de apenas um período, e cada equipe se organizará internamente segundo suas 

demandas para reuniões on-line em horários alternativos. 

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 aluno 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. 

 

 

 

 

 

 

 


