
 
 
 

CIRCULAR  /2023 

ASSUNTO MERCADO FINANCEIRO E INVESTIMENTOS - 3ª EDIÇÃO  

Porto Alegre, 23 de fevereiro de 2023. 
 

Prezadas famílias,  
 

Com o objetivo de incentivar o estudo e o debate a respeito de temas ligados ao Mercado Financeiro, 
fomentando a análise, a interpretação e a reflexão, com vistas a proporcionar um ambiente de aprendizado 
coletivo sobre investimentos, ofereceremos a III edição do curso destinado aos estudantes que manifestarem 
interesse em conhecer conceitos e desenvolver habilidades de criticidade financeira acerca da temática de 
investimentos e ainda não tenham participado das etapas anteriores.  

Para essa atividade, serão oferecidas 35 vagas do 9º ano à 3ª série do Ensino Médio, sendo necessário 
que haja, no mínimo, 15 inscrições.  Os encontros ocorrerão semanalmente, às terças-feiras, das 18h40min 
às 20h20min. O investimento será de R$ 279,90, que será parcelado em 3x e acrescido no boleto da 
mensalidade de abril, maio e junho.  

A inscrição para o curso poderá ser realizada a partir das 14h do dia 27/02/2023 até o dia 03/03/2023. 
Lembramos às famílias que, no site, deverão observar o dia e o horário descritos.  
 

DATAS: 
07/03   – Encontro 1 
14/03     – Encontro 2 
21/03     – Encontro 3 

28/03   – Encontro 4 
04/04   – Encontro 5 
18/04    – Encontro 6 

25/04   – Encontro 7 
02/05   – Encontro 8 
09/05   – Encontro 9 

 
 
PROCESSO DE INSCRIÇÃO 

 
Procedimentos de inscrição: 
Para inscrever-se, basta acessar o site do Colégio (www.colegioanchieta.g12.br) e seguir os seguintes 

passos: 
1. No site, clicar na aba FORMAÇÃO COMPLEMENTAR, rolar o mouse até o card de 

inscrições Mercado Financeiro e Investimentos - 3ª Edição; 
2. Lá, acessar a guia Central do Candidato, fazer login com CPF do aluno e data de nascimento 

e clicar em “Entrar”; 
3. No Ambiente de Inscrições, deve-se escolher a opção “Nova Inscrição” e selecionar o curso 

“Mercado Financeiro e Investimentos”. 
 
Em caso de dúvidas ou dificuldades no processo de inscrição, entre em contato conosco pelo telefone 

3382-6015/6073. 
 
Com estima e prece,  

Cleiton Gretzler 
Coord. de Unidade de Ensino 

 de Ensino Fund. II e Ensino Médio 


