COMUNICADO RELEVANTE
RETOMADA DAS ATIVIDADES LETIVAS PRESENCIAIS E OUTRAS INFORMAÇÕES

Em cumprimento ao Decreto Municipal Nº 33.811, de 23 de abril de 2021, que determina a retomada
das atividades letivas presenciais, ainda que de forma parcial (com a manutenção das aulas on-line),
nas redes pública e privada de ensino desta Capital, que foram suspensas em decorrência das medidas
para preservação da vida e enfrentamento à epidemia causada pelo novo coronavírus (Covid-19),
observado o disposto no art. 3º do Decreto nº 33.793, de 18 de abril de 2021, o Colégio Anchieta
comunica que as aulas presenciais serão retomadas no dia 03 de maio de 2021, em todas as suas
sedes (Pituba, Bela Vista e Aquarius), respeitando-se a opção feita pelos Responsáveis pelos alunos
por meio do SEGUNDO TERMO DE OPÇÃO que lhes foi enviado pelo Colégio no dia 24 do corrente
mês de abril. Essa medida poderá ser suspensa, caso haja nova determinação das autoridades para este
fim.
Lembramos a todos que os protocolos de retorno às aulas e demais atividades, que foram
encaminhados aos Senhores previamente através do aplicativo institucional, encontram-se também
disponíveis no site do Colégio na Internet para consulta a qualquer momento, no endereço:
http://www.anchietaba.com.br/cartilha/ e que os atendimentos às famílias deverão continuar de forma
remota através dos seguintes contatos:
Assuntos pedagógicos:
a) Para dúvidas de acesso às aulas e atividades on-line, pelo e-mail marcia@anchietaba.com.br ou
pelos telefones 2107-9073 e 2107-9000
b) Para dúvidas em relação a documentação escolar do aluno:
Anchieta - Pituba: pelo e-mail secretaria@anchietaba.com.br ou pelos telefones: 2107-9000 / 21079023 e,
ANCHIETINHA - Bela Vista: pelo e-mail: secretariabelavista@anchietaba.com.br ou pelos
telefones: 2107-9000 / 2107-9087 e,
ANCHIETINHA - Aquarius: pelo e-mail secretaria.aquarius@anchietaba.com.br,
ou para quaisquer destes Colégios ou pelos telefones: 2107-9000 / 2107-9047.
c) Para outros assuntos pedagógicos referentes ao:
Anchieta - Pituba: pelo e-mail taniaregina@anchietaba.com.br (do 6º ao 8º ano EF),
marciar@anchietaba.com.br (9º ano EF e 1ª série EM) e catia@anchietaba.com.br (2ª e 3ª séries
EM) ou pelo telefone 2107-9000.
ANCHIETINHA - Bela Vista: pelo e-mail karla.motta@anchietaba.com.br ou pelo telefone 21079000
ANCHIETINHA - Aquarius: pelo e-mail aline.bastos@anchietaba.com.br ou pelo telefone 21079000
Assuntos financeiros:

Por algum dos e-mails tesouraria@anchietaba.com.br ou agefin@anchietaba.com.br, ou pelos telefones
2107-9034, 2107-9032 e 2107-9000.
Opcionalmente, os Senhores podem também se comunicar com o Colégio para tratar de assuntos de
qualquer natureza relativo à vida escolar dos seus filhos, através do link FALE CONOSCO constante
no portal do Colégio na Internet, www.anchietaba.com.br. No mesmo endereço virtual, os Senhores
também encontram o link do PORTAL DO ALUNO.
Entendemos que o momento exige paciência e perseverança de todos. O Colégio Anchieta manterá a
sua equipe de profissionais trabalhando de maneira a minimizar, da melhor forma possível, os
impactos causados pela pandemia do novo coronavírus (Covid-19).
Esperamos que todos estejam bem de saúde.
Salvador, 26 de abril de 2021.
A Diretoria.

