
 
 

 

 

COMUNICADO 
PRORROGAÇÃO DA SUSPENSÃO DAS AULAS E OUTRAS INFORMAÇÕES 

 
 

Em cumprimento ao determinado pelo Decreto Municipal Nº 32.630, de 30 de julho de 2020, que 

determina a prorrogação do fechamento das escolas até o dia 14/08/2020, visando à prevenção e ao 

controle para enfrentamento do novo coronavírus (COVID-19), o Colégio Anchieta comunica que as 

aulas presenciais continuam suspensas até a referida data, em todas as suas sedes (Pituba, Bela Vista e 

Aquarius). Essa medida poderá ser prorrogada, caso haja nova determinação das autoridades para este 

fim.  

 

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 e ANCHIETINHA - Bela Vista: pelo e-mail secretaria@anchietaba.com.br  

ANCHIETINHA - Aquarius: pelo e-mail secretaria.aquarius@anchietaba.com.br, ou para quaisquer 

destes Colégios, pelos telefones 2107-9023 e 2107-9000 

 

c) Para outros assuntos pedagógicos referentes ao: 

Anchieta - Pituba: pelo e-mail eliane.diniz@anchietaba.com.br ou pelo telefone 2107-9000 

ANCHIETINHA - Bela Vista: pelo e-mail karla.motta@anchietaba.com.br ou pelo telefone 2107-

9000  

ANCHIETINHA - Aquarius: pelo e-mail aline.bastos@anchietaba.com.br ou pelo telefone 2107-

9000 

 

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 ACESSO RESTRITO. 

 

Entendemos que o momento exige paciência e perseverança. O Colégio Anchieta mantém a sua equipe 

de profissionais trabalhando a distância de maneira a minimizar, da melhor forma possível, os impactos 

do distanciamento presencial ora exigido.  

 

Esperamos que todos estejam em seus lares e bem de saúde.  

 

Salvador, 31 de julho de 2020. 

 

A Diretoria. 


