
Juntos pela Educação Católica

Brasília, 10 de setembro de 2021.

Circular ANEC nº 038/2021 
Aos Membros dos Conselhos Estaduais da ANEC
ASSUNTO: Planejamento Estadual - 2022.

A Associação Nacional de Educação Católica do Brasil (ANEC) realizou este ano de 2021 as
eleições para Diretoria Nacional e Conselhos Estaduais. Entretanto, conforme explicado em
reunião do Conselho Consultivo, estas eleições aconteceram de maneira tardia por conta do
momento pandêmico que o mundo está vivendo. Sendo assim, estamos iniciando a
construção do planejamento e orçamento anual da ANEC apenas neste mês de setembro.
Para que a Associação tenha capacidade de organizar e entregar o planejamento anual dos
Conselhos Estaduais da ANEC em tempo hábil para aprovação da Diretoria e Conselho
Superior, faz-se necessária a entrega deste planejamento até o dia 11 de outubro.

Lembramos que as ações da ANEC estão organizadas por eixos de atuação. Para facilitar o
processo de elaboração do planejamento, segue em anexo, uma planilha que servirá de
roteiro. Nela, está destacado a importância e abrangência dos eventos, além das ações que
estão planejadas para serem realizadas na esfera nacional.

A intenção desta planilha é a de nortear a construção do planejamento dos Conselhos
Estaduais e compartilhar as linhas gerais do planejamento nacional das Câmaras e Setores da
ANEC.

Observem que no arquivo existem três planilhas. A primeira contém informações para o
planejamento estadual, a segunda com o planejamento nacional proposto pelas câmaras e
setor de animação pastoral e a terceira com contribuições para o posicionamento estratégico
da ANEC (2022-2026).

O planejamento deve ser enviado para o e-mail secretarioexecutivo@anec.org.br até o dia
11 de outubro de 2021.

Contamos com a compreensão e participação de todos.

Juntos pela educação católica!
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