
Juntos pela Educação Católica

Brasília, 13 de dezembro de 2021.
Circular ANEC nº 058/2021 
Aos Presidentes, Reitores e Diretores de Instituições Associadas à ANEC
ASSUNTO: Expediente Final de Ano da ANEC

A Associação Nacional de Educação Católica do Brasil (ANEC) agradece aos Presidentes,
Reitores, Diretores, Gestores, Professores, Colaboradores, Parceiros, Patrocinadores às instituições
associadas por mais um ano de parceria e muito trabalho. A ANEC se esforçou para levar aos nossos
presidentes, provinciais, reitores, diretores, ecônomos, professores, gestores, administradores e
agentes de pastoral, e todos aqueles envolvidos nas instituições associadas, o conhecimento e apoio
necessário para enfrentarmos juntos as dificuldades que 2021 nos trouxe.

A ANEC agradece a todos os membros dos Conselhos Estaduais, dos Grupos de Trabalho da
ANEC, Parceiros, Patrocinadores e seus Colaboradores que estiveram conosco em cada evento, em
cada reunião, em cada momento importante durante este ano. Tivemos a oportunidade de seguirmos
trabalhando juntos em prol de uma educação integral baseada nos princípios cristãos, seja por meio
virtual ou presencial. Temos a esperança de um novo ano melhor, com a expectativa de estarmos
ainda mais unidos e realizar juntos novos projetos.

Para retomarmos com ainda mais força em 2022, precisamos recuperar nossas energias. Por
isso, informamos a todos, que a ANEC entrará em recesso natalino a partir do dia 20 de dezembro de
2021, e a partir do dia 3 de janeiro os colaboradores, estarão de férias coletivas, retornando às suas
atividades no dia 13 de janeiro de 2022.

A ANEC deseja a todos ótimas festas, um Feliz Natal e um Ano Novo de muita fé e esperança,
com a certeza de que caminharemos juntos em prol das Instituições de Educação Católica.

Lembramos ainda que iniciaremos o próximo ano com três grandes eventos, o Encontro
Nacional da Campanha da Fraternidade, os Dias ANEC Estaduais, e no mês de março, de modo
presencial na cidade de Brasília, a realização do Fórum Nacional de Educação Católica e Assembléia
Geral Ordinária, evento este que acontecia todos os anos no mês de setembro e que este ano
faremos no mês de março, neste evento teremos ainda a Expo ANEC. Confira aqui o Calendário dos
Eventos da ANEC 2022.

A ANEC coloca-se à disposição de suas associadas para solucionar quaisquer demandas.

Atenciosamente, 

                                                         Guinartt Diniz
Secretário Executivo da ANEC

SEPN Quadra 516, Conj D, Lote 09
Edifício Via Universitas – 4º Andar
CEP 70.770-524, Brasília-DF

(61) 3533-5050 anec.org.br

https://anec.org.br/wp-content/uploads/2021/12/Calendario_de_Eventos_2022-versao-por-meses-4.pdf
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