COMUNICADO
Prezadas famílias e comunidade educacional do Colégio Anchieta – Sedes Pituba e Bela
Vista, do Colégio Anchieta (ANCHIETINHA – Aquarius) e do Colégio São Paulo.

Com mais de 40 anos de tradição, o Colégio Anchieta é um dos mais renomados de
Salvador. Sempre esteve atento e comprometido com a qualidade do ensino oferecido aos
alunos atendidos nas suas três sedes Pituba, Bela Vista e Aquarius. Investe continuamente
nos profissionais mais qualificados e no que há de mais moderno em infraestrutura, para
garantir uma formação completa, que desenvolva o potencial dos estudantes e os prepare
para conviver em sociedade.
Da mesma forma, o Colégio São Paulo, próximo de completar 45 anos de fundação e há 13
anos sob a gestão do Grupo Educacional Anchieta (GEA), é também um dos mais renomados
colégios de Salvador, que presta inestimáveis serviços educacionais aos seus alunos, com o
justo reconhecimento de toda a comunidade educacional do nosso Estado da Bahia.
Após mais de quatro décadas educando e formando nossos alunos com dedicação e zelo,
temos a honra de anunciar que o GEA está estruturando uma união estratégica com a Inspira
Rede de Educadores, cujo propósito é impulsionar nossas fortalezas e ampliar ainda mais as
possibilidades para nossos estudantes, cuja efetivação está na dependência, apenas, da
autorização do CADE – Conselho Administrativo de Defesa Econômica, do Governo Federal.
A Inspira é uma das mais importantes redes de Educadores do país, composta por escolas
espalhadas por 15 estados e se orgulha de perpetuar os legados pedagógicos de cada
uma dessas unidades educacionais. Com essa união, as escolas se fortalecem e ganham
projeção para seguir com o trabalho de excelência que sempre realizaram.
A união com a Inspira vai manter o DNA de todos os nossos Colégios e, ao mesmo tempo,
estimular atributos como protagonismo, resiliência, interdependência, felicidade, justiça,
curiosidade e simplicidade.
Como gestores apaixonados pela arte de educar, seguiremos nossa trilha, com o corpo
docente e demais colaboradores engajados e focados em promover nossa referência em
aprendizado de qualidade. Vamos somar nossos valores e o potencial acadêmico com um
parceiro sólido e totalmente compenetrado em garantir o sucesso de nossos alunos.
Outrossim, novas informações
oportunamente, aos Senhores.
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Salvador, 06 de abril de 2022.
GRUPO EDUCACIONAL ANCHIETA (GEA)
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