
 

 

Coordenação  

de Turno 

Circ. 560/2018/CT  

Porto Alegre, 23 de outubro de 2018.  

 
Prezada Família: 

Seu filho foi selecionado para participar do Maristão – Esporte e Integração 2018. O 

evento esportivo reúne estudantes maristas de 21 escolas do Rio Grande do Sul e do Distrito 

Federal e é realizado em duas etapas de dois dias cada. 

Para os estudantes das categorias Mirim e Infantil, a competição ocorrerá nos dias 26 

e 27 de outubro, no Centro Esportivo do Colégio Rosário e no Parque Esportivo da PUCRS.  

Para participar do evento, os estudantes são convidados a aderir conforme as orientações 

abaixo. Nosso objetivo é fortalecer o espírito de integração e animar a participação de nossa 

escola neste evento. 

Para isso, será necessário: 

-  Participar dos jogos que ocorrerão na sexta-feira, das 10h às 20h, e no sábado, das 

8h às 22h, caso necessário. 

-  Participar da Cerimônia de Abertura, na PUCRS, na sexta-feira, das 8h às 9h30. 

 

Na sexta, dia 26 de outubro, todos os atletas deverão encontrar seu treinador no 

Rosário, em frente ao bar do Centro Esportivo. O transporte da delegação Rosariense sai do 

Colégio às 7h15 com destino à PUCRS para a cerimônia de abertura. Os atletas do vôlei 

voltarão ao Rosário para competir e os atletas das outras modalidades (futsal, basquete, 

handebol e futebol sete) permanecerão na PUCRS. Ao término dos jogos, na PUCRS, os 

responsáveis devem ir até o a universidade para buscar os seus filhos. 

No sábado, dia 27 de outubro, os atletas do vôlei e do basquete deverão se deslocar para 

o Rosário e os atletas do futsal, handebol e futebol sete deverão se deslocar para a PUCRS.  

Será oferecido um jantar de integração para os atletas convocados, no Restaurante 

Sabor Família, na quinta-feira, 25 de outubro, das 20h às 21h30. 

Aproveitamos para estender o convite às famílias para que se façam presentes nos dias 

dos jogos para prestigiar nossas equipes. 

Colocamo-nos à disposição para mais esclarecimentos, por meio do fone: 3284.1200, 

ramal 2295 ou do e-mail: extraclasse.rosario@maristas.org.br. 

 

Atenciosamente, 

 

Leia Raquel de Almeida 

Vice-Diretora Educacional 

Danilo Perraro Boff 

Coordenador de Turno

 


