
 

 

Circ. 048 | 2019 | Vice direção 

Rio Grande, 23 de maio de 2019. 

 

Prezada família 

Estamos nos aproximando da Olimpíada Champagnat. As atividades ocorrem de 

03 a 07 de junho. A Olimpíada é composta pelas etapas esportiva, solidária, religiosa e 

do conhecimento. Para facilitar a logística da etapa religiosa e solidária, fique atento às 

datas de entrega das doações.   

 

Etapa Religiosa 

 Arrecadação de peças de vestuário ou “roupas de cama”. 

Entrega dia 04 de junho na sala de aula. Após, cada turma levará os itens para 

as arquibancadas do Ginásio. 

As roupas deverão estar separadas em masculino, feminino e infantil.  

 

Etapa solidária 

 Arrecadação de tampinhas plásticas para as Entidades Assistenciais. 

Entrega no dia 07 de junho, às 13h30, no pátio da escola. 

As tampinhas plásticas devem estar em garrafas transparentes, de água, de 5 

litros. 

Cada garrafa cheia (que não caiba mais nenhuma tampinha) conta 5 pontos para 

a equipe correspondente. 

Tampinhas válidas: qualquer tampinha plástica limpa. 

 

Agradecemos o envolvimento e apoio de todos. 

Atenciosamente,  

Douglas Pereira Cantarelli, 
Coordenador da Olimpíada Champagnat 2019 
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