
 

 

Circ. 044 | 2019 | Vice direção 

Rio Grande, 14 de maio de 2019. 

 

Estimadas famílias 

A Olimpíada Champagnat 2019 tem o objetivo de comemorar a festa do fundador 

do Instituto Marista, São Marcelino Champagnat. A proposta da Olimpíada tem a 

intenção de integrar os estudantes na realização de tarefas esportivas, solidárias, 

religiosas e do conhecimento.  

Com o tema “Estados-sede da Copa América”, no ano em que o Brasil será sede 

de mais uma edição, a nossa Olimpíada fará uma homenagem aos 5 estados que 

sediarão os jogos da Copa América: Rio Grande do Sul, Rio de Janeiro, Minas Gerais, 

Bahia e São Paulo. Para tanto, as turmas foram divididas em 4 equipes, nas cores 

amarela (RS), azul (BA), vermelha (MG) e verde (RJ).  

 

Algumas informações importantes: 

Data da realização: 03 a 07 de junho; 

Camiseta da equipe: possibilidade de adquirir camisetas nas malharias credenciadas 

(Malharia Tesa, Malharia Dominó, Malharia Tibilisk). Aos estudantes, foi dada a opção 

de acrescentar nome e número na parte posterior da camiseta. Referente ao nome, 

deverá ser conforme nome e/ou sobrenome que consta no documento de identidade. 

Referente ao número, este será de livre escolha do estudante.   

Aulas durante a semana: os estudantes terão aula normal, exceto nos horários em que 

estarão disputando as etapas religiosa, esportiva e do conhecimento (ver cronograma 

resumido no site);  

Participação das famílias: os pais são convidados para participar da abertura no dia 

03/06, às 8h30 (turno da manhã) e 14h30 (turno da tarde); encerramento, dia 07/06, às 

16h30. Os horários de jogos são restritos à participação dos estudantes.  

Mais informações estão disponíveis no site da escola.  

 

Agradecemos o envolvimento e apoio de todos. 

Atenciosamente,  

Douglas Pereira Cantarelli, 
Coordenador da Olimpíada Champagnat 2019 
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