
 

 

Circ. 056 | 2019 | Direção 

Rio Grande, 28 de junho de 2019. 
 

Senhores pais e responsáveis, 

 

Estamos nos preparando para mais uma edição do Maristão - Esporte e 

Integração. O evento ocorre anualmente, e conta com a participação de mais 

de 2000 atletas de Colégios e Unidades Sociais da Rede Marista. A primeira 

etapa do Maristão ocorre nos dias 18 e 19 de outubro e a segunda etapa nos 

dias 08 e 09 de novembro, em Porto Alegre, com jogos sediados no Colégio 

Marista Rosário e Parque Esportivo da PUCRS 

Seu(sua) filho(a) foi convidado a integrar a equipe de atletas que 

representará o Colégio Marista São Francisco no evento deste ano. Para isso, o 

Colégio realizará uma reunião para dúvidas, informações e esclarecimentos às 

famílias desses atletas, referente a participação dos estudantes no Maristão. 

 

Data: 4 de julho de 2019 

Horário: 18h30 

Local: Sala 201 

 

Contamos com sua presença! 

 

Atenciosamente, 

Douglas Pereira Cantarelli 

Coordenador local do Maristão 
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