
 

 
Maristão | ETAPA I | Natação e Judô 

 
Prezados pais e/ou responsáveis. 
 

Conforme tratado em reunião do dia 04 de julho, seguem as informações 
referentes ao Maristão 2019. Neste ano, a Etapa I será realizada nos dias 18 e 19 de 
outubro, em Porto Alegre.  

Neste ano, haverá a possibilidade de as famílias acompanharem os estudantes 
no ônibus até se completar os 40 lugares disponíveis. Para tanto, a ordem de 
preenchimento das vagas do ônibus será feita a partir das vagas remanescentes dos 
estudantes e da entrega dessa circular preenchida pelo pais/responsáveis interessados. 
O investimento para cada passageiro será de R$120,00, sendo cobrado nas parcelas 
com vencimento em setembro e outubro.  

Importante saber: 
Saída: sábado, 19/10, às 02h. Em frente ao Colégio (Rua Dr. Nascimento, 577).  
Viagem: usar o uniforme oficial do Colégio, completo. 
Local do Evento: Parque Esportivo da PUCRS (Av. Ipiranga, 6690 - Prédio 81). 
Telefone: (51) 3320-3622 
Inscrição: R$55,00 com vencimento em 09 de setembro;  
Viagem: R$120,00 – 1ª parcela (R$60,00) com vencimento em 09 de setembro e, 2º 
parcela (R$60,00), com vencimento em 08 de outubro;  
Investimento: Café da manhã e almoço serão realizados no Restaurante do Parque 
Esportivo da PUCRS. O jantar, no caminho de retorno da viagem para Rio Grande. 
Sugerimos que cada estudante leve cerca de R$ 100,00. Os lanches são fornecidos 
pela organização do evento. 
Documento: RG, para viagem e jogos. 
Material para jogo: Específico para cada esporte. 
Retorno: Saída de Porto Alegre, sábado, dia 19/10, aproximadamente às 20h. 
Evitar: objetos eletrônicos, joias e outros de uso pessoal. A escola não se 

responsabiliza por possíveis perdas e/ou extravios.  

Contatos: 
Douglas Pereira Cantarelli: (53) 98100-7070 

Ir. Jader Luiz Henz 
Vice-diretor 

_____________________________________________________________________ 
(preencher, recortar e devolver para o Douglas Cantarelli até 18 de julho) 

AUTORIZAÇÃO 
Ciente do teor da Circ. 069 – Maristão 2019 | Etapa I | Natação e Judô 
  
Eu________________________________________, autorizo meu(minha) filho (a) 
______________________ da turma: _______, portador do RG:_________________, 
a participar do Maristão 2019, em Porto Alegre, nos dias 18 e 19 de outubro. 
 
Acompanhará/ão o/a estudante no ônibus da delegação: ________________________, 
RG _________________ e _______________________, RG ____________________. 
(Caso ninguém acompanhe o estudante, deixar o espaço em branco). 
 
Telefone para contato: ___________________. 
Assinatura do Responsável: _________________________________. 
Em: _____/_____/2019 
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Rio Grande, 11 de julho de 2019 


