
 

 
 
 
 
 

Teutônia, julho de 2018. 

Aos Diretores e Técnicos das Escolas participantes da 54ª ONASE – Olimpíada Nacional da 

Rede Sinodal de Educação 

 

Em setembro estaremos recebendo as escolas para realização da 54ª ONASE. É uma honra 

para o Colégio Teutônia sediar este evento. Estamos trabalhando para que tudo esteja organizado 

e que se sintam acolhidos neste importante momento para o esporte.  

 Para uma melhor organização, enviamos algumas informações pertinentes ao evento: 

 

1- Recepção: 

A recepção das delegações ocorrerá no dia 16/09, domingo, das 14h30min às 17 horas em 

nosso Colégio, sito à Rua Asido Dreier 154, Bairro Teutônia, município de Teutônia.  

 

2- Cerimônia de Abertura – Bandeira da Escola: 

Cada escola deverá trazer a sua bandeira para Cerimônia de Abertura que acontecerá ao final 

da tarde/início da noite do dia 16/09. 

 

3- Chefe de Delegação: 

Será necessário que cada escola indique um chefe de delegação para quem serão direcionadas 

as informações durante o evento. A indicação deve ser enviada para o e-mail 

onase2018@colegioteutonia.com.br até 05/09.  

 

4- Alimentação:  

O local das refeições, bem como horários, estará contemplado no programa da Onase 2018 a 

ser compartilhado com atletas e professores na chegada, dia 16/09. Recomendamos que os (as) 

atletas tragam guarda-chuva uma vez que as refeições acontecerão fora do ambiente escolar. 

 

5- Hospedagem: 

Todos os atletas da ONASE serão hospedados em famílias da comunidade escolar. 

Professores participantes da ONASE da mesma forma. Havendo situações de não hospedagem, 

devem ser comunicadas à instituição pelo e-mail onse2018@colegioteutonia.com.br até 05/09, 

impreterivelmente. 
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6-  Inscrições:  

O valor total da Delegação da escola é de R$98,00 por pessoa (professor/técnico/aluno) e  

deverá ser depositado até o dia 05/09 no Banco do Brasil - 001, Agência 3188-7 , Conta Corrente 

103.012-4,  em nome de Fundação Agrícola Teutônia, CNPJ 89.780.027/0001-58, sendo que o 

comprovante de depósito deve ser enviado para o e-mail financeiro@colegioteutonia.com.br 

 

7- Camisetas: 

Não haverá venda de camisetas durante o evento. As escolas que encomendarem camisetas 

pelo formulário anexo junto ao site as receberão na chegada. A encomenda deve ser realizada até 

05/09 e a listagem encaminhada via e-mail onase2018@colegioteutonia.com.br. Depois desta data 

não serão aceitas encomendas. O valor, R$25,00 por camiseta, deve ser depositado até o dia 

05/09 no Banco do Brasil - 001, Agência 3188-7, Conta Corrente 103.012-4, em nome de Fundação 

Agrícola Teutônia, CNPJ 89.780.027/0001-58, sendo que o comprovante de depósito deve ser 

enviado para o e-mail financeiro@colegioteutonia.com.br. Importante: o depósito deve ser efetuado 

separadamente do valor da inscrição. Se possível, fazer o referido depósito com identificação de 

“Encomenda de Camisetas ONASE 2018”. 

 

8- Fichas de inscrição, Termos de Responsabilidade e Cessão de Direitos: 

Atentamos para o prazo de inscrição da ONASE e envio das fichas via e-mail 

onase2018@colegioteutonia.com.br que atende ao Artigo 17 do Capítulo VI do Regulamente de 

Atletismo e Xadrez. A apresentação das fichas de inscrição originais, juntamente com os Termos 

de Responsabilidade e Cessão de Direitos de cada aluno(a)/atleta, com a assinatura do 

aluno(a)/atleta, do responsável legal e do médico e, assinadas também pela Direção e Secretaria 

da escola participante é obrigatória. A entrega destas acontecerá no Congresso Técnico que 

acontecerá às 16 horas do dia 16/09.  

 

Para mais informações ou esclarecimento de dúvidas estamos à disposição pelo e-mail 

onase2018@colegioteutonia.com.br  ou pelo telefone (51) 3762-4040. 

 

Atenciosamente, pelo Colégio Teutônia,  

 

               Laudenor Brune                                                                   Jonas Rückert 

Coordenador Geral da 54ª ONASE                                      Diretor do Colégio Teutônia 
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