
 

 

 

 

MARISTA ORIENTEERING DAY 
WOD 2021 

A inovação está presente no Colégio Marista, incluindo a prática esportiva! Chegou a 

oportunidade de oferecer aos seus alunos o esporte Orientação! Novidade para os alunos e 

professores, o esporte instiga a curiosidade de todos. 

 

Desde o início de setembro/2021 

todos os alunos do 7º Ano tiveram o 

primeiro contato com o esporte 

Orientação em sala de aula.  

Nos dias 14 e 16 eles puderam fazer 

os dois percursos internos em que 

quadras, corredores e pátios 

tornaram-se o campo de 

jogo para cerca de 250 

alunos. 

Algumas informações sobre 
o esporte Orientação foram 
apresentadas pelos 
professores de inglês em sala 
de aula durante as semanas 
anteriores.  

 

COTi – Clube de 

Orientação Tiradentes 

O COTi foi agraciado como 

parceiro para as atividades 

previstas, inclusive 

participando das inúmeras 

atividades do Dia Mundial da 

Orientação – WOD – World 

Orienteering Day 2021.  

 



O First Marista English Connection 

Camp Day ocorrido no dia 17 de 

setembro foi realizado na Chácara da 

escola com a participação de 156 

adolescentes.  

 

Um dia com várias atividades 

esportivas e culturais em contato com 

a natureza e com a Língua Inglesa! 

 

Com o mapa e bússola os alunos 

puderam fazer os dois percursos 

traçados para o evento.  

 

 

 

Com o mapa impresso ou usando um 

aplicativo no celular os alunos 

caminharam e correram pela área de 

lazer gramada e arborizada, nas 

proximidades do lago e das quadras 

esportivas. 

 

 

Alguns alunos são atletas natos que 

corriam contra o relógio para 

passarem por todos os pontos 

indicados no mapa!  

 

 

 

 

 

Longe ou perto, o ponto de controle é 

a meta e a chegada uma conquista! 

 

 

 

 

 

 

 

 

COTi – Clube de Orientação Tiradentes 
www.coti.org.br 



 

 

 

 

 

Os alunos das quatro turmas participaram  

com alegria e entusiasmo do  

Marista Orienteering Day!  

 

 

 

A alegria de ter conseguido encontrar todos os 

pontos estava estampada no sorriso dos alunos!  

Mesmo os que voltaram para encontrar algum 

ponto que não tinham passado, chegaram contentes! 

Com os tênis cheios de lama!  

O brilho nos olhos e a respiração ofegante mostraram a 

competitividade de cada aluno: fazer o percurso no 

menor tempo! 

Caminhado ou correndo, sozinhos ou em duplas, os 

alunos tiveram a oportunidade de conhecer o esporte 

Orientação e sentir o revigorante contato com a natureza! 

Agradecemos ao 

diretor Rony e ao 

professor Serginho a 

oportunidade de 

apresentar o esporte 

Orientação neste 

conceituado colégio!  

Nossos 

agradecimentos 

também a todos os 

alunos e professores que participaram das atividades no Marista Orienteering Day! 

What a wonderful day! 

COTi – Clube de Orientação Tiradentes 
www.coti.org.br 


