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INÍCIO  
   

III OLIMPÍADA DO ENSINO MÉDIO 
   

 

 O ano de 2015 chegou e 

com ele a volta às aulas na 

área de Educação Física. 

Passado um mês foram 

abertas as inscrições para 

as Escolas de Esportes e 

Turmas de Treinamento nos 

Ensino Fundamental e 

Médio. 

Aí veio a boa surpresa do 

começo de 2015. A 

procura por essas 

atividades superou todas 

as expectativas e 

praticamente todas as 

turmas e horários 

oferecidos tiveram suas 

turmas preenchidas em 

menos de uma semana. 

Foi até aberta uma turma 

a mais para o Futsal e, 

para nossa alegria, 

também “lotou” em 

questão de dias. 

Em números totais temos 

participando destas 

atividades em torno de 

cento e setenta alunos que 

estão treinando e fazendo 

aulas de dança, voleibol e 

futsal. Algo em torno de um 

terço do total de alunos do 

Colégio Equipe. 

Esperamos fazer o máximo 

para manter este 

entusiasmo ao longo do 

ano, oferecendo as 

melhores aulas e treinos 

possíveis para nossos 

alunos. 

 

 

 

 

É isso aí, um bom ano e um 

grande abraço. 
 

 

Adriano, Chiquinho, Dô,  

Marcinho e Nelsão 

 

 
 

Equipe Masculina Futsal 

 

Com equipes 

representadas por cores 

diferentes das tradicionais, 

o Equipe realizou ao final 

do primeiro bimestre a 

terceira edição da 

Olimpíada do Ensino 

Médio. 

Os alunos e alunas foram 

divididos em quatro 

equipes: laranja, azul 

celeste, verde limão e 

rosinha pink.  

A programação com uma 

semana de jogos e 

atividades foi inteiramente 

cumprida, assim como o 

objetivo maior que é a 

integração entre os 

estudantes das diferentes 

séries. 

Mais uma vez a disputa foi 

acirrada e definida 

somente no último dia, 

cabendo às equipes laranja e 

verde limão disputarem 

ponto a ponto para a 

definição da campeã. 

Entre os destaques podemos 

citar: o entusiasmo das 

torcidas e o sensacional 

basquete dos professores. 

Ao final, e com uma 

diferença de apenas cinco 

pontos, sagrou-se campeã a 

cor laranja, que comemorou 

muito após o anúncio do 

resultado. 

As fotografias deste ano 

estiveram sob 

responsabilidade do aluno 

Patrick (3ª A) e ficaram muito 

boas, resultando em uma 

exposição montada na 

entrada do colégio. 

Parabéns a todos. 
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X PASSEIO CICLÍSTICO 
   

 

 EQUIPE X ALECRIM 
   

UNIFORME DE JOGO 2015 
   

As equipes de futsal do 

Equipe estão em plena 

atividade, já tendo 

realizado até o presente 

momento doze partidas 

divididas em todas as suas 

categorias. 

Desta forma, todos nossos 

jogadores e jogadoras já 

estrearam seus uniformes e 

alguns deles conseguiram 

vencer o nervosismo da 

estreia e da primeira vez 

jogando contra outra 

escola. 

No dia 09/05 realizamos os 

primeiros jogos do ano na 

nossa quadra, contra a 

escola Alecrim. 

A quadra, que  foi toda 

preparada pelo Jaílton e 

Edésio , recebeu um 

público excelente para 

assistir aos três jogos da 

rodada. 

Ao final, conseguimos duas 

vitórias e uma derrota. 

Os resultados foram os 

seguintes: 

Mirim Masculino 

Equipe 13 x 3 Alecrim  

Pré-Mirim Masculino 

Equipe 5 x 4 Alecrim 

Pré-Mirim Feminino 

Equipe 1 x 5 Alecrim 

O próximo jogo na quadra 

do Equipe, apelidada 

carinhosamente de “La 

Bombonera”, mesmo nome 

do Estádio do Boca Juniors, 

será no dia 13/06, quando 

receberemos o Colégio  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

O que você 

achou dos 

uniformes de 

jogo do 

Equipe para 

2015? 
 

 

Antes de mais nada, para 

quem quiser desfrutar de 

um texto bem escrito sobre 

o passeio ciclístico e o 

Monstro Sagrado Ausonia 

Donato, recomendamos 

acessar a página do 

facebook do Equipe e 

procurá-lo no feed de 

notícias. 

Já aqui, modestamente, 

diremos que mais uma vez 

foi um sucesso nosso 

passeio ciclístico para os 

alunos do Fundamental I. 

Presença maciça de pais, 

alunos e alunas, irmãos, 

professores e, é claro, da 

Ausonia, em adaptação a 

novo estilo de veículo.  

 18 de novembro fizemos o 

encerramento das turmas 

de voleibol e futsal da 

Escola de Esportes. Nestas 

duas datas tivemos a 

entrega de presentes do 

amigo secreto (voleibol), as 

premiações dos 

campeonatos internos 

disputados ao longo do 

ano e a pizzada que é 

disparado o treino mais 

esperado de todos. 

As classificações finais dos 

“campeonatões”foram: 

Futsal 

Artilheiro 

Fund I – Miguel Ponitor 

Fund II – Theo Carvalho 

 

  
 

Bakhita para uma série de 

amistosos. 

Esperamos mais uma vez a 

presença de todos para 

este evento. 

 
 

 

 

 

 

Mudar o ponto de encontro 

foi uma decisão acertada, 

que propiciou mais espaço 

para a confraternização e 

descanso dos alunos e, 

principalmente, dos pais, 

porque não é fácil 

acompanhar o ritmo da 

molecada. 

Vale destacar que 

novamente  o clima 

também ajudou bastante; 

o dia perfeito favoreceu 

que todos testassem sua 

resistência na ciclovia do 

Parque Villa Lobos. 

Para terminar esta notícia, é 

lógico que vamos colocar 

pelo menos uma foto da 

Ausonia, afinal,no próximo 

ano 

quqqqqqqqqqqqueremos 

queremos 

ano queremos estar no 

passeio ciclístico de novo. 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

O SUOR ESCORRIDO  
   

 
   

 
   

 ESCOLA DE ESPORTES – CLASSIFICAÇÃO DO CAMPEONATÃO ATÉ ABRIL 
 

Menores 
 

1º lugar – Franco Cruz e Antonio Oliva – 16 pontos 

2º lugar – Gil Levy Robin – 13 pontos 
 

Maiores 
 

1º lugar – Felipe Pereira e Miguel Galan – 13 pontos 

2º lugar – Caio Silva e Pedro Passos – 12 pontos 
 

 ESCOLA DE ESPORTES – CLASSIFICAÇÃO DO CAMPEONATÃO ATÉ ABRIL 

 

1º lugar – Lara Petit Carvalho – 7º ano – 191 pontos 

2º lugar – João Pedro Bellan de Camargo – Olívia Albergaria Raveli Goldflus – Olívia Pires 

Azanha Christofani – todos do 7º ano – 188 pontos 
 

 III APRENDA COM OS GRANDES TÉCNICOS 
 

Agradecimentos aos Professores Luís Barros e Sebastião Leocádio, que participaram 

como técnicos convidados no III APRENDA COM OS GRANDES TÉCNICOS – FUTSAL 

 

 
 

 PIKACHU X HOOLIGANS – RESULTADO ATÉ ABRIL 

 

PIKACHU 8 X 2 HOOLIGANS 
 

 BOM SEGUNDO BIMESTRE/TRIMESTRE EM EDUCAÇÃO FÍSICA PARA TODOS! 
 

 
 

 

 


