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SEGUNDO SEMESTRE 
   

FUTSAL EQUIPE 
   

 Olá para todos, 

 

Com a volta das 

merecidas férias, nossos 

alunos chegam um 

“pouquinho” enferrujados 

para as aulas de 

Educação Física. Com 

quinze dias de aulas e 

treinamentos e depois de 

algumas dores musculares, 

já está todo mundo pronto 

novamente para o 

segundo semestre. E é bom 

estarmos preparados, 

porque o número de 

atividades do segundo 

semestre é de tirar o 

fôlego. 

Um grande momento, 

principalmente para os 

alunos da Educação 

Infantil, Fundamental I e 

Fundamental II é a 

OLIMPÍADA DO EQUIPE, 

que será realizada na 

última semana de 

setembro. Nos próximos 

dias, os alunos já irão 

escolher suas equipes, cor 

da camisa e desenho da 

camiseta. Tudo isso como 

“esquenta” para a 

Olimpíada. 

As turmas de treinamento, 

que estão trabalhando a 

todo vapor, têm a maioria 

dos campeonatos a serem 

disputados neste semestre. 

VIRADA ESPORTIVA NOVA 

ESCOLA, OLIMPÍADA 

RAINHA DA PAZ, 

INTERAMIZADES SÃO LUÍS, 

COPA DA AMIZADE, 

DESAFIO EQUIPE X VILA, ALL 

BLACKS X ROSINHA UNISEX 

são alguns dos torneios dos 

quais participaremos, além 

dos amistosos com escolas 

parceiras. 

No colégio,teremos, no mês 

de outubro, a realização do 

evento BRINQUEDOS E 

BRINCADEIRAS, voltado aos 

alunos da Educação Infantil 

e Fundamental I.  

No final de novembro 

encerraremos as Escolas de 

Esportes com a premiação 

do ano e a tradicional 

pizzada no último dia de 

treino.  

É isso aí. Tem bastante 

atividade para participar e 

organizar, e os professores 

de Educação Física 

esperam o envolvimento de 

todos durante o semestre. 

Um abraço dos professores! 

 

Com uma estrutura de 

treinamentos de uma vez 

por semana, dois 

professores por categoria 

e equipes masculinas e 

femininas no Fundamental 

II e Ensino Médio, o Futsal 

do Equipe representa o 

Colégio da melhor forma 

possível no quesito 

competitivo e também na 

atitude positiva e 

respeitosa que são marcas 

e exigências do trabalho 

dos professores Adriano 

Martins, Francisco 

Tognonato e Marcio Lima. 

Hoje, contamos com um 

grupo de 

aproximadamente 

cinquenta alunos e alunas, 

além dos ex-alunos, que 

estão sempre prestigiando 

os treinos e passando sua 

“experiência” para os mais 

novatos. 

Este ano já realizamos 21 

partidas, com onze vitórias, 

nove derrotas e um empate 

até o momento, tendo 

assinalado 93 gols e sofrido 

91. 

Nossa meta é, até o final do 

ano, jogar quarenta vezes 

distribuídas entre todas as 

categorias. 

O grande prêmio que um 

aluno do futsal pode receber 

é a CAMISETA MONSTRO 

SAGRADO, distribuída para os 

alunos da 3ª série do Ensino 

Médio que se destacaram ao 

longo dos anos, tanto nos 

treinamentos e jogos, como 

em sua participação vestindo 

a camisa do Equipe. 

Nossos treinos são filmados, 

editados e mostrados aos 

alunos, para que estes 

vejam como estão jogando 

e, a partir daí, corrijam o 

que não vem sendo 

executado corretamente. 

Temos um aplicativo que 

mostra o que queremos 

durante os jogos e as 

movimentações esperadas 

dos alunos.  

Se você gosta de jogar 

futsal, procure os seus 

professores para saber os 

horários de treinos da sua 

categoria e venha treinar 

conosco. 
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ENCERRAMENTO NO ENSINO MÉDIO 
   

 

 ENCERRAMENTO NO ENSINO FUNDAMENTAL II 
   

CORRIDA NO EQUIPE 
   

O ano esportivo tem sido 

desgastante para os 

professores do Colégio 

Equipe. 

Depois do jogo de voleibol 

com os alunos do Ensino 

Médio, os mestres foram 

desafiados pelos alunos do 

Fundamental II para uma 

partida de futsal, como 

parte das atividades de 

encerramento das aulas 

do primeiro semestre. 

Os alunos e alunas 

formaram times dentro dos 

seus próprios anos; já os 

professores contaram 

também com a 

participação de alguns 

alunos do Ensino Médio, 

afinal, um reforço sempre é 

bem-vindo. 

No feminino, as partidas 

foram muito disputadas e os 

destaques foram a Luciana 

Justi, professora do Ensino 

Infantil, o golaaaaaaaaço 

da Luciana Fevorini, 

diretora do Colégio (“o 

cordão dos puxas-sacos 

cada vez aumenta mais”) e 

a mestra do time, a Dofona. 

No masculino, os jogos 

também foram bem 

equilibrados e os destaques 

foram o Maurício, professor 

de Ciências, e o Antônio 

Carlos, professor de 

Geografia, que mais uma 

vez guardou o seu golzinho. 

A arbitragem padrão Fifa 

ficou por conta do Nelsão, 

 

 

 

 

 

 

 

O trabalho de corrida faz 

parte do currículo de 

Educação Física, 

principalmente no Ensino 

Fundamental II e em alguns 

semestres do Ensino Médio. 

Essa inclusão se justifica 

pela diversificação dos 

conteúdos que é proposta 

pela área e também para 

aproveitar o momento 

ideal para o 

desenvolvimento 

cardiorrespiratório dos 

nossos alunos. 

O trabalho é totalmente 

individualizado, ou seja, 

cada aluno tem a sua 

meta de voltas a cumprir e 

este valor é definido pela 

participação dos alunos 

nas aulas. 

Orientações sobre forma 

de correr, uso do tênis,  

Pelo segundo ano 

consecutivo, o 

encerramento do curso de 

Educação Física do Ensino 

Médio do primeiro semestre 

se deu com uma aula 

aberta de Maculelê, 

comandada pelo Professor 

Nelsão e pela Professora 

Dofona. 

Tivemos a participação de, 

aproximadamente, oitenta 

alunos, que trabalharam 

das 10h30 até o final da 

manhã. 

A programação geral foi a 

seguinte: 

-Primeiras séries – puxada 

de rede; 

 

 

  
 

professor de Educação 

Física, que não teve 

nenhum trabalho para 

dirigir a partida, visto que 

todos os “jogadores” 

tiveram um 

comportamento exemplar. 

Parabéns a todos! No 

segundo semestre haverá a 

revanche... 

 

 
 

 

-Segundas séries – dança 

guerreira; 

-Apresentação de 

Maculelê da 1ª série; 

-Aula aberta de Maculelê; 

-Homenagem e despedida 

da grande Raimunda – a 

eterna Rai, que está se 

afastando do trabalho no 

colégio. 

Vale destacar a 

participação de todos, em 

especial dos alunos Rafão, 

da 1ª série, e Luiza Annoni, 

da 2ª série. 

Quem perdeu,aguarde 

pelo próximo ano, porque 

pelo visto, esta atividade já 

se tornou uma tradição 

dentro do Colégio Equipe. 

Parabéns a todos! 

 

 

 

 

hidratação, entre outras, 

são frequentes nas aulas. 

Com bastante esforço e 

dedicação, quase todos os 

alunos conseguem atingir 

suas metas ao final do ciclo 

de avaliação. 
 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

O SUOR ESCORRIDO  
   

 
   

 
   

ESCOLA DE ESPORTES 

 

VOLEIBOL – Classificação do Campeonatão até 06/14 
 

1º - OLIVIA ALBERGARIA RAVELI GOLDFUS – 6º ANO – 268 PONTOS 

 

2º - MARINA CARTUM – 7º ANO – 263 PONTOS  

 

3º - CAROLINE KARNIOL LAMBERT – 9º ANO – 261 PONTOS 

 

FUTSAL– Classificação do Campeonatão até 06/14 

 

FUNDAMENTAL I 

 

1º - ANTONIO SILVA CASTAGNA – 4º – 31 PONTOS 

 

2º - ANTONIO FAERMAN OLIVA – 2º ANO e MAX IAKI BALLARD – 4º ANO – 25 PONTOS 

 

3º - JOÃO ARAÚJO BORBA – 5º ANO – 21 PONTOS 

 

FUNDAMENTAL II 

 

1º - ARTHUR MULLER PEREIRA – 9º ANO – 26 PONTOS 

 

2º - THEO CARDOSO T. CARVALHO – 7º – 24 PONTOS 

 

3º - PEDRO COTRIM GUSMÃO – 6º ANO – 22 PONTOS 

 

BOLÃO DA COPA DO MUNDO – FUNDAMENTAL II 

 

MAIS PONTOS/ MENINOS – CARLOS 

 

MAIS PONTOS/ MENINAS – MARIA 

 

CAMPEÃO AO CONTRÁRIO – JOÃO  

 

PIKACHU X HOOLIGANS 

 

PIKACHU 12 X 1 HOOLIGANS (resultados até 15/08) – Camisas aposentadas 

 

     



 

 

PLANTÃO EXTRAORDINÁRIO  
   

 
   

 
   

EQUIPE CAMPEÃO 

PARABÉNS!     
VIRADA ESPORTIVA 

 

FUTSAL PRÉ-MIRIM FEMININO 

 

 

VOLEIBOL JUVENIL FEMININO 
 

 
 


