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 Chegamos ao final do ano 

de 2014 no Equipe e 

também na área de 

Educação Física. 

Após muitas aulas, aulas, 

aulas, treinos, jogos, 

olimpíadas, gincanas e 

mais aulas e mais jogos 

podemos dizer que foi um 

ano bem legal em todos os 

aspectos tanto no Ensino 

Fundamental como no 

Médio. Agora vêm as 

merecidas férias e o que 

fazer? Só descansar. Nosso 

conselho é não. Sugerimos 

que nossos alunos 

aproveitem bastante esse 

período sem aulas, mas 

sempre colocando um 

pouco de atividade física 

na sua rotina diária. Não 

deixe de caminhar na 

praia, soltar pipa, nadar, 

mergulhar, ir a 

acampamento, ir aos 

parques da cidade, brincar 

com os amigos do prédio 

etc. São atividades fáceis 

de fazer e vão deixar você 

com o preparo físico “na 

ponta dos cascos” para o 

ano de 2015. Mexa-se e 

movimente-se (pelo menos 

um pouquinho nas férias). 

Por favor,  não vale contar 

para gente que não fez 

nada nestes meses e só 

jogou vídeo game e assistiu  

televisão. Aí não. 

Bem, é isso. Esperamos 

todos de volta em 2015 

para mais um ano de 

muitas aulas, aulas,  treinos, 

jogos, olimpíadas, gincanas 

e mais aulas e mais jogos... 

 

BOAS  

FÉRIAS 
 

Um abraço dos professores 

 

 

 

O maior evento de 

integração organizado 

pela área de Educação 

Física no Equipe é a 

Olimpíada do Ensino 

Fundamental. Desta vez, 

realizamos esta atividade 

no final do mês de 

setembro e contamos com 

a participação de todos 

alunos do Ensino 

Fundamental I e II. Os 

alunos de todas as séries 

são misturados e divididos 

nas já tradicionais cores 

Amarelo, Azul, Verde e 

Vermelha e disputam um 

número “infinito” das mais 

diferentes atividades que 

determinam a cor 

campeã através da soma 

dos pontos conquistados 

durante os jogos. 

Mais uma vez o 

encerramento se deu numa 

sexta-feira na nossa quadra 

que, apesar da chuva, esteve 

lotada de pais e familiares 

para assistir a cerimônia final 

de premiação. 

Na Olimpíada da Tarde, 

segundo os “historiadores”, 

fazia muito tempo que a cor 

VERDE não se sagrava 

campeã. Esse ano a 

“maldição” acabou. Aos 

gritos de EU ACREDITO, a cor 

Verde sagrou-se campeã 

com uma vantagem mínima 

de dois pontos em relação ao 

Amarelo.  

Já na Olimpíada da Manhã a 

cor campeã foi o AMARELO. 

Parabéns a todos que 

participaram e ajudaram a 

organizar a Olimpíada. 
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ESCOLA DE ESPORTES 
   

 

 COPA DA AMIZADE 
   

ALL BLACKS X ROSINHA UNISSEX 
   

A Copa da Amizade de 

futsal masculino teve sua 

primeira edição no ano de 

2014. Organizada pelo 

Equipe e pelos colégios 

parceiros Bakhita e Santa 

Tereza, este evento foi 

disputado em duas 

rodadas, uma em cada 

semestre, com os alunos 

divididos em duas 

categorias: Pré-Mirim 

(alunos do sexto e sétimo 

anos) e Mirim (alunos do 

oitavo e nono anos). 

No total foram realizados 

doze jogos e o Equipe teve 

uma participação muito 

boa, obtendo sete vitórias 

em oito jogos possíveis. 

Com estes resultados, nos 

sagramos campeões do 

torneio, cabendo ao aluno 

Arthur Muller Pereira do 

nono ano a honra de 

levantar o troféu do 

campeonato  . 

As arquibancadas 

contaram com boa 

presença de público entre 

pais, amigos e alunos. 

Na segunda rodada vale a 

pena destacar a 

reaparição da torcida 

oficial do Equipe, que se 

chama LOUQUIPE, e que foi 

reativada este ano numa 

iniciativa dos alunos Theo e 

Gabriel Werneck do oitavo 

ano. 

Parabéns a todos 

participantes.  

 

 

 

 

 

 

 

 

O encerramento das 

turmas de treinamento do 

Ensino Médio é feito com a 

realização de um 

campeonato entre os 

alunos do futsal que 

representam o Rosinha 

Unissex e os do voleibol 

que jogam pelos All Blacks. 

O torneio consiste em 

quatro jogos: dois de futsal 

(masculino e feminino) e 

dois de voleibol (masculino 

e feminino). 

O placar final apontou  

duas vitórias do Rosinha e 

duas dos All Blacks.  Com 

estes resultados, os All 

Blacks conquistaram o tri 

campeonato.  

Este ano realizamos 

também a versão kids do 

desafio, com os alunos do 

Fundamental II e, nessa  

 

Nos dias 17 e 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 

 

  
 

Equipe categorias pré-mirim 

e mirim 

 
 

Faixa da torcida do Equipe 

 
 

 

 

Pontuação – Fundamental I 

1º lugar – Antonio Castagna 

2º lugar – Antonio Oliva 

3º lugar – Max Iaki Ballard 
 

Pontuação – Fundamental II 

1º lugar – Theo Carvalho 

2º lugar – Arthur M. Pereira 

3º lugar – Victor Park 
 

Voleibol 

Pontuação – Fundamental II 

1º lugar – Thaís Mayumi 

2º lugar – Olivia Albergaria 

3º lugar – Camila Finkelstein 
 

Parabéns a todos e 

atenção nas inscrições 

para o ano que vem. As 

vagas são limitadas e a 

procura pelas vagas é 

enorme. 

 

 

Alunos da Escola de 

Esportes - Futsal  e Voleibol 

em partidas amistosas com 

Escola da Vila e Bakhita

 

 

 

a 

a 

 

categoria, a vitória coube 

ao Rosinha Unissex pelo 

placar de quatro a zero. 

Parabéns a todos! O ano 

que vem tem mais, neste 

que é considerado o jogo 

do ano no Equipe. 
 

 



 

  

 

VOLEIBOL 2014  
   

 

  
   

 
   

O voleibol juvenil feminino 

conquistou em 2014 o 

Campeonato da Virada 

Esportiva do Colégio Nova 

Escola, o vice-campeonato 

na OlimVila e nos Jogos da 

Amizade do Colégio São 

Luiz  e teve boa 

participação no torneio 

misto do Colégio Rainha da 

Paz, além  de mais uma 

vitória no desafio “All Blacks 

x Rosinha Unissex”. No 

segundo semestre 

conseguimos organizar e 

montar os treinamentos no  

EF II e juvenil masculino. 

Estes novos projetos 
começaram com um astral 

elevado e com uma 

vontade enorme de dar 

certo, pois todos os 

alunos(as) sem exceção 

  
  trabalharam com muita 

alegria e a cada encontro 

queriam aprender  mais. O 

juvenil masculino realizou 

dois jogos neste período, 

sendo o primeiro contra o 

Colégio Notre Dame. Como 

previsto, houve muito 

nervosismo pela estreia, 

mas raça e vontade de 

ganhar foram uma 

constante durante todos os 

momentos da partida. Já 

no desafio All Blacks x 

Rosinha Unissex pode-se 

observar, a partir do 

primeiro jogo, uma melhora 

acentuada nos 

fundamentos trabalhados, 

o que deixou o grupo 

motivado e ansioso  

pelo retorno aos trabalhos 

em 2015. As meninas do EFII, 

participaram dos torneios 

dos Colégios Rainha da Paz 

e Giusto Zonzini, além de 

amistosos contra nosso 

eterno adversário: Bakhita. 

Independente do resultado, 

nossas meninas recebiam 

elogios de como jogavam 

de maneira “bonitinha” 

apesar de serem muito 

pequenininhas, mas esta 

escrita está com os dias 

contados para acabar, pois 

seremos reconhecidos por 

um voleibol bem jogado e 

vencedor. Concordam 

meninas? 
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 DESAFIO EQUIPE X ESCOLA DAVILA 

 

1ª rodada 
 

Voleibol Feminino – Equipe 3 x 0 Escola da Vila 

Futsal Feminino – Equipe 1 x 2 Escola da Vila 

Futsal Masculino – Equipe 2 x 3 Escola da Vila 

 

2ª rodada 
 

Voleibol Feminino – Equipe 3 x 0 Escola da Vila 

Futsal Feminino – Equipe 1 x 4 Escola da Vila 

Futsal Masculino – Equipe 2 x 4 Escola da Vila 

 

 MONSTRO SAGRADO 

 

A aluna Laura Gambini Miranda entrou para o Hall da Fama - Monstro Sagrado do Futsal 

do Equipe.  

 

 FUTSAL - CAPITÃES 

 

A aluna Luíza Chiachiri e o aluno Yuri Mencacci são escolhidos como capitães das 

equipes de futsal para o ano de 2015. 

 

 PIKACHU X HOOLIGANS  

 

Em um ano completamente atípico, Pikachu goleia os Hooligans pelo placar de 20 x 1 e 

se sagra tetracampeão no Ensino Fundamental II. 

 

 FOTOS 

 

                       Laura Gambini – Hall da Fama      Biro-Biro Capitão Futsal 2015 

 

 
 

                      Desafio Equipe x Escola da Vila      All Blacks x Rosinha – Fund. II 

 

 
 


