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2º SEMESTRE  
   

I EVENTO-TESTE PADRÃO EQUIPE 
   

 

 Depois de merecidas férias, 
vamos para o segundo 
semestre com tudo. Tem 
bastante atividade para 
todo mundo. Vários 
campeonatos e olimpíadas 
internas e externas que vão 
exigir um fôlego gigante 
dos alunos durante os 
meses de agosto, 
setembro, outubro e 
novembro. 
Verifiquem a listinha: 
01 – Virada Esportiva na 
Nova Escola 
02 – Olimpíada do 
Palmares 
03 – Olimpíada do Ensino 
Fundamental 
04 – II Evento-Teste Padrão 
Equipe 
05 – Olimpíada Panamby 

06 – Torneio Interamizades 
São Luís 
07 – Rosinha Unissex x All 
Blacks 
08 – Encerramentos das 
Escolas de Esportes 
09 – Pizzadas 
10 – Desafio Equipe x 
Escola da Vila 
11 – Ufa... E vai saber o que  
mais... 
Temos certeza que 
daremos conta de tudo e 
muito mais. 
A grande maioria dos 
nossos alunos e alunas está 
envolvida com as 
propostas e isso facilita 
muito o nosso trabalho. 
 
Um grande abraço a todos 
e bom segundo semestre! 

 
 

Equipe de Educação Física 
 
 

 

No dia 13 de junho 
realizamos na quadra do 
Equipe uma série de 
amistosos de futsal  
masculino com o colégio 
Bakhita.  
Procurando inovar e 
acrescentar mais 
atividades à programação 
de jogos, incluímos, como 
teste, pela primeira vez, 
apresentações de música 
e dança nos intervalos das 
partidas, buscando  deixar 
o evento mais divertido, 
atraindo não somente os 
que jogam pelos times do 
colégio, como também 
aqueles que se destacam 
em outras áreas. 
Para este primeiro evento, 
contamos com a 
presença da Bia Puyol, 

aluna do 8º ano que fez uma 
performance musical, e 
também com as alunas e 
alunos da 2ª série do Ensino 
Médio que, com a liderança 
do prof. Nelsão, 
apresentaram Dança 
Guerreira para os presentes. 
Outras atrações foram a 
apresentação dos jogadores 
no telão e o DJ Schrank, 
aluno da 3ª série do Ensino 
Médio, que animou o evento 
com sua seleção de músicas. 
Foram realizados três jogos no 
total, sendo uma vitória para 
cada escola e um empate. 
A documentação fotográfica 
neste ano esteve sob 
responsabilidade do aluno 
Patrick (3ª série) e as fotos 
ficaram muito boas. 

A avaliação foi tão positiva, 
que faremos novamente o 
evento no dia 19 de 
setembro. 
As fotos podem ser 
visualizadas na página do 
Facebook do Equipe. 
Parabéns a todos que 
participaram da festa.
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XII OLIMPÍADA DO ENSINO FUNDAMENTAL 
   

 

 EQUIPE CAMPEÃO FUTSAL FEMININO 
   

DESAFIO ESCOLINHAS DE FUTSAL 
   

No mês de maio o Equipe 
foi convidado para 
participar da Olimpíada do 
Colégio Lourenço 
Castanho, na categoria 
futsal mirim feminino 
(alunas nascidas em 2000, 
2001 e 2002).  
O quadrangular contou 
com os seguintes colégios: 
Lourenço Castanho, 
Granja, Gracinha e Equipe. 
A primeira partida do 
Equipe foi contra o Granja 
e ganhamos por 3 x 0,  
classificando-nos assim 
para a final para enfrentar 
o Gracinha. 
Após começar perdendo, 
conseguimos a virada e 
fizemos  2 x 1. Os minutos 

finais foram muito 
disputados e, com muita 
disposição, seguramos o 
resultado nos sagrando 
campeões do evento. 
Após o apito final, a festa 
foi total e, merecidamente, 
nossas meninas receberam 
suas medalhas e o troféu de 
primeiro colocado.  
Vale muito lembrar que 
esses resultados vêm após 
somente um ano de 
trabalho, visto que 
começamos os 
treinamentos para o futsal 
feminino no Fundamental II 
em 2014. 
Hoje temos dezoito meninas 
treinando regularmente às 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Como encerramento 
semestral das Escolas de 
Esportes – Futsal, realizamos 
uma atividade muito legal 
no Colégio. Jogaram as 
duas escolinhas de futsal, 
chamadas por nós de 
EQUIPE DO FUTURO, que 
têm no momento 40 alunos 
inscritos. 
Foi um desafio gigante:  
ESCOLINHA DO GÍRSU   X      

 
 

 

No período de 21 de 
setembro a 02 de outubro o 
Equipe “vai parar”, pois 
realizaremos a 12 ª 
Olimpíada do Ensino 
Fundamental, que é o 
evento de Educação Física 
mais antigo realizado no 
Equipe. Os alunos da 
Educação Infantil ao 
Fundamental II, no estilo 
também tradicional “tudo 
junto misturado”, 
já foram distribuídos nas 
tradicionais equipes 
Amarela, Azul, Verde e 
Vermelha. Este ano os 
alunos do 9º ano serão os 
responsáveis pela 
confecção das bandeiras 

   
 

  
 

segundas-feiras no período 
da manhã. 
Super parabéns a todas as 
meninas! 

 
 

 
 

 
 

a serem hasteadas no dia da 
abertura. 
Os desenhos das camisetas 
também já foram escolhidos e 
foram elaborados por: 
Fundamental I  (frente) - Caio S. 
F. da Silva (4º ano – tarde); 
Fundamental II (costas) - Pedro 
Cotrim Gusmão (7º ano), Ana 
Clara D. Trujillo (7º ano), Gabriel 
Sztejnhauer de Santana (7º ano), 
Vítor Park Wu (7º ano) e Maíra S. 
Santana (8º ano).Vale lembrar 
que, além do esforço para 
ganhar, contamos sempre que 
todos participem da melhor 
forma possível, bem 
organizados, respeitando regras, 
juízes e adversários, com aquela 
ótima pitada de bom humor. 
 
 
 
 
 

     
    
     
    

   
     
     

A cor Verde é a atual 
campeã, sendo essa sua 
única conquista nos 11 anos 
dos jogos. 
Boa sorte a todos! 
E que tudo seja bem legal. 
 

 

 

 

 

 

 ESCOLINHA DO 
CHIQUINHO/NELSÃO.  
Os times foram dirigidos 
pelo Chiquinho e pelo 
Gírsu. A arbitragem esteve 
a cargo do Nelsão.  
Os alunos e alunas se 
divertiram bastante e já 
estamos marcando um 
segundo desafio para o 
final do segundo semestre. 
Parabéns a todos! 



 
 
 
 
 

 

O SUOR ESCORRIDO  
   

 
   

 
   

 ESCOLA DE ESPORTES – CLASSIFICAÇÃO DO CAMPEONATÃO ATÉ AGOSTO 
 

Menores 
 
1º lugar – Franco Giovannini Cruz – 3º ano (manhã) - 38 pontos 
2º lugar – Antonio Faerman Oliva – 3º ano (tarde) - 32 pontos 
3º lugar – João Prado Pontes Langhi – 3º ano (tarde) - 28 pontos 
 
 

Maiores 
 
1º lugar – Caio Suzano Ferreira da Silva – 4º ano (tarde) - 32 pontos 
2º lugar – Jonathan Nascimento – 4º ano (tarde), Pedro Gama Santos – 4º ano (tarde), 
Alexandre Viégas Ohl de Souza – 5º ano (tarde), Miguel Pongitor Galan – 5º ano (tarde) - 
30 pontos 
3º lugar – Felipe Mendes Côrrea Pereira – 3º ano (tarde) - 29 pontos  
 
 

 ESCOLA DE ESPORTES – CLASSIFICAÇÃO DO CAMPEONATÃO ATÉ ABRIL 
 
1º lugar – Cecília Fonseca Galhardo  – 7º ano – 513 pontos 
2º lugar – Olívia Albergaria Ravel Goldflus – 7º ano – 473 pontos 
3º lugar – Lara Petit Carvalho – 7º ano – 462 pontos 
 
 

 II EVENTO-TESTE PADRÃO EQUIPE 
 

Torneio de Futsal Mirim Feminino com a participação dos Colégios Equipe, Nova Escola e 
Marupiara.  
Dia 19 de setembro  -  Venham prestigiar nossas jogadoras e nossos artistas. 
 
 

 
 

 
 

 
 
 

 
 

 
 



 
 
 
 

 

O SUOR ESCORRIDO  
   

 
   

 
   

 PIKACHU X HOOLIGANS  
                     FOTOS 

 

6º ano A 
 

 
 

6º ano B 
 

 
 

7º ano 
 

 
 

8º ano 
 

 
 

9º ano 
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