DIÁRIO DA OLIM VILA – 20/5/17
Um dia pra lá de espetacular na Olim Vila.
Muita gente para participar e acompanhar as atividades no sábado passado.
Começamos a manhã com Capoeira, Escalada e Futsal.
Na parede de escalada tivemos a presença de 85 alunos das escolas Magno, Emilie,
Castanheiras, Rainha da Paz e Escola da Vila.
Todos os participantes conseguiram passar pelos desafios propostos com muita habilidade, e,
como sempre, houve premiação para todos os participantes.
Na quadra externa e em diferentes espaços da escola, a Capoeira desenvolveu um circuito de
habilidades que contou com 91 crianças.
No final, os alunos das escolas Cristo Rei, Glória, Rainha da Paz, Beacon School, Marista,
Castanheiras, Santa Cruz, Lembra Di Lê e da Escola da Vila participaram de 5 grandes rodas e
todos, professores e alunos, receberam a medalha de participação da Olim Vila 17.
Foi uma grande festa, e ficamos muito felizes com tanta gente envolvida com a Capoeira.
E na quadra, fizemos dois festivais de Futsal. No masculino tivemos a presença dos colégios
Alecrim, Mater Amabilis e Escola da Vila. Um grande show dos alunos e dos pais na torcida e
premiação para todos os participantes.
Em seguida começou o festival de Futsal Feminino com a presença dos colégios Vera Cruz,
Emilie, Alecrim e Escola da Vila.
E como é bom ver as meninas jogando nessa idade. Ansiedade, nervosismo e, passo a passo,
começam a acertar e a jogar com mais leveza.
E é pra isso que servem os festivais. Para dar a oportunidade de vencer esses primeiros
desafios.
Parabéns aos grupos petizes da Escola da Vila. Jogaram muito bem!
No período da tarde começaram os jogos competitivos da categoria pré-mirim, e os meninos
foram os primeiros a entrar em quadra.
O triangular foi disputado entre Vila, Equipe e N. S. das Graças. A Vila venceu a primeira
partida contra o Equipe por 3x2, em um jogo muito disputado e com muita emoção. Na
segunda partida, a Vila jogou contra o N. S. das Graças e fez um jogo eletrizante pelo placar de
1x1. Com o empate, a Vila conquistou o título e o Colégio Equipe a prata. Parabéns, meninos!!
Fechando o sábado de muito esporte na Olim Vila, tivemos as meninas do pré-mirim em
quadra. A equipe da Vila não conseguiu superar o forte time do Bandeirantes, mas venceu a
Escola Internacional de Alphaville e com isso conquistou a medalha de prata!! Parabéns,
meninas da Vila pelo vice-campeonato!!!
Para acompanhar a tabela de jogos, acesse o site www.vila.com.br, clique em ESPORTES e
depois em OLIM VILA.
Além disso, muitas finais serão transmitidas ao vivo pela internet. Se quiser assistir, acesse
http://bit.ly//olimVILA2017.

