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ESCOLA DEOLINDA SE CLASSIFICA PARA FASE ESTADUAL DOS JOGOS ESCOLARES
Tamb?m participam desta fase o Col?gio Porto Seguro e a Escola Henrique Coutinho
Postado por Assessoria de Comunica??o - sexta-feira, 29 de Maio de 2015 as 15:15:09Fonte:
Secretaria Municipal de Educa??o
Quatro das seis equipes de I?na que participaram da fase regional dos Jogos Escolares 2015 se
classificaram para a fase estadual. O time de handebol masculino infantil da Escola Municipal
Deolinda Amorim de Oliveira, al?m das equipes de handebol feminino juvenil da Escola Henrique
Coutinho e de futsal masculino infantil e handebol feminino infantil do col?gio Porto Seguro foram os
campe?es da etapa regional Capara?, que aconteceu na ?ltima semana e contou com a
participa??o de outras dezenas de escolas de munic?pios da regi?o.
Uma das respons?veis pela classifica??o da escola Deolinda Amorim de Oliveira, a professora
Gisa Gomes de Almeida contou como ? realizado o trabalho com as crian?as. ?
?Eu e o professor Renato iniciamos um trabalho volunt?rio no ano passado que come?ou desde a
inicia??o do handebol at? os principais fundamentos e em um ano isso j? rendeu v?rios t?tulos, como
o de campe?o municipal e regional por dois anos consecutivos, e tamb?m participamos da fase
estadual no ano passado, onde ficamos em 7? lugar?, disse.
Para garantir uma boa performance do time nas fases regional e estadual, os treinos foram
intensificados e realizados tr?s vezes por semana.
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?Como se trata de um trabalho volunt?rio realizamos os treinos ? noite e nos finais de semana. No
ano passado quando fomos para a fase estadual, as crian?as ficaram deslumbradas, pois eles
nunca tinham sa?do de I?na, ent?o, tudo foi novidade. Este ano, vamos mais focados e nossa
expectativa ? conseguir uma boa coloca??o e ficar entre os quatro primeiros colocados?, contou a
professora.?
Segundo o diretor da escola Deolinda, Andr? Luiz Ferreira, todos est?o na torcida pela equipe. ??
uma satisfa??o muito grande ver os nossos alunos reconhecidos no per?metro estadual pela
segunda vez. Isso modifica muito o comportamento tanto dos atletas quanto dos demais alunos que
n?o participaram diretamente do projeto. Toda a escola se envolve e fica na torcida?, comentou.
Um dos integrantes do time, o aluno Yan Aguiar de Oliveira, de 13 anos, saiu de outra escola
municipal para integrar o time da Deolinda. ?Eu estou gostando muito da experi?ncia. Fiz novos
amigos e estou tendo a oportunidade de defender a escola na fase estadual. Estou muito confiante e
treinando bastante para conseguir uma boa coloca??o?, disse.
J? o estudante Jo?o Victor Souza vai participar pela segunda vez da fase estadual dos Jogos
Escolares. ?No ano passado tudo foi novidade e tenho certeza que este ano ser? ainda melhor, pois
estamos treinando bastante?, avaliou.
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https://iuna.es.gov.br/video/2015/05/escola-deolinda-se-classifica-para-fase-estadual-28-05-2015.html
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