
COLÉGIO FLORESTAL NOS JOGOS ESCOLARES DO PARANÁ 

 

O CEFEP Presidente Costa e Silva oferece aos seus alunos 

Treinamento Esportivo nas modalidades de Voleibol e Futsal, conforme os 

programas de atividade curricular em contra turno, quais são autorizados pela 

SEED. E desde o início do ano letivo de 2015 vem participando dos Jogos 

Escolares do Paraná. 

 

 Na Fase Municipal que ocorreu no mês de abril, o Colégio Florestal 

conquistou o 1º lugar no vôlei de praia feminino - categoria A; 1º lugar no 

voleibol de quadra masculino - categoria A; 2º lugar no vôlei de praia masculino 

- categoria A. Já na Fase Regional realizada também na cidade de Irati, no mês 

de maio, o colégio conquistou o 1º lugar no voleibol de quadra - categoria A. 

Na participação da Fase Macro-Regional na cidade de São Mateus 

do Sul, no mês de junho, o CEFEP conquistou o 4º lugar no voleibol de quadra 

- categoria A; 7º lugar no vôlei de areia feminino - categoria A; e 1º lugar no 

vôlei de areia masculino - categoria A. Ainda houve nessa fase a participação 

de um atleta no arremesso de peso masculino - categoria A. 

Agora, o Colégio Florestal está a caminho da Fase Final dos Jogos 

Escolares do Paraná que ocorrerá no mês de setembro na cidade de 

Apucarana, com a modalidade vôlei de areia masculino - categoria A. 

A professora responsável pelo treinamento de volei, Ivana Carla 

Cordeiro da Silva Francos, conta que para motivar cada vez mais os alunos 

sempre são promovidos jogos amistosos na escola com outras equipes, 

“valorizando ainda mais nossos alunos e proporcionando uma maior 



autoestima e incentivo ao esporte como uma melhor qualidade de vida”, relata. 

E deixa aqui registrado o agradecimento a todos os alunos-atletas pela 

brilhante participação, aos pais pelo grande incentivo ao esporte e a confiança 

ao trabalho realizado. 

Confira algumas fotos da equipe de voleibol: 

 

 

Equipe de voleibol do Colégio Florestal 

 

 

 

 

Equipe de voleibol do IFPR durante jogo amistoso 

 

 



 

 

 

 

Fotos da equipe do Colégio Florestal em jogo amistoso 


