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Agosto: 
11– Sinuca, Damas e Ping - Pong. 
12 - Dia dos Pais 
Setembro: 
13 a 20 - Semana Farroupilha 
Outubro: 
12 - Dia das Crianças 
 

       Na etapa de crescimento, as crianças desenvolvem condições ideais para treinar a habilidade. A partir 
dos 5 anos de idade, a maioria das crianças está preparada para dar seus primeiro passos no futebol. A-
daptam-se aos movimentos e podem apresentar melhor coordenação. Bem controlado e com uma ade-
quada preparação, este esporte pode contribuir com grandes benefícios:  

- Aumentar a potência muscular das pernas. Melhora a capacidade cardiovascular. 
- Estimula a velocidade de reação, a coordenação motora, e a visão periférica. 
- Contribui com aumento da densidade óssea femoral. 
- Aumenta a potência do salto. 
- Aumento dos níveis de testosterona, o que fará com que se forme mais tecido muscular. 
- Oxigena o sangue.  
 

Além disso, o futebol sociabiliza as crianças, e lhes insere no gratifi-
cante trabalho em equipe. Alguns psicólogos afirmam que o futebol 
é uma boa ferramenta para afastar os mais jovens das tentações 
das drogas, da violência e do álcool. 
No mês de agosto toda criança com idade entre 5 e 7 anos que 
realizar matrícula na Escolinha Chapecoense  Aabb ganha um 
brinde especial, traga seu filho para fazer uma aula experimental e 
ficar sabendo qual será o brinde, treinos nas terças e quintas em 
dois horários pela manhã das 10:00h as 11:30h e a tarde das das 
15:30h as 17:00h. Obs. Em dias de muita umidade e ou frio os trei-
nos são em local coberto, em dias de sol os alunos desfrutaram de 
um excelente local para a prática de esporte em campo de grama 
natural e com a segurança necessária para o bem estar dos alunos 
e pais além de materiais de qualidade e uma equipe de profissionais 
qualificados. Não perca essa oportunidade!  

Escolinha Chapecoense - AABB 



No dia 25 de julho, a AABB proporcionou a criançada abebeana, uma tarde de diversão no clube. 
Mesmo com o tempo não colaborando, a criançada brincou muito, aproveitando o recesso escolar. 
Agradecemos a parceria da Oficina Pequenos Arteiros (Breno Dias e Bruno Pinheiro) e também as 
mães que participaram juntamente com seus filhos. 



No dia 08 de julho, a Equipe de Futsal da AABB Alegrete, sagrou-se campeã invicta da 1º Champions Lea-
gue de Futsal do Ginásio União. Participaram da competição 8 equipes da cidade, foram elas: AABB, No-
va Geração, Locomotiva, Celtic, Lazio, Velha União, Boca Jr e Castro. Já no dia 15 de julho a Equipe de 
Futsal comemorou juntamente com seus familiares o título obtido nas quadras. 

Resultados Equipe de Futsal no 1* Torneio 
Champions League do União: 

Primeira Fase: 
AABB 2 x1 velha união 
AABB 3x0 Lazio  
AABB 2x0 locomotiva 
Semifinal 
AABB 3x2 Boca Jrs 

Final  
AABB 1x1 Nova Geração  
AABB 3x2 Nova Geração (nos pênaltis) 

 

Nando, Vini e Zeca 
Amim, Paulo e Rodrigo 

Família Futsal Flademir, Flávio, Paulo, Rodrigo e Amim 

AABB Futsal - Mais que um Time!! 

AABB Campeã 



No dia 08 de julho, a Escolinha Chapecoense / AABB disputou a 1º Copa Marítimo de Fu-
tebol Society, que contou com a participação de 5 escolinhas de futebol. Mais de 150 a-
tletas disputaram a competição no Clube Atlético Sete de Setembro. 
Na categoria Sub-9 as Equipes A e B do Marítimo Alegrete sagrou-se campeã e vice-
campeã respectivamente. Na categoria Sub-11 a EScolinha Chapecoense / AABB sagrou-
se campeã e a Escolinha Marítimo Alegrete ficou com o 2º lugar e ainda teve o artilheiro 
Eric Paim. Já na categoria Sub-13 a Escolinha do Marítimo de Rosário do Sul sagrou-se 
campeã e a Escolinha Chapecoense / AABB foi a vice-campeã tendo o artilheiro Eduardo 
Tessari. 

Thales - Capitão Sub 13 

Sub 11 - Campeã 

Sub 13 -  Vice Campeã 

Capitão  Sub 11 - Guilherme Sbardelotto 



Foram feitas me-
lhorias no campo 
pequeno para me-
lhor atender nos-
sos alunos! 

Aquisição de uma 
mascara de solda. 

Nova arquibancada para o cam-
po pequeno, aonde acontecem 
os treinos da Escolinha Cha-
pecoense/AABB. 

A nossa escolinha conta com 
um novo espaço para o seu  
material. 

Agora contamos 
com um espaço 
exclusivo para 
nossos troféus! 


