
ÉPreciso Trabalhar em Equipe

O dia estava lindo e os Vaqueiros estavam no campo de futebol se preparando. Era um jogo importante 
para eles, o primeiro que iam jogar como equipe. Passaram muitas semanas se preparando, e o técnico os 
incentivou a trabalharem juntos para jogarem o melhor possível. 

Futebol é um jogo de equipe. Isso quer dizer que por melhor que seja um jogador, ainda é preciso que a 
equipe trabalhe junta para fazer com que o jogo seja bem sucedido. Se um jogador ou jogadora tentar 
fazer tudo sozinho, não vai dar certo. 

Minha família está aqui para assistir ao 
jogo. 

A minha também!

Espero não 
deixar que 

marquem nenhum 
gol. 

Se eu fizer um gol 

sozinho, todo 

mundo vai ver 

como sou bom. 

Por que o Artur 

não passou para 

um de nós? 

Correndo tanto 

assim, ele vai se 

cansar demais. 



Os jogadores da equipe 

também procuram formas 

de se ajudar a jogar 

melhor.

Os times mais bem sucedidos trabalham bem 

juntos. Escutam uns aos outros e ajudam 

colegas que estão precisando de uma 
mãozinha.

Bons colegas encorajam você a fazer o seu 

melhor. Eles o animam e lhe transmitem que 

você é importante para a equipe.  

Délia, chute direto para o gol! Você consegue!
O goleiro está 

totalmente 

sozinho agora …

Oh, a 
bola! Devo 
passá-la? 

Chutar 
para o 
gol? 

Que devo 
fazer? 



Uma equipe é vencedora não só por ter bons jogadores, mas por que trabalha bem em equipe. 

É preciso trabalho em 

equipe para fazer as 

coisas e fazer bem. Quando 

trabalham juntos, todos 

podem se beneficiar dos 

dons e talentos uns dos 

outros. Exatamente como 

os Vaqueiros, trabalhar 

juntos em harmonia 

tornará a sua equipe 

melhor, mais forte, e 

vencedora! 
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Eu posso fazer 
coisas que vocês 
não podem. Vocês 

podem fazer coisas 
que eu não posso. 
Juntos podemos 

fazer coisas 
grandiosas.—Madre 

Teresa

Viva, um 

gol!


