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INTRODUÇÃO 
 
 

 Quando nos referimos ao esporte, devemos nos voltar ao 
passado, relembrando que o esporte tem suas origens na Grécia e Roma, 
no século II A.C.. Os jogos eram proporcionados pelos imperadores, para 
que o povo “plebeu” se divertisse isto se manifestava em forma de jogos 
de competições e de lazer. 

Ao nos referirmos aos jogos devemos nos lembrar de que o jogo é 
uma das atividades lúdicas mais antigas do homem, acompanha a 
evolução cultural da humanidade. Faz parte da socialização, do ser 
humano. Nossos antepassados tornavam suas horas livres, mais 
divertidas através dos jogos.  

A história nos mostra que o jogo se alastrou pelo mundo como um 
fenômeno cultural. Na perspectiva da cultura corporal do movimento, os 
jogos são concebidos como elementos integradores das múltiplas 
dimensões da vida humana, a intelectual, a biofisiológica e a sociocultural, 
contribuindo para construção da cidadania de todos os envolvidos, 
durante a realização. 

 
 
 

JUSTIFICATIVA 
 
 

É fundamental destacar o caráter pedagógico do esporte. Que têm 
como finalidade a formação integral do ser humano e não apenas revelar 
talentos e formar atletas de alto nível, ainda que esses sejam objetivos 
importantes. Sendo assim, práticas esportivas devem possibilitar o 
resgatar do caráter lúdico dos movimentos do ser humano, tendo o 
esporte como um meio de socialização, que contribui com o pleno 
exercício da cidadania.  

Sem esquecermos que prática esportiva, tem sido altamente 
valorizada nos dias atuais. Tendo em vista os diversos fatores que abala 
a estrutura qualitativa da vida humana, o stress do trabalho, 
sedentarismo, má alimentação, entre tantos outros fatores prejudiciais a 
saúde, isso tem feito com que muitas pessoas busquem na pratica 
esportiva válvulas de escape, capazes de minimizar esses efeitos 
deteriorantes da qualidade de vida. 

Nesse sentido, torna-se necessário atrelar a proposta dos Jogos, 
ao conhecimento histórico elaborado na área da cultura corporal de 
movimento, compreendendo a instituição esportiva, como um dos 
elementos que compõem o amplo leque de atividades físicas, que por seu 



                                                               
                                                                  

 

 
CURSO TÉCNICO DE AGROPECUÁRIA – CNPJ: 92.741.990/0014-51 

 (49) 3433 5344 – Linha Santa Terezinha, Cx. Postal 16 – Xanxerê – SC – CEP: 89.820-000    

 

COLÉGIO LA SALLE - CNPJ 92.741.990/0028-57 
(49) 3433 0280 – Rua La Salle, 758 – Xanxerê-SC – CEP 89820-000 

caráter histórico, tem a capacidade de mobilizar e de integrar a 
participação de diferentes grupos sociais e as incentivá-la a aquisição de 
um estilo de vida e hábito saudável. 

Baseado na importância da realização de jogos e nos seus 
fundamentos culturais, sócias, biológicos e fisiológicos na história da 
origem e desenvolvimento da civilização humana. No ano de 2010 o 
Colégio Agrícola La Salle – Xanxerê –SC, foi escolhido, pela coordenação 
dos Jogos das Escolas Agrícolas de Santa Catarina para sediar a oitava 
etapa do JEASC. 

Os Jogos das Escolas Agrícolas de Santa Catarina - JEASC trata-
se de um evento esportivo que acontece a cada dois anos, entre os 
estudantes e servidores de 12 escolas Agrícolas de Santa Catarina.  

. 
 
 

 

OBJETIVO GERAL 
 
 

Os VIII Jogos das Escolas Agrícolas de Santa Catarina (VIII 
JEASC) têm por objetivo promover integração das escolas com atividades 
afins, para o incentivo à prática de atividades físicas e aos esportes. 
 
  
 
OBJETIVOS ESPECÍFICOS 

 
 
O VIII JEASC tem como objetivos específicos: 

- Possibilitar aos alunos e servidores a prática de jogos e 
atividades esportivas, numa perspectiva da cultura corporal do 
movimento, visando à formação para a cidadania, tendo em vista 
ampliar e sistematizar seus conhecimentos sobre os esportes para 
além dos seus aspectos técnicos e táticos;  

- Estabelecer uma contribuição para o aprimoramento físico, 
moral e social de nossos alunos e servidores, pela prática 
desportiva;  

- A integração e intercâmbio dos participantes; 
- Ampliar as oportunidades de socialização e aquisição de 

estilo de vida e hábitos saudáveis; 
 - contribuir na formação integral do educando, favorecendo 

o surgimento de novos talentos no esporte. 
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ORGANIZAÇÃO 
 

A organização dos VIII JEASC será de responsabilidade do Colégio 
Agrícola La Salle – Xanxerê-SC sobe o comando de uma Coordenação 
Geral, integrada por servidores e alunos, com as seguintes competências: 

a) Preparar as instalações, com materiais e as atividades inerentes 
aos VIII JEASC; 

b) Elaborar os regulamentos, fichas de inscrições e demais 
documentos necessários para a realização do evento; 

c) Receber as inscrições, realizar reuniões e Congresso Técnico com 
a presença dos inscritos; 

d) Elaborar chaves e programas das competições; 
e) Realizar as classificações das equipes por modalidade, para efeito 

de premiação; 
f) Nomear pessoas ou equipe responsável pela coordenação das 

modalidades, onde se fizer necessário; 
g) Organizar o Conselho de Ética; 
h) Fazer a divulgação dos jogos nas principais mídias da comunidade 

regional, TV, radio e jornal; 
i) Representar a Colégio La Salle e seu município nos jogos.  
 

 
 
PARTICIPANTES 
 

Os VIII JEASC têm como participantes as seguintes Escolas 
Agrícolas: 

Centro de Educação Profissional Campo Erê – Campo Erê 

Centro de Educação Profissional Caetano Costa - São José do Cerrito 

Centro de Educação Profissional Getúlio Vargas - São Miguel do Oeste 

Centro de Educação Profissional Prof. Jaldyr B. Faustino da Silva - Água Doce 

Centro de Educação Profissional Vidal Ramos - Canoinhas 

Colégio Agrícola La Salle - Xanxerê 

Instituto Assistência e Educação São Canísio - Itapiranga 

Instituto Federal Catarinense - Campus Sombrio 

Instituto Federal Catarinense - Campus Araquari 

Instituto Federal Catarinense - Campus Concórdia 

Instituto Federal Catarinense - Campus Rio do Sul 

Instituto Federal Catarinense - Campus Camboriú 
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MODALIDADES 

 

As modalidades esportivas, as categorias e o número de atletas 

que integram o VIII JEASC são as seguintes: 

 

Modalidades Nº atletas 

Inscritos 

Categoria de Atletas 

Futsal 12 Alunos - 

Voleibol 12 Alunas e Servidoras 

Basquetebol 12 Alunos - 

Tênis de Mesa 01 Aluno ou aluna - 

Xadrez 01 Aluno ou aluna - 

Truco 02 Alunos ou alunas Servidores  

Canastra 02 - Servidores (as) 

Bocha 03 - Servidores (as)  

Futebol Sete Society 14 - Servidores 

Atletismo* - Alunos e alunas - 

Atletismo Nº Atletas por  

Prova 

Naipe 

100 m 02 Masculino Feminino 

800 m 02 Masculino Feminino 

1500 m 02 - Feminino 

3000 m 02 Masculino - 

Revezamento 4x 100m 05 Masculino Feminino 

Arremesso Peso 02 
Masculino 

5 kg 

Feminino 

4 kg 

Lançamento Dardo 02 
Masculino 

800 g 

Feminino 

600 g 

Salto em Distância 02 Masculino Feminino 

Sabendo que o número de modalidades esportivas, que fazem 

parte dos jogos, é 9 e que e o número de atletas que podem compor as 

delegações das escolas é de 95 atletas para cada unidade escolar , e que 

vamos ter doze escolas participantes, isso nos leva a um total de 1140 

atletas que poderão estar fazendo parte do VIII JEASC, sem 

considerarmos a comissão técnica e equipe de apoio de cada unidade 

escolar. 

 

 



                                                               
                                                                  

 

 
CURSO TÉCNICO DE AGROPECUÁRIA – CNPJ: 92.741.990/0014-51 

 (49) 3433 5344 – Linha Santa Terezinha, Cx. Postal 16 – Xanxerê – SC – CEP: 89.820-000    

 

COLÉGIO LA SALLE - CNPJ 92.741.990/0028-57 
(49) 3433 0280 – Rua La Salle, 758 – Xanxerê-SC – CEP 89820-000 

CRONOGRAMA 

 

  O JEASC será realizado nos dias 27, 28 e 29 de Outubro de 2011 

tendo o seguinte cronograma: 

 27/10/2011 

Durante a tarde recepção e hospedagem das delegações das 

escolas, no colégio La Salle do centro. 

A noite abertura dos jogos e inícios das disputas esportivas no 

ginásio do colégio La Salle. 

 

28/10/2011  

Jogos das modalidades nos seguintes locais:  

  * Ginásio do colégio La Salle (de manhã, tarde e noite). 

  * Ginásio de Esporte Ivo Sguissardi (de manhã e a tarde). 

  * ADCS - Associação Esportiva Classista Seara (de manhã e 

tarde). 

 

29/10/2011 

Jogos das modalidades nos seguintes locais:  

  * Ginásio do colégio La Salle (de manhã). 

  * Ginásio de Esporte Ivo Sguissardi (de manhã). 

  * Estádio Municipal Josué Anonni (de manhã). 

 Almoço de confraternização, entrega da premiação e encerramento 

do JEASC no CTG – Espelho da Tradição. 
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ORÇAMENTO PARA O VIII JEASC 
 

 
 

1 – Premiação (Troféus e Medalhas) R$ 4.000,00 

3 – Refeições – Alimentação R$ 30.000,00 

4 – Serviços de Arbitragem e Coordenação Técnica dos 
Jogos 

R$ 8.000,00 

5 – Material de Divulgação:  

      - Faixas: (1mx8m)  R$ 500,00 

      - Faixas: (0,7mx4m) R$ 900,00 

      - Banner: 04 (1,2m x1,5m) R$ 600,00 

      - Folders: 2000 und R$ 2.000,00 

      - Cartazes: 200 und R$ 800,00 

      - Jornal, rádio,TV e etc. R$ 1.500,00 

6 – Serviços de sonorização R$ 3.600,00 

7 – Aquisições de materiais esportivos R$ 4.000,00 

8 – Camisetas para coordenação e para os atletas R$ 2.000,00 

9 – Despesas com telefone, alimentação e outros, da 
coordenação 

R$ 2.000,00 

10 – Despesas com limpeza, banheiro químico R$ 5.000,00 

11 – Despesas bancárias e correios R$ 300,00 

12 – Locação de espaço físico R$ 5.500,00 

TOTAL R$ 70.700,00  

  

 

 

Diante da importância e grandiosidade da realização de um evento 
a nível estadual, que têm por objetivo promover integração das escolas 
com atividades afins, para o incentivo à prática de atividades físicas e aos 
esportes. O Colégio Agrícola La Salle Xanxerê está em busca de  
patrocínio de empresas, órgãos públicos ou entidades relacionadas com o 
evento em apreço que tem por objetivo levantar um aporte financeiro para 
realização do VIII JEASC.  

Os patrocinadores poderão desfrutar de um programa de benefícios que 
vai valorizar e agregar valor aos seus negócios, á medida em que propiciara a 
empresa patrocinadora uma exposição institucional junto ao mercado 
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consumidor da sociedade, com á oportunidade de apresentação e divulgação de 
seus produtos e serviços a um público especializado e formador de opinião. 
Haverá cobertura e ações de mídia dirigida aos principais meios de comunicação 
disponíveis, além de outras ações importantes que permitirão alto grau de 
visibilidade aos patrocinadores. 

 

 

 

 

 

Xanxerê 25 de Janeiro de 2011 
 
 
 
 
 
 
 

_________________________ 
Professor Robson Oliveira dos Santos 

Coordenador geral do VIII JEASC 
 

 


