
 

 

 

 

RELATÓRIO DE ATIVIDADES 1º/2019 – LUZERNA / JOAÇABA FUTSAL 

 

Projeto Luzerna / Joaçaba Futsal 

O Joaçaba Futsal tem repercussão nacional devido a participação na Liga Nacional de 

Futsal. A equipe desperta em crianças e adolescentes o interesse pela prática esportiva, que 

é um importante dispositivo para auxilio no desenvolvimento e com resultados que 

refletem diretamente na conduta destes em casa, na escola e na vida social. 

A diretoria da Ajec sentiu a necessidade de implantar um trabalho destinado a esse público. 

O projeto “Luzerna/Joaçaba Futsal” integra as categorias de base e é viabilizado pela 

Prefeitura de Luzerna, em parceria com os patrocinadores do Joaçaba Futsal. Em 2019, são 

atendidos 25 adolescentes do município nas categorias Sub-16, Sub-17 e Sub-18. 

As equipes participam da Liga Catarinense de Futsal Sub-16, do Campeonato Estadual Sub-

17 e da Liga Catarinense de Futsal Sub-18. As competições iniciaram no mês de abril e 

seguem até novembro, com a participação de times de todo o estado. Os atletas do 

Luzerna/Joaçaba Futsal também representam o município em etapas microrregional, regional 

e estadual dos Joguinhos Abertos de Santa Catarina, Jogos Escolares de Santa Catarina (Jesc) 

e Olimpíada Estudantil Catarinense (Olesc). 

Os treinos acontecem de três a cinco vezes por semana, no Ginásio Municipal de Luzerna e 

no Centro de Eventos da Unoesc. Renan Tesser é o professor responsável, junto com a 

comissão técnica do Joaçaba Futsal. 

 

Os objetivos propostos para 2019 são: 

 Preencher, como fator preventivo, o tempo ocioso da criança e do adolescente, por 

via de práticas esportivas, objetivando futuros envolvidos em situações de riscos 

para si e para a sociedade; 

 Educar e socializar crianças e adolescentes, através do esporte, buscando melhorar 

sua saúde, qualidade de vida e conduta moral; 

 Promover a inclusão social projetando crianças e adolescentes em campeonatos e 

outras atividades esportivas; 

 



 

 

 

 

 

 Favorecer o protagonismo juvenil, conscientizando a criança e o adolescente acerca 

de seus direitos, deveres e responsabilidades na construção do seu espaço social; 

 Desenvolver o futsal, potencializando a demanda de crianças e adolescentes que 

sonham em jogar no município de Luzerna; 

 Promover dentro do projeto atividades sociais e de rendimento, promovendo a 

evolução técnica, tática e cognitiva das crianças e adolescentes; 

 Desenvolver o espírito de equipe; 

 Aplicação da metodologia da equipe principal para aproximar o aluno/atleta do 

projeto LUZERNA/JOAÇABA FUTSAL/UNOESC, no intuito de cultivar uma 

atmosfera favorável para o futuro atleta de base; 

 Supervisão e acompanhamento do técnico da equipe adulta nos treinamentos; 

 Divulgação do projeto nos veículos de comunicação da AJEC, como redes sociais e 

assessoria de imprensa; 

 Utilização do modelo do uniforme da equipe principal, inserindo o nome do projeto 

LUZERNA/JOAÇABA FUTSAL; 

 Intercâmbio entre a equipe adulta e os alunos do projeto LUZERNA/JOAÇABA 

FUTSAL através de jogos e treinos de acordo com a disponibilidade/ou condições 

de ambas as equipes; 

 Uniformes; 

 Materiais de expediente; 

 Materiais esportivos; 

 Consultas e Exames; 

 Disponibilização do local das aulas do projeto LUZERNA/JOAÇABA FUTSAL 

até duas vezes por semana no Ginásio da Unoesc. 

 

Atividades 

Os treinos e atividades aplicadas com a equipe de Luzerna durante o ano de 2019 têm 

como objetivo desenvolver situações específicas do futsal nos atletas participantes do 

projeto. Aplicando jogos, onde a finalidade é repetir situações do jogo por diversas vezes. 

Nesses mesmos treinos os atletas executam e aprendem o objetivo proposto, mas também 



 

 

 

 praticam o jogo de futsal e suas relações como: ataque, defesa, fundamentos técnicos e 

regras. 

Os jogos aplicados têm o objetivo de estimular a inteligência tática, técnica individual, 

noção de regras, autonomia, responsabilidade, poder de decisão, resolução dos problemas, 

criatividade e inclusão de uma forma dinâmica, motivadora e criativa. Desta maneira, o 

atleta se faz importante para equipe, pois ele é peça integrante do todo. A automatização 

desse ou daquele gesto, posicionamento, jogadas ensaiadas ou a capacidade de se adaptar a 

situações novas, de resolver problemas ou de improvisar. 

Tipos de jogos nos treinos de Luzerna 

- JOGOS TÉCNICOS 

- JOGOS RECREATIVOS 

- JOGOS TÁTICOS DE ATAQUE 

- JOGOS TÁTICOS DE DEFESA 

- JOGOS COM VANTAGEM E DESVANTAGEM NUMÉRICA 

- JOGOS PARA FUNÇÕES E POSIÇÕES 

- JOGO FORMAL 

- JOGOS PARA REGRAS DE FUTSAL 

Objetivos na aplicação dos jogos 

- AQUECIMENTO PARA OS TREINOS. 

- DESCONTRAÇÃO ENTRE OS ATLETAS E TREINADOR. 

- TRABALHO COLETIVO. 

- DESENVOLVE A TÉCNICA INDIVIDUAL DOS ATLETAS. 

- DESENVOLVE O ASPECTO TÁTICO DA EQUIPE E DOS ATLETAS. 

- MELHORA A RELAÇÃO INTERPESSOAL DOS ATLETAS. 

- TRABALHA O ESPIRITO COMPETITIVO. 

 

 

 

 



 

 

Elenco 2019: Sub-16, Sub-17 e Sub-18 

 

 

 



 

Avaliações médica e fisioterápica 

 

 



 

Treinos no Centro de Eventos da Unoesc 

 

 



 

Participação dos goleiros nos treinos da equipe adulta 

 

 



 

Participação em eventos/jogos do Joaçaba Futsal 

 

 



 

Jogos no Ginásio de Luzerna: Sub-18, Sub-17 e Sub-16 

 



 

 

Divulgação do projeto nas redes sociais do Joaçaba Futsal

 



 

 

Equipe campeã da etapa regional dos Jesc 15 a 17 anos, em Luzerna 



 

 

Equipe campeã da fase microrregional dos Joguinhos Abertos de SC, em Lebon Régis 

 

Tabela 1ª FASE Liga Catarinense Sub-16 – Chave B 



 

Tabela 1ª FASE Campeonato Estadual Sub-17 – Chave B 

 

Tabela 1ª FASE Liga Catarinense Sub-18 – Chave A 

 

 



Resultados 2019 (até junho) – Liga Catarinense Sub-16 

20/04 – LUZERNA FUTSAL 5 X 3 CAMPOS NOVOS 

03/05 – SEARA 7 X 3 LUZERNA FUTSAL 

17/05 – LUZERNA FUTSAL 7 X 7 CAPINZAL 

10/06 – ITÁ 3 X 1 LUZERNA FUTSAL 

 

Resultados 2019 (até junho) – Campeonato Estadual Sub-17 

12/04 – LUZERNA FUTSAL 3 X 4 CHAPECÓ 

07/05 – LUZERNA FUTSAL 6 X 3 TIMBÓ 

18/05 - LUZERNA FUTSAL 3 X 6 SÃO MIGUEL DO OESTE 

07/06 – CAÇADOR 3 X 3 LUZERNA FUTSAL 

 

Resultados 2019 (até junho) – Liga Catarinense Sub-18 

17/04 – LUZERNA FUTSAL 4 X 4 CURITIBANOS 

01/05 – LAGES 7 X 8 LUZERNA FUTSAL 

11/05 – PIRATUBA 2 X 3 LUZERNA FUTSAL 

25/05 – CURITIBANOS 1 X 6 LUZERNA FUTSAL 

 

Total de 12 jogos (até junho): 5 vitórias, 3 empates e 4 derrotas. 


