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Introdução: Entre todas as atividades recreativas, as gincanas são preferidas por muitos
participantes por serem empolgantes e atrativas, o que torna o trabalho do recreador
bastante prazeroso e criativo. O caráter lúdico e interativo se faz presente nas
atividades, especialmente nos jogos e brincadeiras, que além de divertidos, contribuem
para uma formação integral, pois, possibilitam experiências motoras, intelectuais,
sociais, competitivas, cooperativas, respeitosas e desafiadoras. Nesse contexto, os
alunos da disciplina lazer, jogos e recreação do primeiro período do curso de educação
física, programaram e realizaram um evento recreativo no projeto de extensão:
Academia de Ginástica e Trampolins do Unileste. Objetivo: Promover o lazer e a
recreação das crianças da Academia de Ginástica e Trampolins do Unileste,
comemorar o dia das mães e oferecer um ambiente agradável para a interação entre
mães e filhos.
 Metodologia: A recreação foi ofertada aos 35 alunos e respectivas mães do período da
manhã e aos 28 alunos e respectivas mães à tarde. Os alunos tinham idade entre 4 a 25
anos, eram saudáveis e fisicamente ativos. A gincana foi composta por tarefas que
envolviam a criação de gritos de guerra, danças variadas, jogos de perguntas e
respostas e estafetas. Ao término da recreação as mães ou responsáveis preencheram
um questionário evidenciando a importância do evento, fazendo sugestões ou
reclamações e classificando as atividades propostas, os animadores e a organização do
evento em muito boas, boas, ruins ou muito ruins. Resultados: O questionário
avaliativo foi preenchido por 25 mulheres participantes da recreação,
predominantemente mães (n = 19) dos alunos, existindo também tias (n = 2), irmãs (n
= 2), avó (n = 1) e madrasta (n = 1). As atividades propostas foram consideradas muito
boas (n = 23) e boas (n = 1), tanto os animadores, quanto a organização do evento
foram considerados como muito bons (n = 24) e bons (n = 1). Todas as participantes
consideraram o evento importante, principalmente por promover a interação (60 %),
mas também por incentivar (12 %) e desenvolver (12 %) as crianças, por promover
alegria (8 %), por descontrair (4 %) e por valorizar a prática esportiva (4 %). Além
disso, 38% das participantes sugeriram que estas atividades continuassem e que outras
gincanas fossem realizadas.

 Conclusão: Os dados indicam que a realização da gincana promoveu o lazer e a
recreação dos participantes, possibilitando a comemoração do dia das mães em um
ambiente agradável e alegre que viabilizou a interação entre mães e filhos.
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