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Introdução: O bacharel em educação física tem diversas opções para atuação
profissional, entre as quais a promoção do lazer e da recreação, sendo as experiências
práticas essenciais para potencializar o aprendizado acadêmico. Neste contexto, os
alunos são desafiados a elaborar projetos de evento recreativos, realizá-los e avaliá-los.
Assim, surgiu o projeto MiniSports, cujo tema foi o atletismo, já que o mesmo é tido
como base para os demais esportes, sendo de fácil adaptação para atividades lúdicas
que geram a integração dos alunos e prática dos desportos de uma maneira agradável
para as crianças. Objetivo: Oportunizar ao graduando em educação física a vivência
profissional no âmbito do lazer e recreação. Promover a alegria e o bem estar das
crianças através da recreação.  Metodologia: O Mini Sports foi programado por alunos
do 1º período de educação física, sendo realizado em uma escola estadual de Timóteo
em maio de 2016, nos horários de aula de educação física de três turmas de 7º e 8º
anos, com alunos de 11 a 13 anos. As atividades foram realizadas na quadra coberta
utilizando materiais tradicionais: cones, discos, bolas e arcos e reciclados: papelão e
vasilhames plásticos, usados para construção de bumerangues e piões. Todos
participaram das brincadeiras que incluíram saltos, corridas e piques. Ao final do
evento 65 participantes responderam a um questionário avaliando a qualidade do
evento. Resultados: Durante o evento as crianças interagiram e praticaram as
atividades espontaneamente, apenas um aluno demonstrou total desinteresse pelas
atividades, os demais, aparentemente, divertiram-se com as brincadeiras propostas. Os
graduandos perceberam que inicialmente as crianças estavam ansiosas e inquietas, à
medida que participavam demonstravam mais alegria e atenção, ao final pediam por
mais atividades recreativas demonstrando ter gostado do evento. De fato, a maioria dos
participantes avaliou o evento como muito bom (n=48), bom (n=15), ruim (n=1) e
péssimo (n=1). A organização do evento foi considerada muito boa (n=44), boa
(n=18), ruim (n=1) e péssima (n=1). Já os alunos que realizaram o evento foram
classificados pelos participantes como muito bons (n=55), bons (n=7), ruins (n=2) e
péssimos (n=1). Os graduandos consideraram que o trabalho realizado foi importante
para sua formação profissional, visto que nunca tinham preparado, realizado e avaliado
um evento recreativo antes, sentindo-se inseguros no início e mais confiantes ao final
do mesmo. Esta inexperiência pode justificar a insatisfação de alguns participantes
com o evento, reforçando ainda mais a importância da prática acadêmica para o futuro
profissional. Conclusão: Os graduandos programaram, realizaram e avaliaram um
evento recreativo pela primeira vez, considerando estas ações importantíssimas para
sua formação, enquanto as crianças demonstraram alegria e satisfação pela
participação, solicitando mais brincadeiras. Assim o evento alcançou os objetivos
propostos, sendo recomendada a realização de atividades semelhantes para
manutenção dos benefícios.
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