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Introdução: Desde 1998 o Projeto AtivaIdade em Movimento desenvolve atividades
físicas, recreativas e socializadoras para a população idosa, as quais são ministradas
pelos estudantes de Educação Física sob orientação docente na Unidade de Ipatinga.
Apresenta como objetivo o desenvolvimento e aprimoramento de aptidões físicas
relacionadas à saúde em busca de um envelhecimento saudável que possibilite a
prevenção de doenças crônicas não transmissíveis e melhor qualidade de vida. Além
disso, possibilita o desenvolvimento de pesquisas pelos diversos cursos de graduação e
aplicação prática do ensino, através da extensão e do estágio, requisitos estes
obrigatórios para formação do aluno. Objetivo: Relatar uma experiência de estágio
supervisionado no Projeto AtivaIdade em Movimento do Unileste. Metodologia: Após
a seleção das estagiárias através da análise do currículo e carta de intenção das
mesmas, houve uma reunião com a professora coordenadora com intuito de apresentar
o projeto e esclarecer quaisquer dúvidas. As duas aulas com duração de 1 hora duas
vezes na semana (ginástica de academia, ginástica localizada, alongamento, circuito,
danças e gincanas) e a organização dos eventos de datas comemorativas (carnaval, dia
da mulher, dia das mães e festa junina) foram realizadas pelas as estagiárias sob
supervisão docente. Para tanto, uma vez por semana era destinado para planejamento
das aulas e das atividades executadas no projeto. Resultados: Participar do Projeto
AtivaIdade em Movimento como estagiária nesse primeiro semestre de 2017 foi uma
experiência de grande valia, uma vez que minha inexperiência não foi obstáculo para o
meu desenvolvimento e aprendizado. Pelo contrário, finalizo o estágio imensamente
agradecida pela oportunidade e com a certeza que sou capaz de trabalhar com o
público idoso, já que o mesmo me possibilitou maior conhecimento desse segmento
populacional, voz ativa e segurança. Prova disso é minha atuação em outro estágio que
desenvolvo com idosas institucionalizadas. Adicionalmente, essa vivência
proporcionou por em prática os conhecimentos e trabalhos teóricos-práticos
desenvolvidos nas disciplinas cursados ao longo da graduação, tais como fisiologia do
exercício, ginástica de academia, jogos e brincadeiras, dança de salão, entre outras.
Vale ressaltar que além da ginástica de academia, localizada e circuitos
funcionais/localizados, o contato com a organização de eventos como carnaval, dia da
mulher, dia das mães e festa junina, exigiu dedicação, organização e planejamento.
Conclusão: Conclui-se que o estágio realizado no Projeto AtivaIdade em Movimento
do Unileste contribuiu para minha formação acadêmica e profissional, possibilitando
maior experiência e segurança. Adicionalmente, nota-se a relevância do mesmo, pois
além de proporcionar um envelhecimento saudável para as participantes, permite o
desenvolvimento de pesquisa, extensão e estágio.
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