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Introdução: O Projeto de Extensão Ativaidade em Movimento há 18 anos oferece a
população idosa aulas de ginástica duas vezes por semana com duração de 60 minutos,
com o intuito de promoção de um envelhecimento saudável. As aulas são ministradas
pelos estagiários do Curso de Educação Física sob orientação docente na Unidade de
Ipatinga e envolvem o desenvolvimento e aprimoramento de aptidões físicas
relacionadas à saúde. Para tanto, são realizadas avaliações antropométricas e
funcionais por meio de testes de aptidão cardiorrespiratória, força, flexibilidade,
equilíbrio, desempenho motor. Contudo, o Projeto também desenvolve atividades que
visam o aspecto de socialização. Objetivo: Apresentar as atividades de socialização
desenvolvidas no Projeto Ativaidade. Metodologia: Ao longo de cada semestre sob
supervisão da professora coordenadora, os estagiários devem elaborar, preparar,
organizar e efetivar ações, especialmente por meio de comemorações de datas festivas,
com o propósito de estimular a socialização das participantes do Projeto. Para tanto,
são realizadas reuniões para planejamento de tais eventos. Resultados: O projeto
Ativaidade realizou três grandes ações  durante o primeiro semestre 2016. Em março,
foi comemorado o dia internacional da mulher, onde foi realizada uma aula de dança
bem animada, contendo vários ritmos. Neste dia, tivemos a presença de uma excelente
contadora de estórias da região abrilhantando o evento. No mês de maio foi celebrado
o dia das mães com missa presidida pelo padre Geraldo. Nesta ocasião, os estagiários
fizeram uma emocionante coreografia homenageando Maria (a mãe de Jesus) e todas
as mães. Após o momento de homenagens, todos participaram de um delicioso e farto
café da manhã. E para fechar os trabalhos, em junho foi realizada a tradicional festa
junina do projeto. Comidas típicas distribuídas em barraquinhas muito bem decoradas
e organizadas,  e no final da festa, a equipe se divertiu com a apresentação da
quadrilha, onde todos estavam caracterizados e fizeram uma excelente dança. 
Conclusão: Diante das atividades realizadas ao longo do semestre, conclui-se que estas
podem favorecer para uma maior socialização, que associada à prática de atividade
física, contribuem para a promoção de um envelhecimento saudável, sendo este o
objetivo principal do projeto de extensão ATIVAIDADE.
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