
PROJETO DE EXTENSÃO ATIVAIDADE EM MOVIMENTO: UM RELATO
DE EXPERIÊNCIA

Flávia Sobrinho NASCIMENTO (Unileste); Heloisa Thomaz RABELO (Unileste)

Introdução: Os projetos de extensões do Unileste oferecem o aprimoramento e a
produção de novos conhecimentos através de um processo educativo e científico que
aproxima a universidade da sociedade. Nesse sentido, o projeto de extensão
“Ativaidade em Movimento” realiza atividades físicas e culturais para o público da
terceira idade, ministrados por alunos do curso de Educação Física sob a supervisão de
uma professora coordenadora no campus de Ipatinga. As atividades têm o intuito de
orientar as participantes a buscar um estilo de vida ativo, através principalmente da
atividade física, levando-as a um envelhecimento saudável. Objetivo: Vivenciar as
ações desenvolvidas no projeto “Ativaidade em Movimento” e consolidar os
conhecimentos adquiridos em sala de aula. Metodologia: Foi realizada a matrícula no
projeto de extensão através do site do Unileste. Logo após, houve uma reunião com a
coordenadora do projeto para mais informações e esclarecimento de dúvidas. As aulas
para as participantes do projeto (n= 75), foram realizadas no campus de Ipatinga, duas
vezes por semana nos horários de 7h30 e 9h30, com atividades que envolveram:
danças, ginástica localizada, brincadeiras, caminhada orientada e circuitos funcionais.
Resultados: A participação no projeto de extensão “Ativaidade em Movimento” foi
uma oportunidade única de vivenciar na prática diversos aspectos que aprendi durantes
as aulas. Corrigir os movimentos feitos pelas idosas, ajudá-las a entender esse
movimento e ainda saber da importância da prática, foram fatores interessantes.
Também contribui auxiliando na coleta de dados realizados pelos pesquisadores,
conhecendo novos equipamentos e aprendendo a manuseá-los, o que será de grande
experiência para a realização do meu trabalho de conclusão de curso. Além disso,
auxiliei na organização de eventos, como carnaval, dia das mães e festa junina, o que
gerou uma aproximação ainda maior com as idosas, despertando em mim o desejo de
continuar participando do projeto.  Conclusão: A participação no projeto de extensão
“Ativaidade em Movimento” me levou ao aprimoramento e a consolidação do
aprendizado adquirido ao longo do curso de Educação Física, enriquecendo a minha
vida acadêmica.  
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