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Introdução: Com o desenvolvimento tecnológico, as crianças se movimentam, brincam
e socializam-se cada vez menos em consequência do uso de jogos eletrônicos e
também pelo perfil sedentário de muitas famílias. A ludicidade proporciona o
desenvolvimento da criatividade, comunicação e expressão, além de colaborar para
uma boa saúde mental e contribuir para o processo de ensino-aprendizagem. Neste
contexto, a disciplina de lazer e recreação do curso de educação física estimula a
realização de eventos recreativos em diversas instituições da comunidade. Assim, no
segundo ano de realização, o evento RED 2.0 buscou proporcionar atividades lúdicas
contribuindo para a o desenvolvimento integral das crianças. Objetivo: Oportunizar
aos graduandos em educação física a prática de planejamento e realização de eventos
recreativos; promover a recreação para escolares da comunidade; estimular a adoção
de um estilo de vida ativo de forma lúdica; incentivar o uso de materiais recicláveis no
ambiente escolar. Metodologia: O RED 2.0 realizou uma gincana para 50 crianças
(idade: 8,54±0,54 anos; 24 meninos) de uma escola municipal do Vale do Aço, com
duração de 2,5h. Foram realizadas tarefas que estimulavam o trabalho em equipe, o
aproveitamento de materiais, o conhecimento de técnicas de primeiros socorros e a
criatividade. Todos os participantes avaliaram o quanto gostaram do evento
preenchendo um questionário com imagens referentes a uma escala: Amei, Muito
Bom, Bom, Ruim, Muito Ruim. Além disso, marcaram as atividades que mais
gostaram e que não gostaram. Os dados foram analisados por estatística descritiva e
inferencial, considerando p<0,05.  Resultados: Os dados indicaram que não houve
diferença significativa (p>0,05; teste t não pareado) entre as médias de idade de
meninos (8,50±0,59 anos) e meninas (8,58±0,50 anos). Também não foram percebidas
diferenças entre as opiniões dos mesmos quanto ao evento. A maioria das crianças
gostou dos animadores: amei: 76%; muito bom: 22%; bom: 2%. O mesmo aconteceu
em relação às atividades, amei: 70%; muito bom: 24%; bom: 6% e ao lanche: amei:
66%, muito bom: 28%; bom: 6%. Além disso, percebeu-se que a atividade preferida
foi a estafeta de estourar a bexiga com 68% e a que menos agradou foi a confecção da
bandeira para as equipes com 20%. Alguns relatos dos graduandos foram marcantes:
“Algumas crianças não conheciam as atividades lúdicas que proporcionamos”
Animador A. “Ver as crianças falando que iriam utilizar os materiais recicláveis no
ambiente familiar mostrou que valeu a pena o nosso empenho” Animador B. “Atuar no
ambiente escolar foi enriquecedor, pois me mostrou um lado da educação física que eu
não imaginava que gostaria” Animador C. Juntamente com esses relatos, observou-se
grande participação, entusiasmo e alegria por arte das crianças durante todo o evento.
Conclusão: A realização de um evento utilizando atividades lúdicas e o uso de
materiais alternativos, foram enriquecedores tanto para as crianças, como para os
graduandos. Além disso, a oportunidade de planejar e executar o evento recreativo
contribui para o aprendizado acadêmico e será importante no futuro dos profissionais
de educação física.
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