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Introdução: O projeto de extensão da Academia de Ginástica e Trampolins do Unileste
oferece aula três vezes por semana com 1 hora de duração à tarde, e duas vezes por
semana de manhã com duração de 1 hora e meia, atendendo à crianças e a adolescentes
de 6 a 14 anos de ambos os sexos, com turmas que variam de 20 a 25 praticantes. As
aulas ocorrem no campus de Coronel Fabriciano (Bloco Q-105) e são ministradas por
estudante e estagiários do curso de Educação Física sob a orientação docente,
proporcionando hora complementar.   Objetivo: Relatar a experiência como
extensionista do projeto Academia de Ginástica e Trampolins do Curso de Educação
Física. Metodologia: A vivência no projeto constitui em acompanhar as atividades dos
estagiários e da professora responsável, ajudando os ginastas na execução das técnicas
oferecendo feedback dos movimentos e auxiliando os praticante na execução dos
movimentos e na organização para o fluir das aulas. As atividades aconteciam nas
segundas-feiras e quartas-feiras no horário de 14:00 as 15:00 horas a primeira turma e
de 15:00 as 16:00 horas a segunda turma.   Resultados: A participação no projeto foi
fundamental para o entendimento de como devem ser planejadas as aulas de acordo
com a faixa etária, com o nível psicológico, técnico e para desenvolvimento físico,
proporcionando melhor condicionamento físico para que ocorra a evolução das
técnicas. E de acordo com a evolução de treinamentos os ginastas são promovidos para
turmas mais avançadas quando atingem nível técnico para isso, contribuindo na
evolução e aprimoramento da modalidade. Nas quartas-feiras o grupo de estudantes se
reunia com a professora orientadora em um grupo de estudos para apresentação de
artigos, debates e trocas de experiências. Os assuntos discutidos foram referentes à
psicologia do esporte, emoções e suas consequências fisiológicas e psicológicas que
podem interferir nos resultados.Este projeto contribui para com a comunidade,
proporcionado bem estar e socialização através das atividades lúdicas, de iniciação
esportiva da ginástica artística e de trampolins do Unileste.  Conclusão: Portanto, o
projeto de extensão foi fundamental para integrar os conceitos teóricos na pratica da
matéria Ginástica Esportiva cursada neste semestre, onde também, irá contribuir na
criação de coreográficas para a apresentação do UlilesteGYM, evento este que reuni
estudante e praticantes do projeto em um espetáculo.
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