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Introdução: O AtivaIdade em Movimento é um projeto de extensão do Unileste que
oferece aulas para idosas, duas vezes semanais, com o objetivo de promover uma vida
ativa e saudável através da atividade física orientada e outras. Adicionalmente, o
projeto oportuniza aos alunos o ensino, pois funciona como núcleo de estágio
orientado e também a pesquisa, haja vista que são realizados trabalhos de conclusões
de cursos e iniciações científicas com as participantes do projeto. Nesse sentido, essa
tríade oferece o aperfeiçoamento e a produção de novos conhecimentos através de um
processo educativo e científico aprimorando a formação acadêmica do aluno. 
Objetivo: Relatar a experiência de uma formação acadêmica completa no projeto de
extensão AtivaIdade em Movimento.  Metodologia: O primeiro contato com o projeto
aconteceu na inscrição para participação da extensão. Em seguida, houve um encontro
com a orientadora responsável, no qual foram sanadas dúvidas. Após um ano dessa
vivência, veio a oportunidade de realizar as pesquisas de trabalho de conclusão de
curso e o estágio no mesmo núcleo. As aulas do projeto são ministradas duas vezes por
semana, com atividades físicas e sociais, danças e circuitos funcionais. Há um terceiro
encontro durante a semana, somente com os estagiários, pois é o momento no qual são
realizados os planejamentos das aulas, sob supervisão da orientadora. Resultados: A
participação no projeto foi fundamental ao longo do curso, pois possibilitou vivenciar
a extensão, que é um processo que proporciona a realização de ações junto à
comunidade, salientando a importância do nosso curso para a sociedade. Possibilitou
também a vivência da pesquisa, processo no qual permite aprofundar e investigar
questões relevantes e buscar soluções para problemas diários. Proporcionou
aprendizado sobre o manuseio de equipamentos novos, aliando a tecnologia a favor de
uma prática aperfeiçoada. Por meio do estágio orientado, também foi possível
vivenciar o ensino, que é um processo primordial na formação acadêmica, pois
possibilita compartilhar informações e conhecimentos com a comunidade, sendo este o
primeiro contato com a vida profissional. Essas vivências transformam a vida
acadêmica, possibilitando visualizar várias possibilidades de atuação futura.
Conclusão: Conclui-se que o projeto de extensão AtivaIdade em Movimento promove
uma experiência integral na vida acadêmica através do ensino, pesquisa e extensão,
itens essenciais para a formação profissional do aluno.  
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