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Introdução: O processo de envelhecimento e o sedentarismo são alguns dos fatores que
podem deteriorar qualidades físicas essenciais para manutenção da funcionalidade do
corpo humano precipitando doenças como a sarcopenia e a osteoporose. No entanto, a
prática de exercícios físicos orientados pode minimizar esses impactos, principalmente
através do treinamento funcional, modalidade que trabalha dentre outras habilidades, o
desenvolvimento da consciência sinestésica e do controle corporal, acarretando
benefícios ao público idoso, por permitir ganho de propriocepção, força, resistência
muscular, coordenação motora, equilíbrio, promovendo melhor desempenho das
atividades de vida diária e consequentemente da qualidade de vida do idoso. Objetivo:
Relatar a experiência da aplicação prática do treinamento funcional no projeto de
extensão AtivaIdade em Movimento. Metodologia: O AtivaIdade em Movimento é um
projeto de extensão e núcleo de estágio do curso de Educação Física, localizado no
campus 2 do Unileste, que promove atividades físicas para o público da terceira idade.
As aulas acontecem na parte da manhã, às segundas e quartas-feiras, nos horários de
7h30 e 8h30, com atividades que envolvem: danças, ginásticas de academia e
localizada, brincadeiras, caminhada orientada, circuitos funcionais, e outras. Ocorre
um terceiro encontro semanal, no qual os estagiários se reúnem para o planejamento
sob orientação da coordenadora do projeto. Nesse momento são analisadas as
atividades adequadas para as aulas.  Resultados: Nas aulas nas quais os circuitos
funcionais são realizados, pode-se notar que as alunas participam com alegria e
determinação, principalmente quando percebem a própria evolução nos exercícios, que
inicialmente são realizados com certas dificuldades. Além disso, as mesmas relatam no
final das aulas o quanto gostam da atividade, seja pela realização ao ar livre, seja pela
variedade de exercícios e estímulos utilizados. Pode-se perceber também ao longo do
semestre a melhoria da coordenação motora, velocidade, equilíbrio, força, resistência e
até mesmo memória das idosas (já que é utilizado uma forma de exercício de
memorização sempre que são divididas as estações). Adicionalmente, ao dividi-las em
grupos distintos, promove-se também a socialização entre as mesmas. Conclusão:
Conclui-se que o treinamento funcional promove inúmeros benefícios para as
participantes do projeto de extensão AtivaIdade como socialização, melhora da
coordenação motora, velocidade, equilíbrio, força, resistência e memória,
apresentando-se como uma atividade eficaz para o público da terceira idade.
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