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Introdução: A Academia de Ginástica e Trampolins do Unileste atende a comunidade
com aulas de ginástica artística e de trampolim desde 1989, sendo elas oferecidas pelos
estudantes do curso de Educação Física que, orientados pelos docentes, estabelecem ali
sua primeira experiência de prática profissional na área de ginástica esportiva.
Atualmente ela atende em média 40 alunos, com aulas 3 vezes semanalmente.
Acredita-se ser este projeto um diferencial do Curso de Educação Física do
UnilesteMG, contemplando de maneira prática a integração ensino-pesquisa-extensão
que é uma das finalidades das instituições de ensino superior.  Objetivo: Relatar a
experiência de aprendizagem vivenciada durante 4 meses por um estudante, do último
ano de Bacharelado em Educação Física, que além do estágio, também realizou seu
trabalho de conclusão de curso no mesmo ambiente, acontecendo de forma
aprofundada uma relação de ensino-pesquisa-extensão.  Metodologia: As atividades
desenvolvidas na academia de Ginástica e Trampolins do Unileste aconteciam 3 vezes
por semana: segunda-feira de 8:00 às 10:30 e das 14:00 às 17:30; quarta-feira de 14:00
às 17:30; e sexta-feira das 8:00 às 11:30. O estudante desenvolvia as atividades com a
turma de iniciação, ensinando os movimentos básicos e fundamentais para o
desenvolvimento prático da modalidade, auxiliando também a professora orientadora
na segurança da execução dos movimentos e na preparação física dos ginastas
veteranos. Os planejamentos de aulas eram feitos semanalmente, revisados pela
orientadora uma semana antes deles serem executados, ocorrendo correções e
sugestões quando necessário. Resultados: A aprendizagem gerada pela experiência de
estagiar no projeto de extensão foi satisfatória, pois foi possível um aprofundamento
no conhecimento das técnicas de ginástica vivenciado nas aulas do curso de graduação,
além do aprimoramento das técnicas de ajuda e segurança. O medo é frequente na
Ginástica Artística, em função dos movimentos de alta complexidade e risco, e este foi
um dos desafios de ambas as partes: estagiário e ginastas, afinal, é preciso o estagiário
superar o medo de ajudar e estimular a autoconfiança dos ginastas para que eles
possam executar as acrobacias de forma segura. Foi possível fazer um intercâmbio
entre o treinamento realizado no atletismo e na ginástica, trazendo resultados para a
evolução dos ginastas, já que o estagiário também é atleta do atletismo. Além disso,
houve a experiência trabalho com o esporte paraolímpico, atendendo a um grupo de
crianças com paralisia cerebral e síndrome de Down em uma das turmas, o que
enriqueceu ainda mais o crescimento profissional do estagiário. Conclusão: Através da
prática o aprendizado referente aos conteúdos das disciplinas ginásticas se interpola
com os das demais disciplinas do curso tais como Medidas e Avaliação, Fisiologia do
Exercício, Atletismo e Recreação, propiciando a integração teoria-prática de uma
forma que não é possível estabelecer apenas cursando uma disciplina curricular
normal. 
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