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Introdução: O projeto de extensão universitária Recre-AÇÃO envolve os alunos do
curso de Educação Física nos processos de elaboração, programação, realização e
avaliação de eventos de lazer para a comunidade do Vale do Aço, contribuindo para
ampliação das opções de lazer da região e também para o crescimento profissional e
pessoal dos estudantes. Entre estes eventos ofertou uma Tarde Recreativa para os
filhos de participantes de uma etapa de corrida de rua realizada em Ipatinga no mês de
junho de 2014, pois, embora a corrida contasse com uma prova específica para
crianças, nem todas estavam aptas a participar. Objetivo: promover o lazer e a
recreação das crianças presentes no local da corrida, oferecer um ambiente agradável e
seguro para diversão dos filhos dos participantes e propiciar aos alunos da disciplina
jogos e brincadeiras a oportunidade de implementar atividades lúdicas com crianças.
Metodologia:  O grupo de animadores culturais foi composto por oito estudantes de
Educação Física no Unileste, supervisionados pela coordenadora do projeto.
Inicialmente o grupo recebeu orientações referentes ao público alvo (expectativa de 40
crianças entre 03 e 10 anos), importância e objetivos do evento, então a programação
do evento foi realizada, os materiais necessários foram providenciados e o local
reservado. Resultados: O evento atendeu a 39 crianças, a maioria participou
ativamente de todas as atividades propostas demonstrando interesse e alegria durante
todo o período, além de coordenação e desenvolvimento físico adequado à faixa etária.
As atividades preferidas foram: colorir, saltar  no mini-trampolim e estourar balões.
Sob aspecto afetivo, apenas três crianças reclamaram a ausência dos pais, duas destas
foram inseridas noutras atividades e esqueceram-se do problema enquanto a outra que
era bem jovem foi levada à presença da mãe.  A maior parte dos pais agradeceu  e
elogiou os estudantes pelo evento. Conclusão: A manhã recreativa contribuiu para o
lazer e bem estar das crianças participantes e para tranquilidade dos pais presentes no
local, além disso criou a oportunidade de estudantes ainda inexperientes atuarem como
animadores culturais sob supervisão o que aumenta sua segurança de atuação e
contribui para seu crescimen
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