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INTRODUÇÃO
A recreação é uma prática prazerosa em que os alunos participam de atividades
descontraídas proporcionando momentos de inclusão e socialização, além de
desenvolver as habilidades psicomotoras das crianças no espaço escolar. Assim, a
recreação transfere-se para o cotidiano e aproxima-se de uma vida permeada de
informações. Esse processo de educação se dá através da convivência durante as
práticas das atividades lúdicas, especialmente no espaço escolar através da recreação.
A recreação é entendida como uma das possibilidades do lazer, que proporciona
diversão, entretenimento e prazer, e possibilita criar e recriar jogos, brinquedos e
brincadeiras pertencentes à cultura humana. Segundo Marcellino (1990), “o termo
recreação do latim (recreare) significa ‘recreio, divertimento, com possibilidades de
recriar, criar de novo e dar novo vigor’’’.

A equipe executora do Projeto Escola Viva organiza e proporciona atividades
recreativas, jogos adaptados, brincadeiras e informações sobre atividades físicas para
as crianças das Escolas de Passos e região.
Projeto social criado no ano de 2011 com o objetivo de oferecer recreação, jogos e
brincadeiras, oficinas de artes e esportes adaptados para alunos de Escolas públicas e
privadas de Passos e proporcionar vivências práticas para os acadêmicos do Curso de
Educação Física. O projeto é realizado depois da capacitação dos acadêmicos, da
organização das atividades e do cronograma e da preparação dos equipamentos,
brinquedos e materiais. Nas aulas de Recreação os acadêmicos tem a oportunidade de
vivenciar atividades teóricas e práticas sobre esportes adaptados, jogos e brincadeiras
e suas diversidades, além de aprender sobre segurança nas brincadeiras, brinquedos e
nos materiais utilizados.
Os acadêmicos se dividem em grupos para criar e organizar atividades recreativas
para as estações a serem realizadas nos eventos.

Objetivo Geral
Capacitar acadêmicos para desenvolverem atividades recreativas em diferentes
contextos, proporcionando momentos de lazer, diversão, entretenimento para as
Escolas de Passos e Região.

Objetivo Específico
Capacitar acadêmicos para desenvolverem atividades recreativas em diferentes
contextos, proporcionando momentos de lazer, diversão, entretenimento para as
Escolas de Passos e Região.

Relevância Social
Promover a interação entre a Instituição de Ensino Superior e a Sociedade,
oportunizando às crianças, aos adolescentes e às famílias vivenciar práticas esportivas
e de recreação em seu momento de lazer nas Escolas.

Público Alvo
Crianças, adolescentes e seus familiares das comunidades escolares de Passos-MG.

Numero de participantes
Estima-se cerca de 3.000 crianças com idade entre 5 a 12 anos.

Metas e interferência social
Possibilitar uma interferência e mudança social na vida da comunidade em que se
insere de uma forma lúdica.

Metodologia / Atividades / Conteúdo Programado / Estratégia de Ação
É um projeto de extensão universitária com finalidades de proporcionar momentos de
lazer e Recreação diversão com responsabilidade para as Instituições Educacionais de
Passos. Serão realizados um (01) evento por mês nas Escolas localizadas em Passos.
As atividades recreativas são organizadas e realizadas pelos acadêmicos do
curso de Educação Física, durante as aulas, coordenado pelo professor da disciplina
Recreação e Lazer e Educação Física Escolar. Os eventos acontecerão aos sábados, no
horário de 9h às 12h, com divulgação durante a semana que os antecede, através de
panfletos.

As ações realizadas pela equipe são: criação e organização de atividades lúdicas
e recreativas durante as aulas das disciplinas Educação Física Escolar, Planejamento e
Recreação e Lazer Atividades lúdicas, brinquedos infláveis, oficina de arte,
brincadeiras, jogos de mesa, xadrez gigante, jogos adaptados são oferecidos aos
alunos das escolas aos sábados no horário de 9h às 12h.

