PROJETO PRAÇA VIVA

INTEGRANTES: Profissionais/ Alunos/ Professores envolvidos.


Coordenador: Itamar José de Oliveira Junior (Profissional de Educação Física)



Acadêmicos do Curso de Educação Física, Nutrição e outros



Funcionário do departamento de transporte (1) motorista



Funcionários de manutenção da FESP (2)

INTRODUÇÃO
Esporte e Lazer são direitos fundamentais para garantia do desenvolvimento
humano e qualidade de vida de uma sociedade. Segundo Marcellino (1990), “a partir
da constituição de 1988, o Lazer passou a ser direito social de todos os cidadãos
brasileiros. Isso é assegurado também, praticamente, em todas as constituições
estaduais e leis orgânicas de municípios de nosso país”.
No entanto, de um lado, a política de necessidades; de outro, a pouca difusão da
sistematização e experiências concretas vivenciadas no cotidiano da população.
É impossível negar a importância do lazer, porém ele só será concretizado se as
duas circunstâncias que o caracterizam ocorram: tempo e atitude.
Uma análise da situação em relação a espaço e aos equipamentos de lazer,
evidencia que o crescimento urbano desordenado, a violência, a diferença social e a
falta de espaços específicos são barreiras para o lazer, dificultando o acesso da
população mais carente às várias opções do lazer.

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 pertencente 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’’’.
O lazer vem sendo valorizado e afirmado como ferramenta para o desenvolvimento
humano no campo físico, cognitivo e socio-afetivo e com isso surgem ofertas de
atividades para a população. A equipe executora do Projeto Praça Viva proporciona
brinquedos infláveis, atividades recreativas, jogos adaptados, brincadeiras e
informações sobre atividades físicas para as crianças de Passos e região.

Objetivo Geral
Capacitar acadêmicos para atuarem com atividades recreativas em diferentes
contextos, proporcionando momentos de lazer, diversão, entretenimento para
comunidades de Passos e Região.

Objetivos específicos
Proporcionar atividades recreativas, jogos, brincadeiras e brinquedos para
comunidades de Passos e região.

Relevância social
Interagir a Instituição de Ensino Superior e a Sociedade, oportunizando e
conscientizando crianças, adolescentes e famílias para vivenciar práticas esportivas e
de recreação em seu momento de lazer

Publico Alvo e participantes
Estima-se cerca de 400 crianças por evento

Metodologia / Atividades / Conteúdo Programado / Estratégia de Ação/ Cronograma

Trata-se de um projeto de Lazer e Recreação para população do município de
Passos e região, organizado e realizado pelo professor de Educação Física Itamar José
de Oliveira Junior e acadêmicos dos Cursos de Educação Física. São realizados dois
eventos por mês durante o ano letivo em praças e outros espaços.
As atividades recreativas (brinquedos infláveis, cama elástica, jogos adaptados,
dança e oficina de artes) são ofrecidas gratuitamente pela equipe envolvida no
projeto, Os eventos são realizadas aos sábados ou domingos no horário de 9h às 12h
com divulgação antecipada através dos veículos de comunicação da FESP e panfletos.
As ações realizadas pela equipe são:
-

Planejamento das atividades recreativas para os eventos durante as

aulas de recreação e lazer, organização dos materiais,equipamentos, divulgação dos
eventos e realização do evento
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