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PROJETO DAS FACULDADES MAGSUL 

2018 
(  ) ENSINO        (   ) PESQUISA    (X) EXTENSÃO 

1. Título: Agita Ponta Porã  
Área temática: Desenvolvimento Econômico e Social e Meio Ambiente 

2. Responsável pelo Projeto:  
(X) Discentes     (X) Docentes 
João Antonio da Silva Barbosa, Adriana Langer, Adan Medina, Ageu de Oliveira Pereira, Ana 
Paula Moreira de Sousa, Célio Sakai, Edilene da Silva Dias, Silvano Ferreira de Araújo e 
Wanessa Pucciariello Ramos 

3. Telefones para contato: (67) 99696-2634 

4. Endereço eletrônico: profap.educa@gmail.com 

5. Curso: Educação Física 

6. Área de formação: Educação Física, Educação 

7. Titulação: 
(X) Especialização                              (    ) Especialização na área 
(X) Mestrado                                        (X) Doutorado  

8. Carga horária dedicada ao projeto: 20h 

9. Instituições envolvidas no Projeto: Faculdades Magsul (Curso de Educação Física) 

10. Responsável orçamentária financeira: Faculdades Magsul 

11. Clientela envolvida: Comunidade Pontaporanense, discentes e docentes do Curso de 
Educação Física.  

12. Estimativa de participantes: sem estimativa 
Acadêmicos: aproximadamente 100 
Pessoas da Comunidade: sem estimativa 

13. JUSTIFICATIVA E RELEVÂNCIA 

Em homenagem ao Dia Mundial da Atividade Física, dia 06/04, o município de Ponta Porã 
realizará no dia 07/04 o Projeto “Agita Ponta Porã”, com o apoio e parceria das Faculdades 
Magsul, por meio do Curso de Educação Física. Cada semestre terão docentes responsáveis, em 
que coordenarão e orientarão as atividades que serão realizadas.  
As atividades a serem desenvolvidas vão desde confecção de cartazes e panfletos, divulgação em 
rádios e tv, frases alusivas, faixas, ofícios a órgãos públicos e privados (principalmente os da 
saúde e da segurança pública), convites para academias e comércio em geral, até atividades que 
serão aplicadas no dia do evento, tais como: dança, animações, fotos e filmagens, palestras, 
atividades de recreação e lazer e avaliação física.  
Um estilo de vida ativo tem sido amplamente valorizado pela mídia e sociedade em geral como 
uma forma de melhorar a qualidade de vida dos indivíduos, premissa que continuamente tem 
servido como estímulo para a prática de atividade física. 
Kimura (1999) reforça que o termo qualidade de vida relacionado a prática de atividade física está 
cada vez mais nas campanhas publicitárias e na mídia em geral, sendo amplamente divulgado na 
sociedade atual e não apenas no meio acadêmico.  
No que se refere ao termo atividade física, parte-se do pressuposto de que ela seja qualquer 
movimento corporal produzido pela musculatura, que resulte num gasto energético acima dos 
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níveis de repouso. Considerando as atividades ocupacionais (trabalho), atividades da vida diária 
(vestir-se, banhar-se, comer, outros), o deslocamento (para o trabalho, para a escola, outros) e as 
atividades de lazer (exercícios físicos, esportes, dança, artes marciais, outros). E o exercício físico 
seria a aplicação de atividades físicas planejadas, estruturadas, repetitivas, que objetiva o 
desenvolvimento da condição física, de habilidades motoras ou a reabilitação orgânica-funcional. 
Os exercícios físicos incluem atividades de intensidade moderadas ou vigorosas. 
No dia do evento as atividades estarão relacionadas mais a atividade física, com desenvolvimento 
de leve a moderado, objetivando o processo de conscientização da comunidade em praticar 
regularmente algum tipo de movimento.  

14. OBJETIVOS 

- Promover interação entre os acadêmicos e a comunidade em geral; 
- Promover a conscientização social para a prática de atividade física regular; 
- Aplicar atividades que valorizem o exercício físico e a atividade física; 
- Conscientizar a comunidade para realizar atividade física para promoção da saúde, bem estar e 
qualidade de vida e a prevenção de doenças; 
- Realizar e ofertar informações a comunidade sobre a importância de se praticar atividade física.   

15. METODOLOGIA 

A metodologia será dividida em quatro momentos: 
- No primeiro momento, os docentes responsáveis pelo projeto dialogarão com os acadêmicos 
para abordarem sobre o objetivo do projeto e a definição de estratégias e atividades que serão 
aplicadas no dia 07/04.  
- No segundo momento, definidas as estratégias e atividades, os docentes realizarão testes ou 
orientações de como cada semestre deverá aplicar as mesmas no dia oficial do evento. 
- No terceiro momento, ocorrerá a aplicação de atividades voltadas a práticas corporais, da saúde 
e qualidade de vida, divididas por setores, em que cada semestre se responsabilizará junto com 
alguns docentes por estas atividades;  
- No quarto e último momento, os docentes e acadêmicos farão avaliação de todo projeto de 
extensão pesquisado e executado.  

16. REALIZAÇÃO DAS ATIVIDADES 

Atividades  Data 
Horário de 

Início 
Horário de 
Término 

Local de realização 
das atividades 

Reuniões com os acadêmicos 
para definir as estratégias e 
atividades que serão aplicadas.  

07/03 19h00min 22h30min 
Faculdades Magsul 
(Curso de Educação 

Física) 

Organização das turmas e 
atividades: 
1º semestre: cartazes, 
planfetos, frases alusivas, 
faixas, ofícios e convites para 
academias e dança no dia do 
evento (4 coreografias). 
Docentes responsáveis: Adan, 
Ageu, Edilene e Gabriel 

07/03 a 
07/04 

19h00min 22h30min 
Faculdades Magsul 
(Curso de Educação 

Física) 

3º semestre: panfletos, 
cartazes, fotos e imagens para 
exposição, faixas, oficio e 
convites para outros cursos, da 
Magsul e outras IES, Sanesul, 
Polícia Militar, Bombeiros, 
Defesa Civil, Agência de 
Trânsito, carros de som e 

07/03 a 
07/04 

19h00min 22h30min 
Faculdades Magsul 
(Curso de Educação 

Física) 



atividades de lutas em geral no 
dia do evento. 
Docentes responsáveis: Deyvid, 
Wanessa, Adriana, Raphael e 
Celio. 

5º semestre: panfletos, 
cartazes, fotos e imagens, 
filmagens, divulgação na mídia 
em geral – sites, rádio, TV e 
jornais, palestras nas escolas, 
comércio e outros órgãos, 
aplicando laboral e convite a 
outros profissionais da saúde, 
realizando no dia do evento 
ginástica laboral, geral e 
avaliação física, com aferição e 
prescrição.  
Docentes responsáveis: Ana 
Paula, Silvano e Hugo. 

07/03 a 
07/04 

19h00min 22h30min 
Faculdades Magsul 
(Curso de Educação 

Física) 

Testes e orientações das 
atividades que serão aplicadas 

19 a 23/03 19h00min 22h30min 
Faculdades Magsul 
(Curso de Educação 

Física) 

Fixagem de cartazes, fotos e 
imagens na FAMAG – 1º 
semestre. 

20/03 19h00min 22h30min 
Faculdades Magsul 
(Curso de Educação 

Física) 

Aplicação de atividades 
voltadas a práticas corporais, 
saúde e qualidade de vida.  

07/04 7h00min 11h00min Cidade de Ponta Porã 

Levar cartazes, fotos e imagens 
ao evento – 1º semestre. 07/04 7h00min 11h00min Cidade de Ponta Porã 

Avaliação do projeto 

18/04 19h00min 21h00min 
Faculdades Magsul 
(Curso de Educação 

Física) 

17. CRONOGRAMA FINANCEIRO 

RECURSOS PRÓPRIOS (RS) 

Período 
Material de 
Consumo 

Material 
Permanente 

Serviços 
de 

Terceiros 

Despesas 
Locomoção 

Diária 
Pró-

Labore 
TOTAL 

07/04/2018 - - - R$ 120,00  R$ 120,00 

TOTAL       
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Ponta Porã, 01 de Março de 2018.              ASS. RESPONSÁVEL 
 



19. PARECER E AVALIAÇÃO DO PROJETO FUNDAMENTADO DO (A) COORDENADOR (A) 
DO CURSO OU DO PROF. ORIENTADOR 

Por se tratar do dia Mundial da Atividade Física, se faz necessário o Curso conscientizar a 
população sobre a importância da atividade física para a melhoria da qualidade de vida e saúde. 
 

Ponta Porã-MS                                       01/04/2018                                    

 
 
   COORDENADOR DO CURSO                                                 PROF. ORIENTADOR 

20. RELATÓRIO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS 

Todas as atividades desenvolvidas no Projeto Agita Ponta Porã, desde o inicio foram bem 
executadas.  
Foram confeccionados panfletos, cartazes, faixas, ofícios aos órgãos públicos e privados, 
principalmente de segurança, para darem apoio ao evento.  
Foram feitas divulgação midiáticas, pelas redes sociais, site da IES, pelos meios de comunicação: 
rádios e jornais.  
Foram desenvolvidas várias atividades, tais como: alongamento, apresentações culturais artísticas 
(dança, música e canto com Banda Municipal), capoterapia, ginástica laboral aos funcionários do 
comércio local, ginástica coletiva, medidas antropométricas (perimetria, envergadura, peso 
corporal, estatura, pressão arterial, frequência cardíaca, Índice de Massa Corporal (IMC) e Índice 
de Adiposidade Corporal (IAC).  
Todos os objetivos elencados, os mesmos foram alcançados pelas atividades supracitadas. 
  

21. AVALIAÇÃO DO PROJETO 

O projeto foi bem estruturado e sistematizado. Além disso, foi realizado com êxito, em que foram 
atendidos vários cidadãos, desde aqueles que visitaram e passaram pela Praça Licio Borralho 
(localizada na região central de Ponta Porã- MS) e Parque dos Ervais (ponto estratégico para 
prática de esportes e atividades físicas), além de atendimento aos funcionários do comércio (lojas 
que se encontravam em horário de expediente e atendimento aos consumidores).  
Houve participação dos acadêmicos do primeiro, terceiro e quinto semestre, envolvendo 
aproximadamente 120 pessoas, entre os mesmos e docentes do Curso de Educação Física, das 
Faculdades Magsul. Todos os organizadores, animadores e executores das atividades aos 
participantes foram excelentes, desempenharam as suas respectivas funções com muita 
responsabilidade e êxito. 
A estrutura do local foi de qualidade, desde a parte de sonorização, faixas, atendimentos in loco, 
caminhadas nas principais avenidas, participação da Banda Municipal. O horário adotado foi das 
7h30min às 11h00min. 
Este evento foi de grande valia, pois o aspecto climático ajudou bastante, pois estava agradável 
para a prática das atividades planejadas, como: dança, capoterapia, medidas antropométricas, 
ginástica laboral e ginástica coletiva. 
Portanto, a avaliação do projeto executado é de excelência, pois todos os objetivos elencados 
foram alcançados. Ao final, os agradecimentos por parte da coordenação do evento foram feitos. 
  

22. ANEXOS QUE CONFIRMAM A EXECUÇÃO DO PROJETO (ASSINATURAS, 
CERTIFICADOS, FOLDERS, FOTOS COM LEGENDAS, ETC...) 

 



 
Imagem 1 – Banda Municipal 

 

 
Imagem 2 – Medidas Antropométricas (Perimetria) 

 
 

 



 
Imagem 3 – Ginástica Laboral nos Comércios Locais 

 

 
Imagem 4 – Ginástica na Principal Avenida de Ponta Porã 



 
Imagem 5 – Todos os organizadores do Evento Agita Ponta Porã 

 


