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PROJETO DAS FACULDADES MAGSUL 
2018 

 

(   ) ENSINO       (   ) PESQUISA   (X) EXTENSÃO 
 

1. Título: Mexa-se: quem busca qualidade de vida não pode ficar parado 
Área temática: Meio Ambiente 

2.  Responsável pelo Projeto: 
(   ) Discente     (X) Docente 
Nome: Silvano Ferreira de Araújo 

3. Telefones para contato: (67) 99642-2180 

4. Endereço eletrônico: saraujo@live.com 

5. Curso: Educação Física 

6. Área de formação: Educação Física 

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

8. Carga horária dedicada ao projeto:  
10 horas 

9. Instituições envolvidas no Projeto:  
Faculdades Magsul e comunidade escolar 

10. Responsável orçamentária financeira:  
Faculdades Magsul e acadêmicos do 5º semestre do Curso de Educação Física 

11. Clientela envolvida:  
Acadêmicos do Curso de Educação Física das Faculdades Magsul e estudantes da 
dducação básica de Ponta Porã-MS 

12. Estimativa de Participantes:  
Acadêmicos: 48  
Escolares: 100 
Pessoas da Comunidade: 20 
 

13. JUSTIFICATIVA E RELEVÂNCIA  

O Projeto “Mexa-se: quem busca qualidade de vida não pode ficar parado” será 
organizado pelos acadêmicos do 5º semestre do Curso de Educação Física das 
Faculdades Magsul, sob a orientação do professor da disciplina Práticas Corporais na 
Natureza, Me. Silvano Ferreira de Araújo, com a participação de estudantes (crianças e 
adolescentes) da educação básica no Parque do Ervais na cidade de Ponta Porã-MS. 

As atividades pretendem contemplar as discussões que permeiam as temáticas 
referentes ao meio ambiente, à natureza e às práticas corporais nesse ambiente vem 
consolidando-se junto à comunidade acadêmica e científica nos últimos anos, e não 
poderia ser diferente em relação à Educação Física. Desta forma, torna-se viável investir 
esforços no sentido de promover um debate e reflexão para que haja cada vez mais a 
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inserção destas práticas de aventura e desses temas no âmbito das aulas escolares. 
Para tanto, buscaremos levar o maior número de estudantes (crianças e 

adolescentes) da educação básica para o Parque do Ervais na cidade de Ponta Porã-
MS terem um momento para praticarem atividades corporais de lazer e recreação na 
perspectiva da educação ambiental, contribuindo ainda na valoração dos aspectos 
morais, físicos e sociais do indivíduo. 

 
 

14. OBJETIVOS 

 
OBJETIVO GERAL 
- Proporcionar aos acadêmicos do Curso de Educação Física a possibilidade de 

organizar um evento com a participação de estudantes (crianças e adolescentes) da 
educação básica fora do ambiente escolar para fomentar a prática corporal ao ar livre. 

 

 

OBJETIVOS ESPECÍFICOS 
- Conscientizar e sensibilizar os acadêmicos e os alunos da educação básica para 

a preservação ambiental; 
- Despertar nos participantes o prazer em realizar práticas corporais na natureza 

para a melhoria da qualidade de vida. 
- Vivenciar experiências práticas em espaços distintos. 

 
 

15. METODOLOGIA 

A realização do Projeto de Extensão será de forma prática no Parque dos Ervais na 
cidade de Ponta Porã-MS. Para tanto, os acadêmicos terão a responsabilidade se 
preparem teoricamente durante as aulas e nas atividades extraclasse para subsidiar as 
atividades práticas a serem desenvolvidas. Os alunos serão divididos em grupos que 
ficarão responsáveis pela montagem das oficinas/estações. 

Nas aulas que antecedem o evento, serão realizadas aulas expositivas sobre o 
tema e apresentação de atividades que poderão ser desenvolvidas no Evento.  

Durante o evento, os acadêmicos deverão realizar uma pesquisa de satisfação e 
aplicação de um questionário aos participantes para a elaboração de trabalho científico. 

Após a realização do Projeto, os acadêmicos farão a avaliação das atividades 
realizadas, apontando acertos e erros e sugestões de melhorias, sendo que todo 
processo deverá ser registrado por meio de relatório e fotografias. O Relatório deverá 
seguir as normas técnicas adotadas pela Faculdade.  

 
 

16. REALIZAÇÃO DAS ATIVIDADES 

Atividades Data 
Horário 
de Início 

Horário de 
Término 

Local de realização 
das atividades 

Apresentação do Projeto para 
os acadêmicos 

23 Fev 2018 19:00h 20:40h Faculdades Magsul 

Contato com as escolas Abr 2018 A regular A regular Escolas 
Escolha das atividades Abr 2018 A regular A regular Faculdades Magsul 

Preparação dos materiais a 
serem utilizados 

Abr/Mai 
2018 

A regular A regular Faculdades Magsul 

Realização do Evento 16 Jun 2018 08:00h 11:00h Parque dos Ervais 



Entrega dos Relatórios 21 Jun 2018 19:00h 20:40h Faculdades Magsul 

17. CRONOGRAMA FINANCEIRO 

RECURSOS PRÓPRIOS (R$) 

Período 
Material de 
Consumo 

Material 
Permanente 

Serviços 
de  

Terceiros 

Despesas 
Locomoção 

Diária Pró-
Labore 

TOTAL 

16 Jun 18    100,00  100,00 

       

TOTAL      100,00 
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LOCAL: Ponta Porã-MS         DATA 05/02/2018          ASS. RESPONSÁVEL 

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

 

O referido projeto atendendo ao eixo temático meio ambiente, favorece a 
conscientização de acadêmicos e comunidade que estará envolvida no referido evento. 
A sua realização é uma forma de dar visibilidade a data que mundialmente está sendo 
celebrada durante este mês. Alia qualidade de vida, saúde e respeito ao meio ambiente. 

 

 

 

 

LOCAL: Ponta Porã      DATA : _____/______/_____. 

 

 

COORDENADOR DO CURSO                                                 PROF. ORIENTADOR 
 

 

 

 

 

 



21. RELATÓRIO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS 

As atividades que envolveram o Projeto “Mexa-se: quem busca qualidade de vida 
não pode ficar parado” foram iniciadas no mês de fevereiro/2018, conforme o 
cronograma pré-estabelecido, com a apresentação do referido projeto aos acadêmicos 
do 5º semestre do Curso de Educação Física das Faculdades Magsul, na disciplina 
Práticas Corporais na Natureza. 

O embasamento teórico para a realização das atividades deu-se no decorrer no 
semestre utilizando artigos e capítulos de livros que apresentam a diversas 
possibilidades de empregar conteúdos da Educação Física ao ar livre, além de apontar a 
importância em relacionar a Educação Física e a Educação Ambiental num viés 
interdisciplinar: 
- Práticas Corporais na Natureza: (re)significando valores para uma melhor qualidade de 
vida (BERTOLLO; BERTOLLO, 2012) 
- Diálogos entre o corpo e a natureza: as práticas corporais ao ar livre e a Educação 
Física Escolar (DALBEN, 2015) 
- Práticas Corporais na Natureza: o risco e os ritos (SILVA et al., 2016) 
-  Práticas Corporais de Aventura em aulas de Educação Física na Escola (TAHARA; 
DARIDO, 2016) 
- Esporte de aventura como conteúdo possível nas aulas de Educação Física Escolar 
(PAIXÃO, J. A., 2017) 
- Nas trilhas da relação Educação Física - Meio Ambiente (ALMEIDA, 2007). 
- A Inter-relação do ensino em Recreação e Lazer e a Educação Ambiental (ALMEIDA, 
2007). 

 
Inicialmente o Projeto seria realizado no dia 09 de junho, mas devido ao 

calendário de outras atividades de Extensão (Festa Junina) e de Ensino/Pesquisa 
(Projeto de Pesquisa Interdisciplinar) foi necessário fazer a adequação para que fosse 
realizado no dia 16 de junho, no Parque dos Ervais, no período matutino (das 8h às 11h), 
com a participação de acadêmicos do Curso de Educação Física do 1º e 3º semestre e 
de mais cem jovens do Projeto desenvolvido pelo Prof. Wilson  Aparecido da Silva 
Santos. 

O Projeto foi desenvolvido a partir da escolha das atividades que seriam aplicadas 
durante o evento, assim, foram realizadas diversas oficinas com a participação dos 
acadêmicos e do professor da disciplina. Nesse momento os acadêmicos deviam 
apresentar a atividade propostas, deixando claro os objetivos e como seria desenvolvida 
a partir das dimensões Conceituais, Procedimentais e Atitudinais.  

Nem todas as atividades propostas foram possíveis de serem executadas por 
causa das condições climáticas - frio (futebol de sabão e pedalada), falta de estrutura e 
apoio do Corpo de Bombeiros (Rapel) e condições de segurança insatisfatóra (Parkour). 
As atividades escolhidas para serem executadas foram: 

- Pista de cordas; 
- Slackline; 
- Twister; 
- Jogos/brincadeiras tradicionais (Bets; vai-vem; bolas); 
- Dança; 
- Tchoukball; 
- Patins e Skate. 
Tivemos a exposição de animais taxidermizados da fauna pantaneira com o apoio 

da Polícia Militar Ambiental de Dourados. 
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21. AVALIAÇÃO DO PROJETO 

O Projeto “Mexa-se: quem busca qualidade de vida não pode ficar parado” foi 
desenvolvido com sucesso, principalmente pelo empenho dos acadêmicos que 
participaram, desta forma, todos os objetivos propostos foram alcançados, 
apresentando, assim, as diversas possibilidades de desenvolver atividades físicas que 
possibilitem o contato com a natureza, pensando na preservação do meio ambiente e no 
contato do sujeito com o meio exterior numa relação harmônica e respeitosa. 

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

 
- Folder de divulgação do Projeto - 

 
 

- Acadêmicos e professores presentes no Projeto - 

 
 
 
 
 
 

- Acadêmicos e professores presentes no Projeto - 
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- Exposição de animais taxidermizados - 

 
 

 
 

 


