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PROJETO DE EXTENSÃO BACHARELADO EM EDUCAÇÃO FÍSICA
CELER FACULDADES
Nome de extensão: Escolinha de atividades coletivas.
Coordenador: Tiago Ramos
Período: Ação contínua.
Início: Setembro de 2016.
Ementa: Trata-se de um projeto de extensão a ser desenvolvido com alunos da escola de ensino
fundamental Geração CELER do município de Xaxim. O projeto pauta-se na criação e continuidade
de uma escolhinha voltada para a prática de atividades coletivas, tanto de modalidades esportivas
quanto recreativas. Para tal, além de objetivar qualificar o desenvolvimento físico e cognitivo dos
participantes, também oportunizará a possibilidade de estágios aos acadêmicos da CELER
Faculdades, principalmente do Curso de Educação Física.
Público-alvo: Alunos da escola de ensino fundamental Geração CELER.
Local de Execução: CELER FACULDADES
Horário: Quinzenalmente aos sábados – 09 h até 11 h 15 min.
1. IDENTIFICAÇÃO
1.1. Título do Projeto/Atividade
ESCOLINHA DE ATIVIDADES COLETIVAS
1.2. Área Temática Principal: informações sobre as áreas
Educação
Cidadania
Desenvolvimento humano
1.3 Localização: Celer Faculdades de Xaxim – SC
Telefone: 49 33538787
1.4. Características da execução:
Consiste em um projeto que além de qualificar a aprendizagem motora e cognitiva dos alunos do
Colégio Geração CELER, busca oportunizar inúmeras vivências extraclasse, as quais deverão,
por meio de atividades coletivas, incentivar o exercício da cidadania, assim como o convívio
social dos participantes, buscando torna-los cada vez mais críticos com as situações do dia-a-dia.
Possui uma equipe de docentes, acadêmicos de ensino superior. Desenvolver-se-á nas
dependências da Celer Faculdades, no município de Xaxim SC.
2. CARACTERIZAÇÃO DO PROJETO
2.2. Execução: Curso de Educação Física da Celer Faculdades, por meio de seu coordenador e
acadêmicos.
2.4. Instituições envolvidas:
CELER Faculdades; e Colégio Geração CELER.
A CELER Faculdades, por meio do Coordenador do curso de Educação Física e também
professor do Colégio Geração CELER, será responsável pela realização, planejamento,
acompanhamento e supervisão técnica das atividades. Além disso, irá proporcionar capacitação
de recursos humanos e momentos de estudos que promovam maior interação entre a produção do
conhecimento na área, com o envolvimento de acadêmicos e professores da CELER Faculdades
e Colégio Geração CELER.

3. JUSTIFICATIVA
O referido projeto “ESCOLINHA DE ATIVIDADES COLETIVAS” foi pensado e formulado
julgando a importância que as atividades físicas e esportivas têm frente ao desenvolvimento
humano, sendo que a prática esportiva visa o desenvolvimento humano, capacitando o educando
a qualificar as competências sociais e comunicativas. Fonseca (2007) cita que a atividade
esportiva na adolescência é essencial, pois faculta ao ser humano a possibilidade de se
desenvolver tanto fisicamente quanto cognitivamente, pois auxilia na disciplina, na
responsabilidade, na percepção dos ideais e os valores éticos que são a essência do esporte,
associados às atividades em grupo tão necessárias e procuradas pelo adolescente, fazendo do
esporte, mais do que atividade física ou de lazer, uma conduta terapêutica.

4. OBJETIVOS
 Oferecer aos alunos conhecimentos e vivências da prática esportiva nas dimensões lúdica e
inclusiva;
 Massificar a prática de esportes através das atividades de iniciação esportiva bem como
oportunizar a atividade física a pessoas interessadas.
 Fortalecer hábitos e valores que incrementem a formação da cidadania dos alunos;
 Ampliar o conhecimento dos alunos sobre a prática esportiva e suas relações com a cultura,
educação, saúde e vida ativa;
5. METODOLOGIA
O projeto ocorrerá a cada quinze dias, sendo aos sábados das 9:00 ás 11:15 hrs, no ginásio da
CELER Faculdades.
Crianças e adolescentes com idade entre 10 e 14 anos de idade.
A frente do projeto:
Coordenador do curso de Educação Física CELER Faculdades e professor de Educação Física do
Colégio Geração CELER: Tiago Ramos.
Acadêmicos do curso de Educação Física CELER Faculdades.

