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RESUMO

O projeto de extensão em Hidroginástica da Unidade de Ibirité foi criado em 2014, com o objetivo de trazer à comunidade acadêmica e da região onde se localiza a universidade

um exercício físico mais seguro e prazeroso e, também, trazer aos alunos uma vivência com a atividade. Desde então o projeto tem atendido às necessidades da comunidade em

relação ao auxílio à promoção da saúde e qualidade de vida e dos alunos em relação ao aprendizado acadêmico e profissional abrangendo noções de anatomia, fisiologia,

cinesiologia, planejamento de aula, dentre outros. Durante os três anos de existência do projeto experimentamos vários tipos de planejamento de aula e objetivos, sendo que,

atualmente, estamos trabalhando com a Resistência Muscular Localizada (RML). Sugerido pelo professor tutor e aceito pelos estagiários, dividimos o ano de 2016 em:

Condicionamento aeróbio no 1º semestre e RML no 2º semestre. Para isso desenvolvemos estudos sobre tais objetivos, estratégias de aplicação, músculos, planos, eixos de

movimentos do corpo humano, etc., com o objetivo de aprimorar as aulas para a comunidade. A preparação para as aulas acontecem através de aulas teóricas, aulas na piscina,

planejamento coletivo e treino das aulas. Aplicamos as aulas em trios ou em dupla e, após, é realizada avaliação pelos pares e pelo professor, fornecendo feedbacks sobre o que

e como melhorar. Quando não estamos aplicando as aulas, estamos realizando-as na piscina com o objetivo de aprendizado, observação da conduta dos colegas para posterior

avaliação e prática de exercício físico. Como fonte de aprendizado, realizamos também visitas técnicas destinadas à vivência da docência de outros profissionais nos

proporcionando desenvolver mais habilidades. Importante ainda ressaltar que, a partir desse projeto, estamos finalizando a escrita de um artigo, juntamente com o professor tutor,

que ficará pronto em breve. 
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