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Ano 2018  

 

Título do Projeto: Ciranda, Esporte e Lazer Rural 
 

Tipo de Projeto:  
Projeto novo (   )                    Projeto em continuidade (  )  Outros (   ) 

 

Curso / Núcleo: NEXT – Relações Comunitárias 
 
 

Centro Universitário Teresa D’Ávila - UNIFATEA – LORENA – SP 
Avenida Peixoto de Castro, 539 – CEP 12606-580 – Vila Celeste – Lorena / SP  
Telefone: (12) 212422830  
E-mail: secretaria_fatea@fatea.br 
 

 
Descrição Sumária do Projeto: A Ciranda de Esporte e Lazer Rural é um programa do 
sistema Senar (ServiçoNacional de Aprendizagem Rural em parceria com o Sindicato 
Rural de Lorena e apoio do Núcleo de Extensão do UNIFATEA.  

A Ciranda de Esporte e Lazer  faz parte do calendário de extensão e envolve vários 
cursos da IES. Neste ano a temática foi cultura brasileira, com ênfase no folclore brasileiro 
com oficinas pedagógicas, danças folclóricas, regionais, gincanas recreativas culturais, 
contação de histórias.    Enfim objetivando trazendo brincadeiras antigas, como 
amarelinha, telefone sem fio, gincana do saco, cantigas de rodas entre outras. 

As crianças jovens e adolescentes e seus pais participaram com as brincadeiras e a 
avaliação no final com todos os participantes foi importância do brincar e interagir com 
outro. Uma das participantes da área rural Paula da Silva mãe de uma das crianças 
relatou: “são nestas oportunidades que brinco com os meus filhos e meus vizinhos, 
adoram esse dia”.   

 

 
 

Objetivo Geral: Despertar no público a importância de interagir por meio de brincadeiras e 
vivenciar outras experiências de diálogos sem o uso excessivo da tecnologia.   

 

Objetivos Específicos: Brincar com as crianças, jovens e adultos;  

Despertar para outras experiências das brincadeiras antigas;  

Interagir e conectar com outras pessoas; 

Propiciar novas ferramentas educacionais para o estudante; 

Observar no público se há interesse no que se refere a cultura brasileira 
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Metodologia: Oficinas com eixos relacionados saúde, meio ambiente, cultura, integração e 

inclusão social.                                                                                                                                                   

Oficinas Pedagógicas são espaços de aprendizagem que em por objetivo sensibilizar as 

pessoas envolvidas sobre o que for trabalhado, contemplando a AÇÃO X REFLEXÃO X AÇÃO, 

ou seja, construir coletivamente por meio da problematização dos temas de meio ambiente, 

saúde, cultura da paz, integração e inclusão social.                                                                  

Finalidade: Desenvolver atividades educativas a partir da realidade dos participantes, 

construindo um novo saber e mudando hábitos cotidianos.   

 

 

Coordenador do projeto: Rosana Montemor  
 
E-mail do coordenador: next@fatea.br 
 
Alunos: Pedagogia2: Helena Karolliny e Emanuel José de Paula e Bruna, Camila e Maria 
Helena (enfermagem)  

 
 

Grandes Áreas de Conhecimentos Abrangidas pelo projeto: 
(  ) Ciências Agrárias e Veterinárias 
(  ) Ciências Biológicas e Fisiológicas 
(x ) Ciências Humanas 
(  ) Ciências Sociais Aplicadas 
( x ) Ciências da Saúde 
(  )  Engenharias 
( x ) Linguística, Letras e Artes 

 
 

Áreas Temáticas: 
(   ) Comunicação  
( x  ) Cultura 
( x ) Direitos Humanos e Justiça 
( x  )  Educação 
(   ) Meio Ambiente 
( x  )  Saúde 
(   ) Tecnologia e Produção 
(   ) Trabalho 

 

Beneficiário / Clientela: 120 

Equipe envolvida na execução:  

( 3  ) Número de docentes  

( 5  ) Número de graduandos bolsistas 

(   ) Número de graduandos não bolsistas 

(   ) Técnicos 



( 4 ) Externos 

 

Categoria do Projeto: (  ) Temporário                      ( x ) Permanente 

Período de Realização: 27/05/2018 

Instituições Parceiras: Senar e Sindicato de Lorena e Piquete   

 

Cronograma Dia Acontecimento 

 06/04 Reunião no Sindicato 

 08/04 Comunicado com os coordenadores 

 18/05 Oficina treinamento 

 27/05 Realização 

 

Avaliação de Resultados:  Observou-se que o público tanto o adolescente e adultos pais 
chegaram com o celular na mão, as crianças não. Quando iniciamos as brincadeiras apesar do 
público, principalmente adulto serem mais tímidos, houve uma necessidade de aproximar deles 
de uma maneira interativa abordando que “vamos tomar café que já está sendo servido” logo 
após eles foram se chegando e naturalmente se aproximando do grupo. Como o next já 
participou de outras atividades no bairro a abertura ao dialogo não foi difícil. Com a elaboração 
das atividades durante o dia observou-se que o público já não estavam mais utilizando o 
celular e sim empenhado na realização das oficinas. Observou-se também que quando foi 
abordada a questão das histórias folclóricas na família constatou-se que não esta havendo 
mais esta abordagem com os filhos, teve um relato de uma mãe onde ela fala o seguinte: “ na 
minha casa o meu filho não fala mais comigo ele fica o tempo todo no celular ou nos jogos 
dentro do quarto. Antigamente eu até assistia televisão com ele, agora nem aos domingos 
estou tendo este tempo. Não há mais dialogo, ele tem 15 anos e veio aqui vou dizer a verdade, 
pois sabia que tinha almoço e estou impressionada dele estar participando lá fora na gincana. 
Diante disso, notou-se um distanciamento desta relação”. No final do dia houve um espaço 
para expressarem o que significou a atividade para eles e segue alguns relatos: As crianças 
expressaram que adoraram brincar, os adultos disseram que valeu o dia e alguns adolescentes 
disseram que foi “dahora”. Os estudantes do UNIFATEA relataram também que foi uma grande 
experiência onde o melhor foi ver as pessoas felizes, em um dia tão complicado no Brasil 
principalmente pela greve ficaram impressionados pela participação dos moradores da área 
rural.   

 

 

Produtos Acadêmicos gerados (pesquisa, leituras, documentários, relatórios, artigos, 
entre outros): artigo.  

 
 
FOTOS:  



 
 

 



 
 

 
 



 
 
 
 
 

Alunos UNIFATEA participam de 
projeto “Ciranda de Esporte e 
Lazer Rural” 

 
Colaboração: Laura Ferraz 

O UNIFATEA, por meio do Núcleo de Extensão Universitária (NEXT), participou do projeto 
“Ciranda de Esporte e Lazer Rural”, realizado no bairro Campinho, na área rural de Lorena, no 
dia 27 de maio, entre às 9h e 17h. Participaram alunos dos cursos de Pedagogia e 
Enfermagem. A temática foi "Superconexão e uso excessivo da tecnologia".  

Os alunos de Pedagogia realizaram oficinas voltadas à cultura brasileira, com ênfase no 
folclore, com danças, gincanas recreativas culturais, contação de histórias e oficinas com 
relatos do público adulto com contos e prosas. 
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O curso de Enfermagem trouxe instruções de primeiros socorros e cuidados com a saúde, 
realizou aferição de pressão e deu orientações, principalmente alertando o produtor rural sobre 
doenças ocasionadas pelo sol. 

A Ciranda de Esporte e Lazer faz parte do calendário de Extensão e envolve vários cursos do 
UNIFATEA.  “A ação teve o objetivo de trazer brincadeiras antigas, como amarelinha, telefone 
sem fio, gincana do saco, cantigas de rodas, entre outras. Crianças, jovens, adolescentes e 
seus pais participaram das brincadeiras”, afirma Rosana Montemor, coordenadora do NEXT. 

Uma das participantes da área rural, Paula da Silva, mãe de uma das crianças relatou: “São 
nestas oportunidades que brinco com os meus filhos e meus vizinhos, adorei esse dia”.  

Este projeto é um programa do sistema SENAR (Serviço Nacional de Aprendizagem Rural) em 
parceria com o Sindicato Rural de Lorena e Piquete com apoio do Núcleo de Extensão e 
Relações Comunitárias. Participaram cerca de 120 pessoas. 

 
 
 
Link: http://unifatea.edu.br/index.php/pt/item/1085-alunos-unifatea-participam-
de-projeto-ciranda-de-esporte-e-lazer-rural 


