Karis: esporte e lazer no Carmo
Coordenadora: Gustavo José Silva de Lira

E-mail: gustavojslira@hotmail.com

Tipo da Ação/Ano: Projeto/2018

Área Temática Principal: Educação

Unidade Geral: CE - CENTRO DE EDUCAÇÃO

Unidade de Origem: CAP - Colégio de Aplicação

Abrangência: Olinda
Local de Realização: Dependências da Escola Estadual Sigismundo Gonçalves, situada na Avenida Sigismundo
Gonçalves, 514, Carmo. Olinda/PE

Resumo da Proposta:
Entendendo que a prática esportiva, em uma lógica produtivista/capitalista, tende a ser ofertada para poucos, o
projeto de extensão intitulado 'Karis: esporte e lazer no Carmo' tem como pressuposto a oferta de uma prática de
qualidade à crianças e adolescentes que possuem acesso deficitário ao esporte e lazer em suas comunidades. O projeto
é coordenado pelo Professor Gustavo José Silva de Lira, do Colégio de Aplicação da Universidade Federal de
Pernambuco (CAP/UFPE), e tem como colaboradores os estudantes de Educação Física da UFPE Leonardo Silva de
Oliveira e Pedro André da Silva Lins. Surge como mecanismo de fomento a ocupação do tempo livre e a efetivação de
práticas humanizadoras a partir do esporte. A execução deste projeto incidirá, portanto, na formação integral de
crianças e adolescentes das comunidades circunvizinhas ao bairro do Carmo em Olinda/PE, bem como na formação
inicial dos estudantes de Educação Física envolvidos. Solicitamos recursos financeiros com inclusão de uma bolsa para o
estudante Pedro Lins e teremos execução do projeto com atividades de modalidades esportivas, jogos, brincadeiras,
apropriação e recriação de brinquedos como instrumentos de lazer utilizando as dependências da Escola Estadual
Sigismundo Gonçalves no período entre 02 de abril e 31 de dezembro de 2018.

Objetivo Geral:
Vivenciar práticas esportivas e de Lazer no bairro do Carmo e comunidades circunvizinhas de modo a ocupar o tempo
livre de crianças e adolescentes com qualidade social contribuindo com a formação integral e humanizadora destes.

Objetivos Específicos:
* Oferecer o acesso a uma prática esportiva e de lazer com qualidade social e perspectivando a criatividade, a diversão
e formação integral;
* Debater o lugar do esporte e do lazer na sociedade, bem como a superação/reconstrução da prática esportiva
enquanto direito;
* Contribuir na formação inicial de estudantes de Educação Física através da inserção na realidade social por uma
atividade extensionista.

