Área Temática: Educação
PROEXT-PIBEX 2015

MATROGINÁSTICA
NO
CAp/UFPE:
OFICINA
DE
LUDICIDADE,
CORPOREIDADE E PERCEPÇÃO ENTRE DIFERENTES GERAÇÕES
Centro de Educação – CE / CAp
Coordenador(a): Marcelo Barreto Cavalcanti - Docente
Email: mbcavalcanti@yahoo.com.br
Objetivos
Geral: Possibilitar a abertura de novos canais de comunicação, fortalecendo vínculos
afetivos entre pais e crianças.
Específico: a.Promover um espaço para o desenvolvimento da relação entre mães e
filhos através de atividades lúdicas gímnicas; b.Possibilitar a estudantes da Educação
Básica a troca de experiências no campo da ginástica e percepção corporal; c.Realizar
excursões didáticas como espaço de integração entre gerações e, a partir daí, a
produção de novos conhecimentos; d.Estimular, através de exercícios, experiências de
mobilidade corporal, favorecendo o reconhecimento de seu esquema corporal e as
habilidades de equilíbrio de crianças e pais, jovens e idosos; e. Propiciar
formas
espontâneas de expressão; f. Estimular a fala, o contato visual e a linguagem;
g.Desenvolver a autoconfiança;

Resumo
A matroginástica é uma ginástica criada para desenvolver a relação entre mães e filhos.
A divulgação desse tipo de ginástica pela equipe do cap-ufpe, visa expandir esse
horizonte, buscando a integração, também, entre jovens e crianças a partir de
atividades físicas baseadas nos fundamentos da ginástica (“saltar”, “equilibrar”,
“girar/rolar”, “trepar” e “balançar/embalar”) e, desse modo, haver uma troca de
experiências lúdicas para a corporeidade e percepção dos participantes. a atividade em
conjunto propiciará um maior conhecimento dos alunos do ensino básico e da graduação
de áreas afins sobre desenvolvimento global infantil e suas alterações, quando
executada em interação com outras gerações, assim como uma visão inclusiva e
abordagem interdisciplinar das relações profissionais e pessoais. a participação de
alunos do colégio de aplicação e graduação de ies possibilitará aos mesmos uma visão
mais ampla da qualificação universitária, com noções e aplicabilidade de conceitos nas
áreas-tema e a abertura de horizontes com obtenção de novos conhecimentos.

