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INTRODUÇÃO
Estágio Supervisionado em Lazer
7º período
Bacharelado em Educação Física
ASCES-UNITA

Semestre 2020.1
Fevereiro a maio de 2021
Projeto Viver/Lar da Criança
Pandemia Covid-19

Apresentar os desafios e possibilidades do Estágio Supervisionado em Lazer
da ASCES-UNITA frente a pandemia da COVID-19.

METODOLOGIA
•
•
•
•

Relato de experiência do tipo descritivo;
Disciplina Estágio Supervisionado em Lazer;
7º período de Bacharelado;
Organização: encontros semanais, intervenções semanais, relato de experiência;
• Intervenções do estágio foram suspensas em 2020.1 devido a pandemia COVID-19;

• Formato remoto com encontros síncronos e assíncronos via Google Meet;
• Julho de 2020.1, retorno dos estágios presencialmente (BRASIL, 2020);
• Intervenções com a própria turma respeitando as normas de biossegurança, até o presente
momento.

DISCUSSÃO
DESAFIOS

POSSIBILIDADES

Acesso e uso de recursos digitais

Aulas gravadas e disponibilizadas, e acordos
pedagógicos

Sintomas de ansiedade e dificuldade de
concentração

Encaminhar ao setor de psicologia

Respeito às normas de biossegurança

Utilização de jogos eletrônicos e adaptações de
jogos

Familiares na linha de frente da COVID-19

identificar os casos, acompanhar, e auxiliar com
informação e acesso a hospitais

Falta de transporte para a instituição

intervenções remota/online e com rodízios de
grupos

Relatos de experiência dos estudantes: reflexões críticas sobre práticas de lazer frente a pandemia

CONSIDERAÇÕES FINAIS
• Caminho de possibilidades têm sido uma construção coletiva;
• Identificando as fragilidades e conquistas diante deste processo.
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