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ÁREA TEMÁTICA: (marque uma das opções) 

(    )  COMUNICAÇÃO 

(    )  CULTURA 

(    )  DIREITOS HUMANOS E JUSTIÇA 

(    )  EDUCAÇÃO 

(    )  MEIO AMBIENTE 

( x )  SAÚDE 

(    )  TECNOLOGIA E PRODUÇÃO 

(    )  TRABALHO 
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Resumo: A partir do momento que entendemos que a educação física não só trabalha com o corpo, e 

sim corpo e mente, conseguimos entender que a atividade física é vital para a manutenção da forma corporal e da 

saúde, é pensando nisso que o projeto de extensão “Emagrecendo com saúde” foi elaborado em um formato 

baseado no fato de que, o exercício físico em uma piscina com água resulta em um baixo impacto no corpo humano, 

e por isso passa a ser uma ótima escolha para as pessoas de todas as idades. Também pensando que a atual situação 

não permite aos alunos a prática da hidroginástica presencialmente no projeto, a solução foi optar por um método 

“online”, tentando trazer à tona o baixo impacto no corpo para fora da piscina, realizando encontros online com 

os estagiários utilizando vídeos chamadas para a realização de exercícios físicos com acompanhamento em casa. 

 

Palavras-chave: Excesso de peso. Exercício Físico. Atividades remotas. 
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NOME DO PROGRAMA OU PROJETO 

Emagrecendo com Saúde. 

PÚBLICO-ALVO  

Pessoas com excesso de peso que estavam participando do projeto Emagrecimento 

com Saúde. 

MUNICÍPIOS ATINGIDOS 

Ponta Grossa - Paraná 

LOCAL DE EXECUÇÃO 

Piscina da UEPG. Durante o período da pandemia, está sendo realizado exercício 

físico online. 

JUSTIFICATIVA 

A motivação do projeto é a ajuda as pessoas que procuram uma vida mais saudável 

por meio de exercícios físicos recomendados como o caso da hidroginástica, assim como 

mostrado no artigo encontrado nas referências “Os benefícios da atividade física regular para 

pessoas com obesidade” e assim se tornando uma ótima opção para os alunos que buscam uma 

atividade que não gere perigos de lesões enquanto praticam o exercício. 

OBJETIVOS 

Realizar um levantamento sobre a prática de exercícios físicos no início da quarentena 

e fazer um relato de experiência sobre a adaptação de exercícios físicos de maneira remota. 

METODOLOGIA 

Nas aulas online são efetuados exercícios físicos de baixo impacto no corpo, com a 

maioria dos exercícios sendo variações de polichinelo, abdominal e exercícios na posição 

bípede como os exemplos abaixo: 

- Flexão de quadril com mão oposta a perna. 
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- Flexão de quadril com lateralização do calcanhar ao encontro da mão oposta. 

- Extensão dos ombros em direção a frente com o intuito de “bater palma”. 

Os encontros ocorrem duas vezes por semana, caso o aluno desejar as aulas podem 

ser individuais. O aluno é requisitado pelo professor a comparecer em uma chamada de vídeo 

pelo Google Meet em horário marcado com aulas de duração aproximadamente 30 minutos de 

exercícios físicos. 

A respeito dos gráficos que foram colocados no resultado, foi feito uma pesquisa por 

meio de questionários no Google Forms com os alunos da hidroginástica da UEPG, no intuito 

de verificar dados pertinentes ao projeto de extensão da hidroginástica e utilizá-los como 

gráficos nesse mesmo trabalho. Os questionários foram elaborados para abranger questões de 

como está a frequência de exercícios físicos em casa e ter uma ideia do nível da alimentação e 

da saúde dos participantes do projeto. 

RESULTADOS 

Gráfico 1 - Frequência em dias que os alunos praticam atividade física durante a semana (27 alunos) 

 

Fonte: Dados coletados dos alunos do projeto de extensão. 
 

O gráfico acima demonstra que a maior parcela (59%) de alunos não praticam nenhum 

tipo de exercício físico durante a quarentena, isso mostra que a orientação de exercícios por 

meio online tem um papel fundamental na inserção de atividades para o corpo durante a semana 

do aluno, mudando significativamente a saúde corporal do praticante. Já o restante mostra que 

a aula online pode ter mudado a rotina da pessoa em um ponto que ela vê a necessidade de se 

exercitar após a parada da hidroginástica por conta da quarentena. 

Tendo em vista que a prática de exercício físico acarreta na redução de massa corporal 

podemos avaliar o gráfico abaixo: 
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Gráfico 2 - Alteração de massa corporal de acordo com os alunos (27 alunos) 

Fonte: Dados coletados dos alunos do projeto de extensão. 

No quesito aumento de peso, podemos verificar que a maior parcela de alunos teve 

ganho de massa corporal acarretado devido à pouca ou nenhuma prática de exercício físico 

durante a quarentena, mas com a nova prática de aulas online ministrada pelos estagiários 

podemos deduzir que com o aumento de prática física teremos a diminuição de massa corporal.  

 Segundo Souza (2015, p. 63) “exercícios físicos praticados regularmente e orientado 

por profissionais qualificados reduz a perda das capacidades físicas, reduzem os efeitos do 

envelhecimento e previne doenças coronarianas e degenerativas. ” 

Segundo Santos (2009, p. 110) “Não se sabe ao certo qual é o exercício, intensidade 

e duração mais indicado para pessoas com obesidade, mas o estudo mostra que a realização 

regular de uma prática de atividade física pode ser muito benéfica para seus praticantes. ” 

Segundo Matsudo (2009, p. 78) “A atividade física regular tem um papel fundamental 

na prevenção e controle de doenças crônicas não transmissíveis, melhor mobilidade, capacidade 

funcional e qualidade de vida durante o envelhecimento. ” 
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Figura 1 – Trabalho em solo 

 

Legenda: Aula online ministrada com ênfase em membros superiores (posição de abdominal, mas com a 

variação de ter o objetivo de encostar os dedos no calcanhar). 

Segundo outro questionário feito para verificar a satisfação dos participantes das aulas 

remotas ministradas pelos professores estagiários do projeto o nível de satisfação em média 

chega a 9,25 (em uma escala de 0 a 10) com desvio padrão de 0,96. 

CONSIDERAÇÕES FINAIS 

Com base em aulas já ministradas e bem executadas acreditamos que o projeto venha 

a ser muito benéfico na vida dos participantes, nesse ano de 2020 tivemos algumas alterações 

já que as aulas presenciais da hidroginástica foram canceladas. Durante esse período de 

quarentena foi observado que a maioria não estava realizando exercício físico regularmente, 

sendo observado também aumento na massa corporal desses indivíduos. Desta forma, foi 

iniciado o tele atendimento para a prescrição de exercícios físicos com um alto nível de 

satisfação. Esperamos retornar brevemente as atividades dentro da água, e enquanto isso as 

aulas online servem para manter as atividades físicas na rotina dos alunos. 

APOIO 

Bolsa PROEX – UEPG. 
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