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Objetivos.
Objetivo geral: Contribuir na formação cidadã de crianças e adolescentes moradores
das comunidades do entorno da UFPE, através de vivências no âmbito do lazer, do
esporte e da cultura, visando aprendizagens significativas a sua realidade social e
familiar. Objetivo específico:
-Proporcionar acesso à cultura e à arte por meio de
atividades teatrais, auxiliando no seu desenvolvimento escolar e social. - Favorecer o
processo inclusivo por meio de práticas corporais relevantes para o seu desenvolvimento
biopsicossocial.
- Conhecer e participar do contexto social que estão inseridos,
visando empoderar as famílias e comunidades para a superação de problemas.
Incentivar e socializar a produção científica acerca do projeto, com ênfase em direito
humanos e população jovem, visando a melhoria na formação profissional da equipe
executora. - Produzir e difundir conhecimento e novas metodologias dentro da UFPE,
socializando experiências acerca do projeto, através de publicações e apresentações em
eventos científicos.
Resumo
Promover espaços de interdisciplinaridade e trocas de experiências entre diversos cursos
e público em geral, favorecendo o processo de ensino-aprendizagem de graduandos da
UFPE, para atuarem de forma crítica no interior da sociedade. O projeto Pirráias da
UFPE é composto por várias ações educativas, desenvolvidas no âmbito do lazer, do
esporte e da cultura, com o intuito de contribuir na formação cidadã de crianças e
adolescentes. A equipe executora é formada por discentes das áreas de Educação Física,
Terapia Ocupacional, Pedagogia e Licenciatura em Teatro exercitando a
interdisciplinaridade e ampliando a oferta de atividades do projeto. Diante desta
perspectiva o projeto será desenvolvido através de 4 subprojetos: 1) Esporte
Educacional; 2) Acompanhamento Pedagógico; 3) Expressão Corporal; 4) Capoeira. A
ação ainda contará com o subprojeto Grupo de Estudo e Pesquisa para coadjuvar em

produtos acadêmicos inerentes a ação extensionista e para estudos posteriores Todos os
subprojetos terão o intuito de oportunizar experiências positivas para os envolvidos e
contribuir para o processo de ensino-aprendizagem dos alunos da UFPE e também de
manter inerente ao projeto a relação ensino, pesquisa e extensão que sempre esteve
presente na ação. Após quatro anos de sua existência, o Projeto Pirráias da UFPE busca
a continuação da articulação com escolas públicas do entorno da universidade, visando
ampliar seu escopo de atuação e ocupar outros espaços de socialização da população
jovem.

