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Objetivo geral: A principal finalidade do projeto é extirpar a “cultura” de carência que
existe no âmago da UFPE, particularmente, no entorno dos Centros Acadêmicos da
UFPE.
Objetivo específicos:
 Influir na vida das crianças e adolescentes que circulam pelo campus da UFPE em
condição de risco social, afirmando o caráter extensionista da universidade e
promovendo a cidadania e o cooperativismo entre os garotos;
 Acompanhar e estimular o bom desempenho escolar dos participantes do projeto,
com acompanhamento da frequência e boletim escolar dos garotos;
 Disputar com o mercado do crime os corações e mentes das crianças e
adolescentes que participam do projeto, não na perspectiva do enfrentamento
direto aos traficantes, que é missão do sistema de segurança pública, mas, de
maneira indireta, mostrando aos beneficiários múltiplas possibilidades de trilhar
caminhos cuja Educação e a qualificação pessoal possibilitam DIGNIDADE e
facilitam a ASCENÇÃO SOCIAL e o exercício da cidadania.
Resumo
O trabalho descreve o projeto de extensão Pirráias da UFPE, que possui como 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. Para
alcançar tal objetivo Proporcionou-se acesso à cultura e à arte por meio de atividades
teatrais, auxiliando no seu desenvolvimento escolar e social; Disponibilizou-se o processo
inclusivo por meio de práticas corporais relevantes para o desenvolvimento
biopsicossocial. Além disso, se fez necessário Conhecer e participar do contexto social
que estão inseridos, visando empoderar as famílias e comunidades para a superação de

problemas e ao mesmo tempo Promover espaços de interdisciplinaridade e trocas de
experiências entre diversos cursos e público em geral, favorecendo o processo de ensinoaprendizagem de graduandos da UFPE, para atuarem de forma crítica no interior da
sociedade. Essas crianças e adolescente possuem de 09 á 16 anos e 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 é desenvolvido através de 4
subprojetos: 1) Esporte Educacional; 2) Acompanhamento Pedagógico; 3) Expressão
Corporal; 4) Capoeira. A ação ainda possui como subprojeto Grupo de Estudo e Pesquisas
para coadjuvar em produtos acadêmicos inerentes a ação extensionista e para estudos
posteriores todos os subprojetos. .

