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RESUMO

O Estatuto da Criança e do Adolescente – ECA afirma que é dever de toda a sociedade garantir a Educação de toda criança e adolescente. Neste contexto e à luz dos

pressupostos do Programa Institucional de Extensão da UEMG – Educação Integral, o presente trabalho pretende construir situações de ensino-aprendizagem da Matemática a

partir de oficinas com jogos, curiosidades e outras atividades lúdicas que ajudem crianças e adolescentes do Ensino Básico a olharem para Matemática sob uma nova perspectiva

e refletir sobre seu funcionamento, aplicações e importância na vida cotidiana. O público-alvo das ações desta proposta são crianças e adolescentes do Ensino Básico que

frequentam ou residem na Fundação Municipal Crê-Ser, localizada no município de João Monlevade – MG.  Para entender e atender de forma significativa as necessidades deste

público foram realizadas visitas de reconhecimento à estrutura física e humana da Fundação, elaboradas e aplicadas oficinas e dinâmicas de Matemática embasadas na realidade

do público-alvo e em referenciais teóricos que tratam do desenvolvimento cognitivo e do ensino-aprendizagem de Matemática de crianças e adolescentes, via atividades lúdicas.

Com isso, estabeleceu-se mais um elo entre a Faculdade de Engenharia – FaEnge/UEMG e a comunidade monlevadense, reforçando a seriedade com que a universidade vem

desempenhando seu papel social, além de colaborar na formação dos estudantes (bolsista e voluntários) envolvidos. Permitindo-os refletirem sobre a realidade das crianças e

adolescentes locais e a usarem seus conhecimentos acadêmicos para melhorar essa realidade, tanto no que diz respeito à aprendizagem Matemática quanto no que tange a

elaboração e aprimoramento de campanhas solidárias visando arrecadação de materiais e apoio humano às crianças e adolescentes contemplados por esta proposta.
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