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RESUMO

Este projeto de extensão tem como objetivo atender a duas demandas: Propor ao educador novas práticas e estratégias de ensino tirando a matemática de um estado de inércia.

E, a outra demanda é estimular o aluno a buscar o conhecimento e construir relações de interdisciplinaridade e com o cotidiano.

O projeto Ludotemática foi elaborado em etapas, tendo cada uma delas as atividades a serem desenvolvidas pelos acadêmicos do curso de Licenciatura em Matemática da

Universidade do Estado de Minas Gerais – Unidade Carangola. Durante a realização do projeto estão sendo confeccionados jogos matemáticos que por sua vez, possuem

caráter interdisciplinar e contextualizados. A realização das oficinas serão feitas mediante o agendamento nas escolas de modo a não atrapalhar a rotina escolar da escola.

A busca por melhorias na educação, em especial em Educação Matemática tem demonstrado sua preocupação com a problemática da formação de professores investindo nos

sujeitos responsáveis pelo processo de ensino-aprendizagem dos conteúdos matemáticos, “os professores”.

É sabido que a influência do contexto social é fator determinante na formação da inteligência, portanto, no desenvolvimento do sujeito. Em situações que envolvem jogos, as

brincadeiras ou imitações levam o sujeito a criar um ambiente imaginário no qual vai se inserindo. 

Desta forma, ao jogar o aluno tem condições de construir seu próprio conhecimento matemático através de condições naturais e livre de padronizações, pois durante a atividade o

sujeito tem condições de experimentar, criar estratégias e desenvolvê-las. 

Através da repetição, o ato de jogar permite a uma aproximação e socialização dos indivíduos envolvidos.
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