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RESUMO

O raciocínio lógico-matemático trabalha a ação cognitiva e estabelece uma correlação entre elementos lógicos e suas aplicações no cotidiano dos envolvidos no seu processo de

ensino-aprendizagem. Como alternativa didática, a musicalização aguça o interesse do aluno, que por muitas vezes sem perceber, se encontra totalmente envolvido no processo,

uma vez que o conjunto de palavras contidas no texto da música é aproveitável em distintas temáticas como ponto de partida na construção do conhecimento. 

O objetivo deste projeto é o ensino da Matemática de forma contextualizada utilizando a Música, como ferramenta de ligação e assimilação de conteúdo através de atividades,

paródias e oficinas. Para atingir os objetivos estabelecidos realizamos um estudo preliminar sobre o assunto da extensão de forma a procurar conhecer e refletir sobre a realidade

e as dificuldades de aprendizagem, após, atuamos intervindo no ambiente escolar com essa nova proposta pedagógica, visando possibilitar o aprendizado de Matemática.

Realizou-se pesquisas com ênfase na ciência da Educação e a pesquisa de campo aplicada à extensão na prática do projeto. As atividades foram realizadas na Escola Estadual

Professora Júlia Kubistchek, em Passos-MG, com alunos do 3°ano do ensino médio.

Associou-se a percepção musical e a compreensão matemática, possibilitando conhecer a estrutura em que se desenvolve os fundamentos matemáticos e aplicá-los aos mais

variados tipos de alunos, bem como suas formas de melhor aproveitamento intelectual no processo de aprendizagem da própria disciplina, a Matemática.

Foi realizado o reconhecimento da realidade local através observação direta e contato com os alunos e docentes, em sala de aula e entrevistas com participantes diretos e

indiretos do projeto. 

O projeto vem apresentando novas possibilidades para o aprendizado de uma maneira prazerosa e alegre, tornando o ensino de Matemática mais agradável para os alunos,

fazendo com que os mesmos fixem melhor o conteúdo.
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