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Introdução: Os projetos de extensão universitária visam a concretização da trilogia de
Ensino, Pesquisa e Extensão, em que a pesquisa aprimora e produz novos
conhecimentos sendo esses difundidos á sociedade de maneira que as três atividades
tornam-se complementares e interdependentes, atuando de forma sistêmica. Logo, a
extensão universitária viabiliza e fortalece a relação entre a universidade e a sociedade.
 Objetivo: Transformação do conhecimento produzido e realizado no ensino superior.
Utilizando software’s, dinâmicas 
e jogos para aprimoramento dos estudos de matemática nas escolas publicas parceiras
do Centro Universitário do Leste de Minas Gerais - UNILESTE. Metodologia: O
projeto obtém a interlocução com a Educação Básica na preparação de alunos do
Ensino Fundamental para o desenvolvimento de atividades cognitivas relacionadas às
áreas de conhecimento da Matemática com uso de objetos de aprendizagem.
Resultados: Visando trabalhos com alunos do ensino fundamental obteve um resultado
lúdico. Seja através de software’s, dinâmicas ou jogos, o projeto desenvolveu o
raciocínio lógico dos alunos, mostrando que as exatas também podem ser
desenvolvidas com criatividade. Essas atividades co-relacionadas aos cursos de
Engenharias e Pedagogia contendo conteúdos e disciplinas ofertadas no UNILESTE.
Conclusão: Rendeu a possibilidade de intervir na realidade reafirmando seu
compromisso e responsabilidade social por meio de ações extensionistas. Assim,
desenvolvemos ações de extensão que se realizem, prioritariamente, por intermédio de
atividades coerentes com as demandas e necessidades da comunidade, mantendo
sempre a interface com o ensino. 
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