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Conhecendo a escola 
 

Objetos de conhecimento Habilidades 

 Leitura e interpretação de tabelas e gráficos 

(de colunas ou barras simples ou múltiplas) 

referentes a variáveis categóricas e variáveis 

numéricas. 

 (EF06MA31) Identificar as variáveis e suas 

frequências e os elementos constitutivos 

(título, eixos, legendas, fontes e datas) em 

diferentes tipos de gráfico. 

 (EF06MA32) Interpretar e resolver situações 

que envolvam dados de pesquisas sobre 

contextos ambientais, sustentabilidade, 

trânsito, consumo responsável, entre outros, 

apresentadas pela mídia em tabelas e em 

diferentes tipos de gráficos e redigir textos 

escritos com o objetivo de sintetizar 

conclusões. 

 Coleta de dados, organização e registro. 

 Construção de diferentes tipos de gráficos para 

representá-los e interpretação das 

informações. 

 (EF06MA33) Planejar e coletar dados de 

pesquisa referente a práticas sociais escolhidas 

pelos alunos e fazer uso de planilhas 

eletrônicas para registro, representação e 

interpretação das informações, em tabelas, 

vários tipos de gráficos e texto. 

Objetivos 

 Reconhecer gráficos como facilitadores na leitura e na interpretação de informações. 

 Ler e interpretar informações em gráficos. 

 Identificar, organizar e registrar as informações em quadros e gráficos. 

 Produzir textos com base em dados apresentados em gráficos. 

Recursos utilizados 

 Papel sulfite. 

 Slides com diferentes tipos de gráficos. 

 Régua. 

 Lápis de cor. 

 Jornais e revistas para recorte. 

 Projetor de imagens. 

 

Quantidade estimada de aulas 
 4 aulas de aproximadamente 50 minutos cada. 

 

Desenvolvimento da sequência didática 

1ª etapa (2 aulas: em média 100 minutos) 

Para esta etapa, providencie, antecipadamente, jornais e revistas para recorte, além de papel 

sulfite. Organize a turma em grupos de quatro alunos, distribua esses materiais e proponha a atividade 

a seguir. 
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Atividade 1 

Solicite aos integrantes dos grupos que localizem diversos tipos de gráficos nos jornais e nas 

revistas distribuídos, recortando as imagens encontradas junto à notícia a qual se referem. Cada grupo 

deve coletar mais de um tipo de gráfico, sendo preferível que, ao final da pesquisa, eles tenham, no 

mínimo, um exemplo de gráfico para cada tipo (gráfico de barras ou colunas, linhas, setores e 

pictograma). 

Essas imagens serão apresentadas aos demais grupos, sendo dever de cada equipe explicar ao 

restante da turma qual foi o tipo de gráfico coletado, quais informações são apresentadas e qual é o 

contexto de elaboração. Converse com os alunos a respeito das principais informações fornecidas por 

um gráfico, que são o título, a fonte, a legenda (quando houver), além dos eixos vertical e horizontal 

(no caso dos gráficos de barras ou colunas, de linha e pictogramas). Explique a função de cada uma 

delas. O título permite ao leitor identificar o assunto que as informações do gráfico se referem; a fonte 

apresenta informações de onde os dados foram coletados; a legenda, quando apresentada, permite 

identificar as categorias envolvidas; e os eixos permitem relacionar as informações levantadas. 

Durante a explicação dos alunos, faça as intervenções necessárias, dando especial atenção à 

nomenclatura e à funcionalidade de cada elemento. 

Atividade 2 

Explique aos alunos que, nesta atividade, será feita uma pesquisa sobre o espaço físico escolar. 

Serão levantadas informações sobre a quantidade de ambientes da escola para que intervenções no 

espaço escolar possam ser propostas. Os alunos deverão preencher um quadro conforme o modelo 

apresentado a seguir. Converse com os alunos sobre os ambientes descritos no quadro e acrescente 

(ou exclua) informações, conforme julgar necessário. 

 

Ambiente Quantidade 

Salas de aula  

Banheiros  

Quadra  

Pátio  

Biblioteca  

Distribua papel sulfite aos grupos. Peça aos alunos que se desloquem pelo espaço físico da escola a 

fim de quantificar os ambientes, preenchendo o quadro com as informações coletadas. 

Finalizada a etapa de coleta de dados, proponha uma breve discussão. Converse com os alunos 

sobre as diferentes formas de registro de informações por meio de questionamentos como: 

 o quadro ajuda na organização dos dados? Por quê? 

 há outras formas de organização de informações? Se sim, quais? 

 você já organizou informações de uma coleta de dados fora do ambiente escolar? Qual foi o método 

usado para apresentar essas informações? Comente com os colegas. 

Explique que o quadro facilita a organização e a leitura dos dados coletados em uma pesquisa e que 

essa forma de registro aparece, de forma constante, nos diversos meios de divulgação de notícias. 

Em seguida, promova um debate a respeito dos resultados obtidos, levantando as seguintes 

questões: 



 

 

Matemática – 6º ano – 4º bimestre 

Sequência didática 11 
 

 qual ambiente aparece em maior quantidade na escola? 

 qual ambiente aparece em menor quantidade? 

 há ambientes que aparecem uma mesma quantidade de vezes? Quais são eles? 

 algum ambiente escolar ficou sem ser contabilizado? Qual? 

Ao final do debate, os grupos deverão conversar sobre como o espaço físico da escola influencia na 

aprendizagem dos alunos. Proponha questionamentos que os façam refletir sobre a organização 

escolar, por exemplo: 

 o tamanho da sua sala de aula é suficiente para abrigar a quantidade de alunos da turma? 

 você acha que a quantidade de banheiros é suficiente para a demanda de alunos? 

 os banheiros da escola estão localizados próximos às salas de aula? Você acha que o tempo gasto na 

locomoção da sala de aula até os banheiros interfere na sua aprendizagem? 

 você considera o tamanho da biblioteca suficiente para atender à demanda da escola? Há espaços 

destinados ao estudo e à leitura na biblioteca? 

 o espaço da cantina e do pátio é suficiente para abrigar todos os alunos no momento destinado ao 

intervalo? 

 a(s) quadra(s) comporta(m) os alunos durante as aulas de Educação Física ou na realização de 

campeonatos? 

 como é tratada a questão da acessibilidade? Os ambientes da escola permitem o acesso de pessoas 

com dificuldade de locomoção? 

Ao término dos questionamentos, cada grupo deverá escrever um texto com uma proposta de 

intervenção no espaço físico da escola, com ideias para melhorar os ambientes em geral. Esse texto 

será utilizado como material no desenvolvimento da 2ª etapa. 

 

2ª etapa (2 aulas: em média 100 minutos) 

Nesta etapa, os alunos vão construir um gráfico de barras com base nos textos elaborados sobre a 

proposta de intervenção no espaço físico da escola. Para isso, providencie, antecipadamente, slides 

com diferentes tipos de gráficos, projetor de imagens, papel sulfite, réguas e lápis de cor. 

Atividade 1 

Inicie a aula apresentando aos alunos, com o auxílio dos slides, diferentes tipos de gráficos, 

mostrando-lhes alguns exemplos: gráfico de barras ou colunas, linhas, setores e pictogramas. Explique 

que, neste momento, serão explorados os gráficos de barras. 

Para isso, será feita a construção do gráfico de barras referente aos textos, produzidos na aula 

anterior, com as propostas de intervenção no espaço físico da escola. Cada grupo deve apresentar suas 

sugestões de melhorias, que serão anotadas na lousa pelo professor. As sugestões parecidas deverão 

ser agrupadas em um quadro de acordo com uma classificação. Por exemplo: construção de uma nova 

biblioteca, ampliação da biblioteca já existente, maior quantidade de banheiros, ampliação do espaço 

da cantina, construção de uma nova quadra poliesportiva, maior quantidade de salas de aula. As 

informações contidas nesse quadro servirão de base para a construção do gráfico de barras. 

Uma proposta para a construção do gráfico de barras é entregar uma cópia impressa do modelo 

apresentado a seguir para cada equipe, de modo que eles preencham os espaços em branco com os 

ambientes pesquisados e pintem cada barra de acordo com a quantidade informada no quadro 

construído anteriormente. 
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Ilustração: Sergio L. Filho. 

 

Ao término das construções, faça algumas perguntas aos alunos a respeito da construção do 

gráfico: 

 qual é o título do seu gráfico? 

 qual é a fonte do seu gráfico? 

 esse é um gráfico de barras simples ou duplas? 

 qual foi a proposta que obteve a maior quantidade de indicações? 

 qual foi a proposta que obteve a menor quantidade de indicações? 

 como fazer a representação de dados em um gráfico de barras? 

 quais elementos devem estar presentes em um gráfico de barras? 

Convide um representante da gestão escolar e peça aos alunos que lhe apresentem o trabalho 

desenvolvido, bem como as sugestões de melhoria do ambiente escolar. Proponha um debate da 

turma com o representante da escola, verificando a possiblidade da sugestão mais votada ser aplicada. 
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Avaliação 
As questões abaixo irão auxiliá-lo na avaliação do desenvolvimento das habilidades trabalhadas 

nesta sequência pelos alunos. Você pode reproduzi-las na lousa ou fazer as perguntas aos alunos 

oralmente. 

1. Cite uma forma de organizar os dados coletados em uma pesquisa. 

Os dados coletados em uma pesquisa podem ser organizados em um quadro. 

2. Quais informações devem ser apresentadas em um gráfico? Todos os gráficos precisam ter essas 

informações? 

Título, fonte, legenda (quando necessário), além dos eixos vertical e horizontal, no caso de um gráfico de colunas ou barras. O 

título permite ao leitor identificar o assunto que as informações do gráfico se referem; a fonte apresenta informações de 

onde os dados foram coletados; a legenda, quando apresentada, permite identificar as categorias envolvidas; os eixos 

permitem relacionar as informações levantadas na coleta de dados. Essas informações devem estar presentes em todos os 

gráficos. 

3. O que você gostaria de mudar na escola? Por quê? 

Resposta pessoal. 

 

Seguem algumas questões que podem ser reproduzidas na lousa para auxiliar o aluno no processo 

de autoavaliação. 

 

Autoavaliação Sim Não 

Participei ativamente das atividades propostas?   

Agi com respeito e cooperação nas atividades em grupo?   

Classifiquei corretamente os tipos de gráfico?   

Identifiquei corretamente os elementos de um gráfico?   

Construí corretamente o gráfico?   

 


