
 
 

 

Matemática – 6º ano 

Audiovisuais e orientações de uso 
 

4º bimestre - Estatística 
Este recurso audiovisual foi desenvolvido com o propósito de aprofundar ou complementar os 

conteúdos trabalhados no livro do aluno, de forma a mostrar a importância da leitura e interpretação 

de tabelas e gráficos, reconhecendo essas ferramentas como uma forma de comunicação de dados. 

Esses tópicos foram selecionados de modo a favorecer um trabalho dinâmico e instigante que 

contribua significativamente com a aprendizagem.  
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Referência do livro do 
aluno 

Unidade 4, Capítulo 12, página 237 

Bimestre 4° bimestre 

Duração 4min13seg 

Categoria Vídeo/Videoaula 

Tipo de licença 

Aberta, do tipo Creative Commons – Atribuição não comercial  

(CC BY NC). 

É permitida a adaptação e a criação com base neste material, para fins 

não comerciais, desde que os novos trabalhos atribuam crédito ao autor 

e que licenciem as criações sob os mesmos parâmetros, sendo permitida 

a redistribuição da obra da mesma maneira que na licença anterior. 

Unidade temática Probabilidade e estatística 

Objetos de conhecimento 
(BNCC) 

Coleta de dados, organização e registro. 

Construção de diferentes tipos de gráficos para representá-los e 

interpretação das informações. 

Habilidades (BNCC) 

(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. 

Competências gerais 
(BNCC) 

Competência geral 5: Compreender, utilizar e criar tecnologias digitais de 

informação e comunicação de forma crítica, significativa, reflexiva e ética 

nas diversas práticas sociais (incluindo as escolares) para se comunicar, 

acessar e disseminar informações, produzir conhecimentos, resolver 

problemas e exercer protagonismo e autoria na vida pessoal e coletiva. 

Competências específicas 
de Matemática (BNCC) 

Competência específica 3: Compreender as relações entre conceitos e 

procedimentos dos diferentes campos da Matemática (Aritmética, 

Álgebra, Geometria, Estatística e Probabilidade) e de outras áreas do 

conhecimento, sentindo segurança quanto à própria capacidade de 

construir e aplicar conhecimentos matemáticos, desenvolvendo a 

autoestima e a perseverança na busca de soluções. 

Competência específica 5: Utilizar processos e ferramentas matemáticas, 

inclusive tecnologias digitais disponíveis, para modelar e resolver 

problemas cotidianos, sociais e de outras áreas de conhecimento, 

validando estratégias e resultados. 

Competência específica 6: Enfrentar situações-problema em múltiplos 

contextos, incluindo-se situações imaginadas, não diretamente 

relacionadas com o aspecto prático-utilitário, expressar suas respostas e 

sintetizar conclusões, utilizando diferentes registros e linguagens 

(gráficos, tabelas, esquemas, além de texto escrito na língua materna e 

outras linguagens para descrever algoritmos, como fluxogramas, e 

dados). 
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Orientações didáticas 
As orientações a seguir fornecem apenas algumas ideias e sugestões de uso, pressupondo a 

atuação constante do professor. Elas podem ser adaptadas conforme a particularidade da turma e de 

acordo com o uso do recurso em sala de aula ou no laboratório de informática.  

 

Objetivos 
• Interpretar dados expressos em gráficos e tabelas. 

• Compreender procedimentos de coleta, organização e comunicação de dados. 

• Construir gráficos de barra utilizando a planilha eletrônica.  

• Identificar os elementos constitutivos dos gráficos. 

 

Sugestões de abordagem e condução 
Inicialmente, é interessante fazer um levantamento dos conhecimentos prévios dos alunos sobre as 

tabelas e sobre diferentes tipos de gráficos e seus elementos constitutivos, no que diz respeito à 

leitura e interpretação de dados expressos por esse tipo de representação. Uma sugestão para essa 

abordagem inicial é suscitar a curiosidade dos alunos, incentivando-os a discutir sobre os seguintes 

tópicos: 

• em que situações as tabelas e os gráficos são utilizados? 

• qual a função de uma tabela estatística? E de um gráfico estatístico? 

• quais tipos de gráficos vocês conhecem? 

• é possível utilizar um programa de computador para construir uma tabela ou um gráfico? 

• a fonte dos dados é um elemento importante do gráfico e da tabela? Por quê? 

• além da fonte, quais são os outros elementos do gráfico? 

• como vocês fariam para planejar, coletar e apresentar os dados de uma pesquisa de intenção de 

voto para um representante da turma? 

O vídeo traz uma construção de gráfico utilizando o Calc, que é a planilha eletrônica do pacote 

LibreOffice, desenvolvido por uma organização sem fins lucrativos e que pode ser obtido 

gratuitamente no endereço eletrônico <https://pt-br.libreoffice.org> (acesso em: 10 out. 2018). 

Verifique a possibilidade de instalar o Calc no(s) computador(es) da escola, caso não haja.  

Para uso em sala de aula, com o auxílio de um projetor ou televisor, é importante testar, 

antecipadamente, a execução do arquivo de mídia, confirmando se não ocorrem problemas na 

reprodução de áudio ou vídeo decorrentes da configuração de hardwares ou softwares. Durante a 

exibição, se julgar conveniente, reproduza o vídeo pausadamente e faça anotações na lousa. Há alguns 

pontos do vídeo que merecem destaque:  

• explique aos alunos que as informações nas planilhas eletrônicas são registradas em células. Para 

localizar uma célula, é preciso observar em qual linha e coluna ela está. No caso do vídeo, a partir da 

linha 5, a coluna A é destinada aos candidatos, e a coluna B, ao número provável de votos de cada 

um. A célula B6, por exemplo, indica o número provável de votos do candidato Newton, ou seja, 4 

votos. 

• chame a atenção de todos para que observem, atentamente, os elementos constituintes do gráfico 

construído no vídeo. Nesse caso, evidencie que o título do gráfico é “Intenção de voto para 

representante do 6º ano”, o título do eixo horizontal é “Candidatos” e do eixo vertical é “Número 

https://pt-br.libreoffice.org/
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provável de votos”. Diga que a legenda é dispensável nesse caso e que pode ser omitida ao clicar 

nela e apertar a tecla “Delete” ou desmarcar a opção Exibir legenda, na janela de Elementos do 

gráfico. É importante explicar que, como o assistente de gráficos do Calc não fornece um campo 

para inserir a fonte de pesquisa dos dados do gráfico, uma maneira de incluí-la é digitar em uma 

célula logo abaixo do gráfico. 

• se possível, leve os alunos ao laboratório de informática para que acompanhem o passo a passo e 

construam o gráfico do vídeo. Nesse caso, oriente os alunos a digitarem as informações na planilha, 

nas mesmas colunas e linhas sugeridas. Aproveite a oportunidade e sugira aos alunos que 

modifiquem os valores da planilha para que verifiquem que o programa faz as alterações 

correspondentes no gráfico, automaticamente. Por exemplo, para as intenções de votos dos 

candidatos Newton e Boltzmann. 

 

Após a exibição do vídeo, proponha algumas questões interpretativas, por exemplo: 

• de acordo com o resultado da pesquisa de intenção de voto, qual candidato obteve mais intenções 

de votos? E qual obteve menos? 
Respectivamente, Newton e Boltzmann. 

• qual foi a pergunta geradora da pesquisa do vídeo? 
Em qual candidato a representante você pretende votar? 

• reproduza a tabela de votos do vídeo em seu caderno. 

Candidato Número provável de votos 

Newton 4 

Marrie 6 

Boltzmann 2 

Não sabem 3 

Total 15 

• descreva qual procedimento foi utilizado para calcular a soma dos possíveis votos no Calc. 
Resposta esperada: foi digitado “=”, que é um comando para o programa realizar um cálculo, depois, clicou-se na célula que 

contém o número provável de votos do primeiro candidato para o programa considerar esse valor, em seguida digitou-se “+” 

para somar, e assim por diante, repetindo o processo com os demais valores.  

• construa um gráfico de barra ou coluna em seu caderno utilizando os dados abaixo, coloque título e 

nomeie os eixos. 

Candidato Número provável de votos 

Coulomb 5 

Ida Noddack 7 

Bohr 2 

Fermi 1 

Espera-se que os alunos construam o gráfico de barras verticais com os dados da tabela, considerando, por exemplo, a escala 

de 1 cm para cada intenção de voto, e elaborem um título e uma fonte .  

• construa o gráfico da questão anterior utilizando o programa Calc. 
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Para complementar o trabalho com esse recurso, proponha aos alunos que escolham um tema e 

realizem uma pesquisa. Peça-lhes que entrevistem os colegas de sala ou de outra turma, as pessoas da 

família e os amigos. Veja algumas sugestões de tema. 

• De qual alimento você mais gosta? 

a) Pizza. 

b) Carne assada. 

c) Macarronada. 

d) Salada. 

e) Outros. 

• O que você faz ou gostaria de fazer nas horas vagas? 

a) Brincar. 

b) Ouvir música. 

c) Ler. 

d) Andar de bicicleta. 

e) Outros. 

Para finalizar, promova um debate a fim de que os alunos exponham suas opiniões e conclusões 

sobre o assunto. Com base nessas informações e se julgar necessário, retome os conceitos abordados 

e que não foram compreendidos adequadamente. O importante é levar os alunos a compreender que 

as tabelas e os gráficos são maneiras de organizar dados, sendo o gráfico um recurso visual de 

apresentação das informações com o objetivo de facilitar a leitura e a interpretação. 

 

 


