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Gráfico de setores 
 

Objetos de conhecimento Habilidades 

 Pesquisa amostral e pesquisa censitária. 

 Planejamento de pesquisa, coleta e 

organização dos dados, construção de tabelas e 

gráficos e interpretação das informações. 

 Gráficos de setores: interpretação, pertinência 

e construção para representar conjunto de 

dados.  

 (EF07MA36) Planejar e realizar pesquisa 

envolvendo tema da realidade social, 

identificando a necessidade de ser censitária 

ou de usar amostra, e interpretar os dados 

para comunicá-los por meio de relatório 

escrito, tabelas e gráficos, com o apoio de 

planilhas eletrônicas. 

 (EF07MA37) Interpretar e analisar dados 

apresentados em gráfico de setores divulgados 

pela mídia e compreender quando é possível 

ou conveniente sua utilização.  

Objetivos 

 Analisar o processo de pesquisa, elaborar um instrumento de coleta de dados, levantar e tabular os 

resultados. 

 Coletar, organizar e descrever dados. 

 Interpretar dados apresentados por meio de tabelas e gráficos, para identificar características 

previsíveis ou aleatórias de acontecimentos. 

 Construir tabelas e gráficos de setores.  

Recursos utilizados 

 Papel sulfite. 

 Régua. 

 Transferidor. 

 Compasso (opcional). 

 Papel kraft. 

 Canetas hidrocor (opcional). 

 Lápis grafite. 

 Lápis de cor. 

 

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

 

Desenvolvimento da sequência didática 

1ª etapa (1 aula: em média 50 minutos) 

Essa atividade proporcionará aos alunos a oportunidade de criação de gráficos de setores, além de, 

desenvolver a análise e organização de dados. Para o desenvolvimento dessa etapa, os alunos deverão 

estar organizados em grupos de no máximo 4 alunos, em que elaborarão formulários de entrevista. 

Durante a atividade, assuma a postura de mediador para que os alunos possam desenvolver 

autonomia e papel ativo. 

Atividade 1 

Inicie a etapa com os grupos formados, solicitando aos alunos que indiquem assuntos que 

consideram interessantes para que se realize uma pesquisa, ou assuntos que eles sabem que são 
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pesquisados geralmente, como: aprovação/ desaprovação de candidatos políticos, índice de violência, 

aumento/baixa nos valores de produtos e etc. 

Conforme eles forem expondo seus conhecimentos, introduza os modelos de gráfico, explicando 

que podem ser de colunas e barras, enfatizando, nesse caso, o de setores. 

Registre na lousa os tipos de gráficos com modelos práticos, por exemplo, quantidade de meninos e 

meninas da sala, neste momento aproveite para apresentar previamente como funciona uma coleta 

de dados. Diferencie, também, variáveis quantitativas (que podemos usar números para demonstrar 

suas quantidades) e qualitativas (não são demonstradas por valores numéricos). 

Oriente os alunos que na construção de gráficos, primeiramente, precisamos dos dados que serão 

pesquisados, para então tratarmos as informações obtidas. Apresente a atividade a eles, lembrando 

que, nesta primeira etapa serão feitos os formulários de entrevista. 

Anote sugestões, como por exemplo: profissão que desejam exercer, candidatos à eleição 

presidencial, qualidade da merenda escolar, entre outras. 

Peça a cada grupo elaborar um formulário de pesquisa, contendo questões referentes ao tema 

selecionado. Exemplifique um formulário de tema qualquer. Vá mediando nos grupos as dúvidas e 

orientações, conforme os alunos apresentem durante a elaboração dos formulários em papel sulfite.  

Exemplo de formulário (assunto: comida): 

Qual é a nacionalidade da sua comida favorita? 

(   )  Brasileira 

(   )  Italiana 

(   )  Japonesa 

(   )  Árabe 

Feito o formulário explique que entrevistarão alunos das outras classes na próxima etapa, assim, 

conforme forem obtendo respostas podem marcar x ou risquinhos para as pessoas que responderem 

tal variável, dessa forma, precisarão apenas copiar formulários suficientes para todos do grupo. 

 

2ª etapa (1 aula: em média 50 minutos) 

Nesta etapa, as pesquisas serão realizadas. Lembre-se de já ter combinado um determinado 

horário com os demais professores da escola. Ressalte também aos alunos o respeito com as demais 

salas e a organização da pesquisa. 

Atividade 1 

Dê um tempo aproximado de 30 ou 40 min para a realização da pesquisa. Diga que conforme forem 

terminando, já podem voltar para a sala contabilizar os dados. 

Peça que criem uma tabela com as informações obtidas. A primeira coluna deverá ter as 

alternativas do formulário, e a segunda coluna a quantidade de pessoas que escolheram a alternativa 

correspondente. 
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Exemplo: 

Qual é a nacionalidade da sua comida favorita? 

Nacionalidade Quantidade 

Brasileira x x x x x x x x x 

Italiana x x x x x 

Japonesa x x x 

Árabe x x x x x x x x x x x 

9 

5 

3 

11 

Fonte: Alunos da Escola Passarinho 

 

3ª etapa (2 aulas: em média 100 minutos) 

Para iniciar essa etapa é necessário que o professor disponibilize para cada grupo cartolina, 

transferidor, compasso (opcional), régua e lápis de cor. Nela, cada grupo desenvolverá a criação de um 

gráfico de setores em papel kraft. 

Durante a atividade, assuma a postura de mediador para que os alunos possam desenvolver 

autonomia e papel ativo. 

Atividade 1 

Nessa etapa, ainda nos grupos e com os dados coletados em mãos, oriente os alunos a tratarem 

suas tabelas, colocando título, fonte de pesquisa e variáveis. 

Solicite que os alunos calculem as porcentagens das respostas obtidas para cada alternativa do 

formulário, e utilizando o transferidor, criem um gráfico de setores. Para isso, guie-os a relembrarem 

que círculos completos possuem 360° e no caso, o círculo completo equivale a 100%. 

Se julgar conveniente, retome o exemplo da primeira aula, exibindo a eles o passo a passo da 

construção do gráfico – questione, pergunte como poderia fazer, dê voz a eles, tente obter de 

maneiras diferentes a medida em graus, por exemplo, dividindo por 100 e multiplicando por 360 ou 

calculando regra de três - um gráfico de setores, transformando as porcentagens em graus, criando a 

legenda, título e tudo mais, assim, na sequência eles poderão ter mais autonomia para a construção 

do gráfico utilizando os dados pesquisados. Outra possibilidade é disponibilizar uma circunferência 

dividida em 100 partes iguais, para que eles construam cada setor de acordo com a porcentagem 

calculada. 

Ajude-os quanto ao uso do transferidor e compasso para a construção do gráfico. 
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Exemplo: 

Nacionalidade das comidas favoritas da Escola Passarinho 

Ilustração: Cátia Germani 

 

Fonte: Alunos da Escola Passarinho 

Lembrando que os ângulos dos arcos seriam, aproximadamente: 

Ilustração: Cátia Germani 

 

Qual é a nacionalidade da sua comida favorita? 

Nacionalidade Quantidade Frequência relativa 

(aproximada) 

Graus 

(aproximado) 

Brasileira  

Italiana 

Japonesa  

Árabe 

9 

5 

3 

11 

32% 

18% 

11% 

39% 

115,2° 

64,8 

39,6° 

140,4° 

Total 28 100% 360° 

Fonte: Alunos da Escola Passarinho. 

Depois da construção dos gráficos discuta com eles sobre as dificuldades, comparem os gráficos, 

crie um perfil hipotético da escola por exemplo: a maioria gosta mais de comida Árabe, tem carro, 

gosta de vídeo game, quer ser professor, etc. Conforme os temas das entrevistas, dando assim, 

significado a atividade. 

Fixe os cartazes pela escola e deixe-os em exposição.  
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Avaliação 
Aproveite o desenvolvimento das aulas e a realização das atividades propostas para fazer uma 

avaliação contínua da aprendizagem e da participação dos alunos. Por meio dessa avaliação, procure 

observar, acompanhar e até mesmo fazer intervenções necessárias para que a aprendizagem seja 

significativa. 

É necessário observar os critérios a seguir. 

 O aluno analisou o processo de pesquisa, elaborando um instrumento de coleta de dados? 

 O aluno interpretou corretamente os dados contidos na pesquisa e no gráfico? 

 O aluno conseguiu construir corretamente o gráfico de setores? 

 O aluno conseguiu atribuir título, fonte de pesquisa e variáveis ao gráfico? 

 

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

de autoavaliação. 

 

Autoavaliação Sim Não 

Prestei atenção na explicação do professor?   

Realizei com empenho as atividades propostas?   

Interpretei corretamente os dados apresentados na tabela e no gráfico?   

Construí corretamente o gráfico de setores?   

 


