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Qual é o gráfico mais adequado? 
 

Objetos de conhecimento Habilidade 

 Gráficos de barras, colunas, linhas ou setores e 

seus elementos constitutivos e adequação para 

determinado conjunto de dados. 

 (EF08MA23) Avaliar a adequação de diferentes 

tipos de gráficos para representar um conjunto 

de dados de uma pesquisa. 

Objetivos 

 Identificar os elementos pertencentes aos diferentes tipos de gráfico. 

 Reconhecer qual é o gráfico mais adequado para representar determinado conjunto de dados. 

 Construir gráficos a partir dos dados de uma tabela. 

Recursos utilizados 

 Projetor de imagens. 

 Imagens de diversos tipos de gráficos. 

 Cópia dos gráficos descritos na Etapa 1. 

 Imagens da tabela nutricional de diversos 

alimentos. 

 Lápis grafite. 

 Embalagens de alimentos. 

 Cartolina. 

 Régua. 

 Canetas hidrocor. 

 Lápis de cor. 

 

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

 

Desenvolvimento da sequência didática 

1ª etapa (2 aulas: em média 100 minutos) 
Essa etapa tem por objetivo verificar os conhecimentos prévios dos alunos referentes aos 

diferentes tipos de gráfico e identificar qual é o modelo mais adequado para representar certos 

conjuntos de dados. Para isso, providencie com antecedência um projetor e imagens de diversos tipos 

de gráfico, além de cópias impressas dos gráficos descritos na Atividade 1. 

Inicie a aula promovendo uma conversa com os alunos a respeito dos diferentes tipos de gráfico, 

solicitando que citem os locais mais comuns nos quais é possível observar sua presença. É esperado 

que eles digam que os gráficos estão presentes em jornais, revistas, folhetos, internet, livros e diversos 

outros meios de divulgação de informações. Explique que um dos objetivos de apresentar informações 

por meio de gráficos é facilitar a interpretação dos dados, uma vez que, a partir do momento que 

essas informações são apresentadas de forma organizada e atrativa, torna-se muito mais fácil sua 

leitura e interpretação. 

Com o auxílio do projetor, apresente aos alunos imagens de diferentes tipos de gráfico, buscando 

mostrar, no mínimo, duas imagens de cada um dos tipos (gráfico de barras, de colunas, de linhas, de 

setores, pictogramas e pirâmide etária). Apresente não apenas os gráficos, mas também o contexto do 

qual foram retirados. Solicite aos alunos que atentem às informações presentes em cada gráfico, como 
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título, fonte, legenda e eixos horizontal e vertical, quando for o caso, explicando a função de cada um 

desses itens. 

 Título: informa o assunto que será tratado no gráfico. 

 Fonte: apresenta de onde as informações foram extraídas ou quem as coletou. 

 Legenda: quando apresentada, permite identificar, por meio de cores ou ícones, cada uma das 

categorias envolvidas. 

 Eixos: quando apresentados, relacionam os dados entre si. 

Diga aos alunos que, dependendo do tipo de informação, torna-se mais viável a utilização de certo 

tipo de gráfico, ficando a cargo do responsável pelo tratamento da informação a escolha de qual 

utilizar. 

Atividade 1 

Distribua aos alunos cópias dos gráficos 1, 2 e 3 representados nesta atividade. Se julgar 

conveniente, os gráficos poderão ser apresentados com o auxílio de um projetor, permitindo o 

trabalho com mais exemplos. 

GRÁFICO 1 

Exportações brasileiras de café para os principais portos de destinos 

Período: janeiro a outubro de 2018 – Sacas 60 kg 

Ilustração: Caio Tanaka 

 

Fonte: CECAFE. Conselho dos Exportadores de Café do Brasil. Relatório mensal – setembro 2018. Disponível em: 
<https://www.cecafe.com.br/publicacoes/relatorio-de-exportacoes/>. Acesso em: 25 out. 2018. 

  

https://www.cecafe.com.br/publicacoes/relatorio-de-exportacoes/
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GRÁFICO 2 

Resultado das eleições para o governo do Paraná – 2018 (votos válidos) 

Ilustração: Caio Tanaka 

 
 

Fonte: Gazeta do Povo. Eleições 2018. Resultados. Disponível em: 
<https://especiais.gazetadopovo.com.br/eleicoes/2018/resultados/candidatos-mais-votados-para-governador-

do-pr/>. Acesso em: 25 out. 2018. 

 

GRÁFICO 3 

Participação do imposto de renda (física, jurídica e fonte) na Receita Tributária da União de 1924 a 2015 

(Não inclui receita previdenciária) 

Ilustração: Caio Tanaka 

 
Ministério da Fazenda. Receita Federal. Gráficos. Disponível em: 

<http://idg.receita.fazenda.gov.br/sobre/institucional/memoria/imposto-de-renda/graficos>. Acesso 

em: 20 out. 2018. 
  

https://especiais.gazetadopovo.com.br/eleicoes/2018/resultados/candidatos-mais-votados-para-governador-do-pr/
https://especiais.gazetadopovo.com.br/eleicoes/2018/resultados/candidatos-mais-votados-para-governador-do-pr/
http://idg.receita.fazenda.gov.br/sobre/institucional/memoria/imposto-de-renda/graficos
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Explique aos alunos que eles deverão indicar no caderno as principais informações contidas nos 

gráficos apresentados. Para isso, reproduza o roteiro a seguir na lousa e peça-lhes que identifiquem a 

maior quantidade possível de itens. 

 Qual é o tipo de gráfico apresentado? a)

 Qual é o título do gráfico? b)

 De onde as informações do gráfico foram extraídas? c)

 Há legendas nesse gráfico? Quais são as categorias que ela identifica? d)

 Esse gráfico apresenta eixos? Quais informações cada um dos eixos representa? e)

Caso necessário, efetue uma pesquisa antecipada e complemente os exemplos com outros tipos de 

gráfico. 

Ao realizar a correção da atividade, promova um momento de debate com os alunos, 

questionando-os a respeito da possibilidade de apresentar as informações de qualquer um dos 

exemplos por meio de outro tipo de gráfico. Analise as respostas e verifique a possibilidade de efetuar, 

na prática, as sugestões oferecidas. 

Finalize essa etapa solicitando aos alunos que tragam, para a próxima aula, embalagens de 

diferentes produtos alimentícios. 

 

2ª etapa (2 aulas: em média 100 minutos) 
O objetivo dessa etapa é fazer os alunos elaborarem um gráfico com base em informações retiradas 

de tabelas de informação nutricional presentes nas embalagens dos produtos alimentícios. Para isso, 

providencie antecipadamente um projetor, imagens da tabela nutricional de diversos alimentos, 

cartolina, régua, canetas hidrocor e lápis de cor. Solicite previamente aos alunos que tragam para a 

sala de aula rótulos de embalagens de diversos produtos alimentícios. 

 

Atividade 1 

Organize os alunos em grupos de quatro integrantes, distribuindo para cada grupo uma cartolina, 

uma régua, canetas hidrocor de diversas cores e uma caixa de lápis de cor. Com o auxílio do projetor, 

apresente imagens da tabela nutricional de alguns produtos. Peça que comparem as informações 

apresentadas nessa tabela com as informações contidas nas embalagens dos produtos que trouxeram. 

Aborde as semelhanças e as diferenças entre as diversas tabelas nutricionais. Para isso, proponha 

alguns questionamentos, conforme sugestões apresentadas a seguir. 

 Qual é o título das tabelas? 

 A qual produto elas se referem? 

 Há alguma informação que se repete em todas elas? Que informação é essa? 

 O que significa a indicação “%VD”? 

Explique que as tabelas nutricionais apresentam informações relativas à quantidade de nutrientes 

dos alimentos, geralmente calculadas por porção. Os principais nutrientes apresentados em uma 

tabela nutricional são sódio, carboidratos, proteínas, gorduras, fibras, açúcares, cálcio, ferro, entre 

outros. A indicação “%VD” representa a concentração daquele nutriente no produto com relação a 

uma dieta de 2 000 kcal, indicando a proporção da quantidade total que deve ser ingerida no período 

de um dia. Essas informações são de grande importância para a manutenção de uma alimentação 

saudável, especialmente para pessoas que possuem algum tipo de restrição alimentar. Aproveite o 
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enfoque e pergunte aos alunos se eles, ou algum familiar, mantêm o hábito de ler as informações 

apresentadas em uma tabela nutricional, enfatizando a importância dessa atitude para uma melhor 

qualidade de vida. Para auxiliar no trabalho com a leitura dos rótulos de alimentos industrializados, 

acesse o link <http://www.brasil.gov.br/noticias/saude/2016/07/saiba-como-ler-os-rotulos-de-

alimentos-industrializados> (acesso em: 25 out. 2018.). 

Oriente as equipes a construírem no caderno um quadro, semelhante ao modelo apresentado 

abaixo, que contenha as informações nutricionais de quatro dos produtos cujas embalagens foram 

trazidas para a sala de aula. Diga que nesse quadro serão especificados apenas os valores referentes ao 

valor energético, carboidratos, proteínas, gorduras totais, gorduras saturadas, fibra alimentar e sódio. 

 

 Produto A Produto B Produto C Produto D 

Valor energético     

Carboidratos     

Proteínas     

Gorduras totais     

Gorduras saturadas     

Fibra alimentar     

Sódio     

 

Converse com os alunos a respeito das informações contidas no quadro. Proponha uma discussão 

acerca das unidades de medida de cada um dos nutrientes e pergunte se seria possível, por exemplo, 

construir um gráfico de barras duplas envolvendo os valores de “Valor energético” e “Carboidratos”. 

Espera-se que os alunos concluam que não, pois as unidades de medida dos valores desses nutrientes 

são diferentes, não sendo possível associá-las em um único eixo do gráfico. 

Explique que eles deverão construir na cartolina um gráfico de colunas duplas envolvendo dois 

nutrientes do quadro, atentando ao fato de que devem ser representados com a mesma unidade de 

medida. Sugerimos abordar os nutrientes “Carboidratos” e “Proteínas”, pois ambos são expressos na 

unidade de medida grama. Fique atento às construções dos alunos, verificando se estão associando 

corretamente os dados aos eixos. 

Ao término das construções, organize um momento de debate com o intuito de discutir os 

procedimentos do trabalho. Peça aos alunos de cada equipe que compartilhem com os colegas suas 

experiências, os pontos de maior dificuldade, o que aprenderam com o trabalho com a tabela 

nutricional, entre outros tópicos que julgar relevantes. Organize a exposição dos cartazes elaborados 

em uma área comum da escola, objetivando compartilhar com toda a comunidade escolar o trabalho 

realizado em sala de aula. 

 

  

http://www.brasil.gov.br/noticias/saude/2016/07/saiba-como-ler-os-rotulos-de-alimentos-industrializados
http://www.brasil.gov.br/noticias/saude/2016/07/saiba-como-ler-os-rotulos-de-alimentos-industrializados
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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. Quais são os principais elementos de um gráfico? 

Título, fonte, legenda e eixos vertical e horizontal, quando for o caso. 

2. Um gráfico pode ser elaborado com base em informações fornecidas de qual maneira? 

Um gráfico pode ser criado com base em informações fornecidas em textos, tabelas, dados coletados, outros gráficos, etc. 

3. O que é importante observar ao escolher um tipo de gráfico para representar um conjunto de 

dados? 

É necessário analisar a natureza das variáveis envolvidas. 

 

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

de autoavaliação. 

 

Autoavaliação Sim Não 

Empenhei-me na realização das atividades propostas?   

Compreendi o que significa e como estão indicados os principais elementos de um 

gráfico (título, legenda, eixo vertical e eixo horizontal e fonte)? 
  

Construí gráficos corretamente?   

Soube avaliar qual o melhor gráfico para representar um conjunto de dados?   

 


