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IBGE e os números 

Público-alvo: 6o ano 

Duração: 4 aulas 

Referência do Livro do Aluno: Capítulo 1  

 

Relevância para a aprendizagem 

Esta sequência didática aborda a coleta e a apresentação de dados, as ordens e as classes do 

sistema de numeração decimal e as operações básicas por meio de atividades e situações em que o 

aluno seja convidado a buscar e analisar pesquisas censitárias. 

Com base na análise dos dados disponíveis na plataforma on-line do IBGE, os alunos devem ser 

capazes de identificar e compreender melhor a população da região em que nasceram ou vivem e de 

outras regiões do país. 

Por meio das atividades propostas, espera-se que os alunos desenvolvam habilidades 

relacionadas a comparação, ordenação, leitura e escrita de números naturais, além de resolver 

problemas que envolvam a análise e a organização de dados. 

 

Objetivos de aprendizagem 

• Identificar a ordem e a classe dos algarismos em um número. 

• Colocar os números em ordem crescente. 

• Organizar informações em tabelas. 

• Resolver questões que envolvem adição e subtração. 

• Comparar números naturais. 

• Realizar pesquisas utilizando fonte de investigação externa. 

 

Material necessário 

• Papéis com o nome dos estados brasileiros e do Distrito Federal em um saquinho ou uma caixa. 

• Calculadora. 

• Cópias impressas dos dados das pesquisas (na falta de computadores na escola).  
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Objetos de conhecimento e habilidades (BNCC) 

Objetos de conhecimento Habilidades 

Sistema de numeração decimal: 
características, leitura, escrita e 
comparação de números naturais  
e de números racionais na forma 
decimal. 

(EF06MA01) Comparar, ordenar, ler e escrever números naturais e números 
racionais cuja representação decimal é finita, fazendo uso da reta numérica. 

Operações (adição, subtração, 
multiplicação, divisão e 
potenciação) com números 
naturais. 
Divisão euclidiana. 

(EF06MA03) Resolver e elaborar problemas que envolvam cálculos (mentais ou 
escritos, exatos ou aproximados) com números naturais, por meio de estratégias 
variadas, com compreensão dos processos neles envolvidos com e sem uso  
de calculadora. 

Aproximação de números para 
múltiplos de potências de 10. 

(EF06MA12) Fazer estimativas de quantidades e aproximar números para múltiplos 
da potência de 10 mais próxima. 

Leitura e interpretação de tabelas  
e gráficos (de colunas ou barras 
simples ou múltiplas) referentes  
a variáveis categóricas e variáveis 
numéricas. 

(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 gráfico 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. 

 

Desenvolvimento 

Aula 1 – Dados populacionais sobre o estado em que moram 

Duração: 50 minutos 

Local: sala de aula ou de informática 

Organização dos alunos: individual 

Recursos e/ou material necessário: computador com acesso à internet e a software de planilhas eletrônicas  

(se for possível), papel e caneta 

Inicie a aula perguntando aos alunos se todos nasceram no estado em que vivem ou se alguém 

nasceu em outro estado. Depois, questione-os a respeito das características desse estado, por 

exemplo: número de municípios e população total estimada. Pergunte o nome do município em que 

cada um deles nasceu e a população estimada do município. É provável que eles não conheçam esses 

dados; então aproveite o momento de reflexão e proponha uma pesquisa sobre o assunto.  
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Sugira aos alunos o site do IBGE para que realizem a pesquisa: <www.ibge.gov.br/>. Acesso 

em: 14 maio 2018. Outra opção é coletar os dados necessários de cada estado (número de municípios 

e habitantes) no site citado e imprimi-los antes da aula para fornecer aos alunos. 

Durante a aula, oriente os alunos a organizar os dados em um quadro, que poderá ser 

elaborado em uma folha de papel ou em uma planilha eletrônica. Veja o exemplo a seguir. 

Informação Dados coletados 

Estado em que nasceu  

População total do estado  

Número de municípios do estado  

Município em que nasceu   

População total do município  

 

Depois que os alunos finalizarem a pesquisa e a elaboração do quadro, proponha a eles que 

comparem as informações obtidas com os colegas. A partir das informações coletadas por eles, 

direcione o debate em sala de aula utilizando as questões a seguir. 

1. Entre os estados pesquisados, qual possui maior população? 

2. Qual é a capital do estado em que você nasceu? 

3. Qual é o estado brasileiro com a maior população? 

4. Qual é o estado brasileiro com a menor população? 

5. Vocês sabem o que é uma fonte de pesquisa? Nesta atividade, qual foi a fonte de pesquisa 

utilizada por vocês? 

Durante a conversa, incentive os alunos a falar um pouco sobre a cultura do local em que 

nasceram. Verifique como realizaram a comparação dos dados apresentados no quadro e corrija-os 

quando necessário. 

Para a próxima aula, peça a cada aluno que pesquise a população aproximada de um estado 

brasileiro diferente. Escreva o nome dos 26 estados e do Distrito Federal em pedaços de pap el, 

coloque-os em uma caixa ou em um saquinho e solicite aos alunos que sorteiem um papel. Se houver 

mais de 27 alunos na turma, devolva os papéis na caixa/saquinho e continue o sorteio. Neste caso, não 

há problema se mais de dois alunos fizerem a pesquisa sobre um mesmo estado. Ressalte a 

importância de utilizarem fontes confiáveis e peça que anotem a(s) fonte(s) de pesquisa utilizada(s). 

 

 

http://www.ibge.gov.br/
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Aula 2 – População atual 

Duração: 50 minutos 

Local: sala de aula ou de informática 

Organização dos alunos: em pequenos grupos  

Recursos e/ou material necessário: computador com acesso à internet e a software de planilhas eletrônicas  

(se for possível) 

Inicie a aula retomando as explorações da aula anterior. Peça aos alunos que apresentem as 

informações que pesquisaram em casa. Monte uma tabela coletivamente utilizando os dados obtidos 

por eles. Se achar conveniente, incentive-os a montar a tabela fazendo uso de uma planilha eletrônica. 

População por estado brasileiro (2017) 

Estado brasileiro População estimada 

Acre (AC)  

Alagoas (AL)  

Amapá (AP)  

Amazonas (AM)  

Bahia (BA)  

Ceará (CE)  

Distrito Federal (DF)  

Espírito Santo (ES)  

Goiás (GO)  

Maranhão (MA)  

Mato Grosso (MT)  

Mato Grosso do Sul (MS)  

Minas Gerais (MG)  

Pará (PA)  

Paraíba (PB)  

Paraná (PR)  

Pernambuco (PE)  

Piauí (PI)  

Rio de Janeiro (RJ)  

Rio Grande do Norte (RN)  

Rio Grande do Sul (RS)  

Rondônia (RO)  

Roraima (RR)  
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Santa Catarina (SC)  

São Paulo (SP)  

Sergipe (SE)  

Tocantins (TO)  

 
Fonte:____________________________________________. 

 

Explique aos alunos a importância de inserir as informações corretamente na tabela, incluindo 

o título, o ano em que os dados foram coletados, a unidade de medida da grandeza e a fonte de 

pesquisa. 

Se possível, leve os alunos até a sala de informática (caso não seja possível, imprima as tabelas 

do site do IBGE com os dados da população brasileira por estado). Instrua-os a acessar o site do IBGE 

(www.ibge.gov.br) e procurar a aba “Estatísticas” e, em seguida, a aba “Por cidade e estado”. O site os 

remeterá a outra página. No campo “Selecione um nível geográfico”, oriente-os a escolher a unidade 

federativa desejada e, ao acessá-la, procurar pelo dado “População estimada”.  

Peça aos alunos que analisem os dados fornecidos pelo IBGE e os comparem com os da tabela 

que eles construíram coletivamente. Se julgar interessante, proponha as seguintes questões para uma 

discussão coletiva, agindo como mediador nesta atividade e deixando que eles tirem as próprias 

conclusões: 

1. Existem dados diferentes coletados por alunos que pesquisaram sobre um mesmo estado 

do país?  

2. Se a resposta do item anterior for positiva, por que vocês acham que isso aconteceu? 

(Incentive os alunos a levantar hipóteses. Uma das possibilidades é que a coleta de dados 

tenha sido realizada em sites/fontes diferentes, ou seja, nem todos os alunos coletaram os 

dados do IBGE, que é uma fonte confiável. Também é possível que os dados se refiram a 

anos de pesquisa distintos. Converse com a turma a respeito da importância dessas 

informações.) 

3. Quando (em que ano) foram obtidos os dados que aparecem na tabela do IBGE? 

4. Quais foram as dificuldades que vocês encontraram para conseguir as informações que 

foram pedidas? 

5. Os números apresentados no site do IBGE são exatos? Por quê? 

  

http://www.ibge.gov.br/
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Em seguida, retome com os alunos aquilo que eles já conhecem sobre o sistema de numeração 

decimal. Escolha um dos números da tabela do IBGE e coloque-o em um quadro de ordens e classes. 

Veja o exemplo da população do estado de Rondônia, em 2017. 
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Se julgar conveniente, peça aos alunos que escrevam esse número por extenso e identifiquem 

cada uma de suas ordens e classes. 

Depois, peça aos alunos que, em duplas, ordenem os valores das populações de cada estado – 

do menor para o maior –, e elaborem uma reta numerada com o nome dos estados. Finalmente, 

discuta com eles as estratégias que utilizaram para comparar números com 2 ou 3 classes.  

 

Aula 3 – População antiga 

Duração: 50 minutos 

Local: sala de aula ou de informática 

Organização dos alunos: em duplas  

Recursos e/ou material necessário: computador com acesso à internet (ou dados impressos do ano 2000 sobre a 

população dos estados) 

Converse com os alunos a respeito do trabalho realizado na aula anterior. Em seguida, 

organize-os em duplas e peça a eles que pesquisem, no site do IBGE, informações sobre a população 

de cada estado no ano 2000. Caso não seja possível  realizar a pesquisa diretamente no site, colete os 

dados antes da aula e disponibilize-os para a turma. Oriente todos os alunos a completar uma tabela 

semelhante à anterior. 

Depois, peça que, em duplas, respondam às seguintes questões: 

1. Quantos anos se passaram entre as 2 coletas de dados? 

2. No estado em que você nasceu, qual é a maior população: a mais atual ou a do ano 2000? 

3. Em sua opinião, qual(is) seria(m) a(s) possível(eis) causa(s) dessa diferença entre um dado 

e outro? 
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Proponha às duplas que coletem o número de habitantes de cada estado fazendo um 

arredondamento desse número. Em seguida, com o auxílio de uma calculadora ou planilha eletrônica, 

peça que somem os valores de cada estado para chegar a um arredondamento da população brasileira. 

Solicite, então, que respondam às questões a seguir. 

1. O valor a que vocês chegaram é próximo ao apresentado para a população brasileira no site 

do IBGE? 

2. Comparando esse resultado aproximado com o que foi coletado anteriormente, qual é o 

maior? A população do Brasil aumentou ou diminuiu? Por que vocês acham que isso 

aconteceu? 

Por fim, discuta as respostas dos alunos coletivamente. 

 

Aula 4 – Comparação dos dados de regiões brasileiras e de outros países 

Duração: 50 minutos 

Local: sala de aula ou de informática 

Organização dos alunos: em duplas ou pequenos grupos 

Recursos e/ou material necessário: calculadora 

Inicie a aula abordando a divisão do Brasil em regiões. Explique aos alunos que a ideia dessa 

divisão territorial é facilitar o estudo do país usando como critérios: clima, vegetação, relevo e  

aspectos socioeconômicos. Pergunte a eles o que sabem sobre as regiões brasileiras. Informe que o 

objetivo da aula será comparar os dados populacionais entre essas regiões e também com os dados 

de outros países. 

Em seguida, organize os alunos em duplas. Forneça uma calculadora para cada dupla. Retome 

com eles a tabela de população por estados utilizada na aula 2. Proponha questões relacionadas aos 

dados coletados da região Sudeste, a mais populosa do Brasil, e da região Sul, a menos populosa. Por 

exemplo, pergunte à turma: “Qual era a população da região Sudeste em 2017, sabendo que essa 

região é formada pelos estados de Espírito Santo, Minas Gerais, São Paulo e Rio de Janeiro?” e “Qual 

era a população da região Sul, formada por Paraná, Rio Grande do Sul e Santa Catarina, em 2017?”.  

Espera-se que os alunos localizem os valores indicados e realizem a seguinte adição: 

- para a região Sudeste: 4 016 356 + 21 119 536 + 45 094 866 + 16 718 956 = 86 949 714; 

- para a região Sul: 11 320 892 + 11 322 895 + 7 001 161 = 29 644 948. 

Solicite a eles que calculem, com o uso da calculadora, a diferença entre as populações dessas 

2 regiões fazendo a seguinte subtração: 86 949 714 – 29 644 948 = 57 304 766. Depois, peça que 

calculem as populações das outras regiões e comparem com as populações da região mais populosa e 

da menos populosa, anteriormente calculadas. 
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Para finalizar e enriquecer o trabalho de pesquisa realizado pelos alunos, solicite a  

eles que acessem os dados populacionais de outros países também no site do IBGE: 

<https://paises.ibge.gov.br/#/pt>. Acesso em: 14 maio 2018.  

Proponha às duplas que escolham alguns países no mapa exibido no site e comparem as 

populações desses países com alguma região do Brasil. Promova discussões em sala de aula sobre quão 

populoso um determinado país é em relação à região brasileira mais populosa, fazendo considerações 

sobre a distribuição populacional em cada extensão territorial. Sugira também que as duplas procurem 

populações de países que somadas se aproximem à população de alguma das regiões brasileiras  

previamente calculadas. 

Se julgar necessário, sugira aos alunos que organizem os dados coletados e as operações 

realizadas em um quadro no caderno. 

 

Aferição dos objetivos de aprendizagem 

Os alunos podem ser avaliados ao longo de todas as atividades propostas. Observe como se 

relacionam com os colegas e como trabalham em duplas, como interagem com o site do IBGE (caso 

tenham feito a pesquisa nele) e com as planilhas eletrônicas, como elaboram e preenchem quadros e 

tabelas, como apresentam oralmente os dados coletados, se conseguem fazer arredondamentos 

adequados de dados e se conseguem refletir acerca da população brasileira. 

 

Questões para auxiliar na aferição dos objetivos de aprendizagem 

Marcos registrou a população de sua cidade, separada em faixas etárias. 

População por faixa etária (2020) 

Faixa etária População 

Crianças e adolescentes (de 0 a 20 anos) 87 626 hab. 

Adultos (de 21 a 60 anos) 210 792 hab. 

Idosos (acima de 60 anos) 53 502 hab. 

Tabela elaborada para fins didáticos. 

a) Qual é a população total da cidade? 

b) Faça o arredondamento dos valores que aparecem na tabela para a unidade de milhar. 

Depois, coloque-os em ordem crescente. 

 

https://paises.ibge.gov.br/#/pt
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Observe a tabela abaixo com as informações obtidas no site do IBGE. 

População estimada 

Cidade População estimada em 2017 População estimada em 2010 

Santos 434 742 hab. 419 400 hab. 

São Paulo 12 106 920 hab. 11 253 503 hab. 

Campinas 1 182 429 hab. 1 080 113 hab. 

Sorocaba 659 871 hab. 586 625 hab. 

Fonte: IBGE. 

a) Construa uma quarta coluna na tabela e informe nela a diferença de população de cada 

cidade entre os anos de 2010 e 2017. 

b) Quais cidades apresentaram, respectivamente, o maior e o menor aumento de população 

entre 2010 e 2017? 

 

Gabarito das questões 

1. a) 351 920 habitantes. 

b) 53 502 pode ser arredondado como 54 000; 210 792 pode ser arredondado como 211 000; 

87 626 pode ser arredondado como 88 000. 

c) Ordem crescente: 54 000; 88 000; 211 000. 

2. a)  

População estimada 

Cidade 
População estimada 

em 2017 
População estimada 

em 2010 

Diferença do número  
de habitantes entre  

2017 e 2010 

Santos 434 742 hab. 419 400 hab. 15 342 

São Paulo 12 106 920 hab. 11 253 503 hab. 853 417 

Campinas 1 182 429 hab. 1 080 113 hab. 102 316 

Sorocaba 659 871 hab. 586 625 hab. 73 246 

Fonte: IBGE. 

b) Maior aumento: São Paulo; menor aumento: Santos. 


