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Título: A chance de cada um 

Duração estimada: 1 semana 

Referência ao livro do aluno: Unidade 5 

Introdução 

De maneira intuitiva, alunos de 5º ano do Ensino Fundamental conseguem comparar e avaliar 

se a chance de um evento ocorrer é maior ou menor do que a chance de ocorrência de outro evento 

em situações simples e em função das condições de ocorrência apresentadas. Esta sequência didática 

explora, de forma lúdica, uma maneira de indicar a probabilidade de ocorrência de um resultado em 

eventos aleatórios por meio de uma fração. 

Objetivos de aprendizagem 

• Identificar os possíveis resultados de um experimento aleatório. 

• Comparar as chances de ocorrência de 2 ou mais eventos, classificando-os como prováveis, 
improváveis, certos ou impossíveis a partir das condições especificadas para o experi-
mento aleatório.  

• Determinar a probabilidade de ocorrência de um resultado em eventos aleatórios. 

Objetos de conhecimento e Habilidades (BNCC) 

• Espaço amostral: análise de chances de eventos aleatórios  

(EF05MA22) Apresentar todos os possíveis resultados de um experimento aleatório, esti-
mando se esses resultados são igualmente prováveis ou não. Cálculo de probabilidade de 
eventos equiprováveis. 

• Cálculo de probabilidade de eventos equiprováveis  

(EF05MA23) Determinar a probabilidade de ocorrência de um resultado em eventos alea-
tórios, quando todos os resultados possíveis têm a mesma chance de ocorrer (equiprová-
veis). 

Material necessário 

Bolas de isopor coloridas (5 vermelhas, 5 amarelas e 5 azuis), saquinho de pano, caixa de  

sapato. 
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Desenvolvimento 

Etapa 1: Sorteando bolinhas coloridas 

Duração prevista: 1 aula 

Organização dos alunos: individual 

Nesta etapa, será utilizado o saquinho de pano, a caixa de sapato e as bolas vermelhas e ama-

relas. Coloque todas as bolas na caixa de sapato e monte as diferentes configurações do saquinho, 

conforme as orientações descritas em cada situação. Entregue uma ficha de atividades a cada aluno e 

oriente-os a responder às perguntas após a realização das experimentações. 

1. Para iniciar esta etapa, explique aos alunos que será realizada uma brincadeira usando o que já 
conhecem sobre sorteios e chances. Depois, simule com eles as duas situações apresentadas a 
seguir. 

1ª situação: 

Coloque 5 bolas amarelas no saquinho e faça o seguinte questionamento aos alunos: “Se vocês 
tivessem que adivinhar qual cor de bola vai ser sorteada, qual cor vocês escolheriam?”. 

É esperado que eles respondam cor amarela, já que todas as bolas são amarelas. Se necessário, 
comprove isso realizando alguns sorteios com a ajuda dos alunos. Lembre-se de colocar a bola 
sorteada de volta no saquinho. 

2ª situação: 

Retire uma bola amarela do saquinho e guarde-a na caixa. Em seguida, coloque uma bola verme-
lha no saquinho e pergunta novamente aos alunos: “Se vocês tivessem que adivinhar qual cor de 
bola vai ser sorteada, qual cor vocês escolheriam?”. 

É possível que eles respondam cor amarela, mas talvez apresentem menos certeza, e possivel-
mente comentem isso entre eles. Deixe que eles se expressem e, em seguida, proponha que fa-
çam a comprovação realizando sorteios sucessivos. O número de sorteios deverá ser suficiente-
mente elevado. Anote na lousa o resultado dos sorteios.  

Muita atenção para que os alunos não constituam conhecimento equivocado a respeito da pro-
babilidade. Por exemplo, se forem realizados 10 sorteios e a bolinha vermelha for sorteada apenas 
uma vez, isso não significa que a probabilidade de ocorrência da bolinha vermelha nessa situação 
seja de 1 em 10. 

Ao final dessa exploração, espera-se que os alunos concluam que a chance de uma bola amarela 
ser sorteada é maior que a de uma bola vermelha ser sorteada. 
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3ª situação: 

Agora retire todas as bolas do saquinho e guarde-as na caixa de sapato. Em seguida, coloque 3 
bolas amarelas e 2 bolas vermelhas no saquinho e pergunte novamente aos alunos: “Se vocês 
tivessem que adivinhar qual cor de bola vai ser sorteada, qual cor vocês escolheriam?”. 

É possível que alguns alunos respondam cor vermelha. Proponha então uma votação. Solicite que 
quem acha que a bolinha sorteada será amarela fique à esquerda da lousa, e quem acha que será 
vermelha fique à direita. Por fim, realize alguns sorteios sucessivos para eles verificarem o que 
ocorre. 

Espera-se que os alunos percebam que a chance de uma bola amarela ser sorteada continua 
sendo maior que a de uma bola vermelha ser sorteada. 

2. Para finalizar esta etapa da sequência, solicite aos alunos que elaborem uma situação e uma per-
gunta parecida com as apresentadas na ficha de atividades. 

 

 
FICHA DE ATIVIDADES 

Nome: ________________________________________________________ Série: ________ 

 
 
 

Imagine cada situação apresentada a seguir e responda às questões. 
 
1ª situação: Um saquinho com 5 bolas amarelas dentro. 

Avits Estúdio Gráfico/Arquivo da editora 

 
 
É possível tirar uma bola vermelha desse saquinho? Por quê? 

____________________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________________ 
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2ª situação: Um saquinho com 4 bolas amarelas e 1 bola vermelha. 

Ilustrações: Avits Estúdio Gráfico/Arquivo da editora 

 
 

Há mais chances de ser sorteada uma bola amarela ou uma vermelha? Por quê? 

___________________________________________________________________________ 

É impossível sortear a bola vermelha? Qual cor de bola tem mais chance de ser sorteada:  

vermelha ou amarela? 

___________________________________________________________________________ 

 
3ª situação: Um saquinho com 3 bolas amarelas e 2 bolas vermelhas. 
 

 
 

E agora, há mais chance de ser sorteada uma bola vermelha ou uma bola amarela? 

____________________________________________________________________________ 
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Desenhe abaixo uma situação em que a chance de sortear uma bola vermelha seja a mesma 
do que a chance sortear uma bola amarela. 

 

 

Etapa 2: Quando a chance é a mesma 

Duração prevista: 1 aula 

Organização dos alunos: individual 

1. Incentive os alunos a compartilhar com os colegas a situação que elaboraram na ficha de ativida-
des da etapa anterior. Depois, verifique a possibilidade de simular algumas das situações apre-
sentadas por eles usando o saquinho e as bolas coloridas. Em seguida, peça a eles  que façam a 
pergunta que elaboraram aos colegas.  

2. Proponha outros sorteios variando o número de bolas coloridas em cada situação. Para cada uma 
delas, questione os alunos sobre se as chances de sortear determinada cor de bola é igual à chance 
de sortear a cor de outra bola. Exemplos:  

1ª situação: 

Coloque 4 bolas vermelhas e 4 bolas amarelas no saquinho. 

2ª situação: 

Agora acrescente uma bola vermelha e uma bola amarela no saquinho e, antes de realizar o sorteio, 
verifique se os alunos ainda acham que a chance de sortear uma bola amarela é igual à chance de 
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sortear uma bola vermelha. Depois, realize o sorteio e avalie se eles compreenderam que as chances 
são iguais. 

3ª situação: 

Coloque 3 bolas vermelhas, 3 bolas amarelas e 3 bolas azuis no saquinho. A ideia, nessa situação, é 
que os alunos percebam que mesmo com mais cores, se a quantidade de bolinhas de cada cor for a 
mesma, a chance de sortear uma bolinha de cada cor também é a mesma. Aqui está presente o con-
ceito de evento equiprovável: toda e qualquer bolinha têm chances iguais de ser sorteada, indepen-
dentemente, neste caso, de sua cor. 

A chance de qualquer bolinha vermelha ser sorteada é a mesma de qualquer bolinha amarela ser sor-
teada e a mesma de qualquer bolinha azul ser sorteada, visto que elas são todas idênticas, com exce-
ção da cor. Embora tal discussão não precise ser feita com os alunos nesse momento, é importante 
que esteja clara na realização dos sorteios.  

Etapa 3: Calculando a probabilidade   

Duração prevista: 1 aula 

Organização dos alunos: individual 

Nesta etapa será explorado como determinar a probabilidade de ocorrência de um resultado 

em eventos aleatórios, quando todos os resultados possíveis têm a mesma chance de ocorrer.  

Em um sorteio com 5 bolas azuis e 2 bolas amarelas, por exemplo, podemos sortear qualquer 

uma das 5 bolas azuis ou qualquer uma das 2 bolas amarelas. Nessa situação, o espaço amostral do 

experimento é formado por 7 elementos, que correspondem ao número total de bolinhas que podem 

ser sorteadas, uma por vez.  

Para cada uma das cores, a probabilidade de sair uma bola é diferente, pois há 5 bolas azuis e 

2 bolas amarelas. O evento “ser sorteado uma bola azul” é formado por 5 elementos, enquanto o 

evento “ser sorteada uma bola amarela” é formada por 2 elementos.  

A probabilidade de ocorrência de um evento aleatório é a razão entre o número de elementos 

do evento e o número de elementos do espaço amostral.   

A probabilidade de uma bola azul ser sorteada é 
5

7
 (há 5 bolas azuis no total de 7 bolas). 

A probabilidade de uma bola amarela ser sorteada é 
2

7
 (há 2 bolas amarelas no total de 7 

bolas). 

Em linguagem matemática, podemos escrever: 

𝑃𝑟𝑜𝑏𝑎𝑏𝑖𝑙𝑖𝑑𝑎𝑑𝑒 𝑑𝑒 𝑜𝑐𝑜𝑟𝑟ê𝑛𝑐𝑖𝑎 𝑑𝑜 𝑒𝑣𝑒𝑛𝑡𝑜 =
𝑛ú𝑚𝑒𝑟𝑜 𝑑𝑒 𝑒𝑙𝑒𝑚𝑒𝑛𝑡𝑜𝑠 𝑑𝑜 𝑒𝑣𝑒𝑛𝑡𝑜 

𝑛ú𝑚𝑒𝑟𝑜 𝑑𝑒 𝑒𝑙𝑒𝑚𝑒𝑛𝑡𝑜𝑠 𝑑𝑜 𝑒𝑠𝑝𝑎ç𝑜 𝑎𝑚𝑜𝑠𝑡𝑟𝑎𝑙 
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1. Entregue a cada aluno uma ficha de atividades, como a mostrada a seguir. Depois, solicite a eles que 
analisem cada situação e escrevam uma fração para indicar a probabilidade de o evento ocorrer. 

 

 
FICHA DE ATIVIDADES 

Nome:  ___________________________________________________________ Série: ________ 

 

Indique, em cada caso, a probabilidade de o evento ocorrer usando uma fração.  

1ª situação: Ana Lúcia estava brincando de esconde-esconde com Mariana, e elas precisa-
vam decidir quem iria “bater-cara” primeiro. Ana teve a ideia de usarem uma moeda. Ma-
riana escolheu cara, e Ana coroa. Qual é a probabilidade da Ana ganhar? 
 

2ª situação: Para ganhar um jogo, Eduardo precisava tirar a face 5 no dado. Qual é a pro-
babilidade de ele conseguir esse resultado na sua vez? 
 

3ª situação: Em um sorteio para ganhar uma viagem, a avó de Júlia comprou 4 bilhetes. 
Além dela, mais 23 pessoas compraram 2 bilhetes cada uma. Qual é a probabilidade da 
avó de Júlia ser sorteada? 
 

Acompanhamento da aprendizagem 

As fichas de atividades propostas nesta sequência didática podem fornecer indícios para ava-

liar a compreensão dos alunos sobre o conceito de probabilidade. Propomos duas questões a seguir 

para auxiliar nessa avaliação. 

Questões 

1. Larissa e Caio estão brincando de sortear bolas coloridas. Eles colocaram 3 bolas vermelhas, 3 
bolas azuis e 2 bolas amarelas em uma urna. Depois, sem olhar, Larissa tirou uma bola da urna. 
Qual é a probabilidade de ela tirar uma bola azul dessa urna? 

2. Maurício e Felipe estão brincando de adivinhar cartas. Eles embaralharam 10 cartas numeradas 
de 1 a 10, depois formaram um monte com os números voltados para baixo. Em seguida, sem 
olhar, Felipe tirou uma carta desse monte. Qual é a probabilidade de ele tirar uma carta com um 
número par?  
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Gabarito das questões 

1. A probabilidade de Larissa tirar uma bola azul dessa urna é 
3

8
. 

2. A probabilidade de Felipe tirar uma carta com um número par é 
5

10
 ou 

1

2
. 


