
Matemática para compreender o mundo
Matemática
Volume 2 – Capítulo 4

APRESENTAÇÃO

1

Neste capítulo serão estudados a terminologia e os conceitos básicos da es-
tatística, bem como as medidas de tendência central, conteúdos esses pre-
sentes também no livro da 1a série e concluído no volume da 3a série com as 
aplicações da Probabilidade na Estatística. 

Neste estudo os alunos terão como tema A Estatística e algumas de suas 
técnicas e seus métodos, desenvolvendo a capacidade de planejar o experi-
mento que será realizado, a coleta organizada de dados, o processamento e 
a análise das informações obtidas por meio do experimento e as conclusões 
para orientar a tomada de uma decisão; uma vez que a estatística trabalha 
com um conjunto de técnicas e métodos de pesquisa. 

 PÚBLICO-ALVO: 
Alunos da 2a série do ensino médio.

 DURAÇÃO: 
10 aulas.

 EXPECTATIVAS DE APRENDIZAGEM: 
 • Conhecer e utilizar as medidas de tendência central para inter-

pretar dados estatísticos.

 • Ler e analisar dados em tabelas e gráficos.

 • Leitura e interpretação de problemas estatísticos.

 EIXO TEMÁTICO PRESENTE NA PROPOSTA: 
Tratamento da informação.

 RECURSOS E MATERIAIS NECESSÁRIOS: 
 • Giz.

 • Lousa.

Estatística
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 • Lápis.

 • Borracha.

 • Caneta.

 • Caderno.

 • Computador ou notebook.

 • Retroprojetor.

 • Acesso à internet com banda larga. 

PREPARAÇÃO

Proponha atividades extraclasse onde os alunos façam pesquisas que neces-
sitam planejar, coletar dados, analisar e comparar esses dados e tirar suas 
próprias conclusões, levando-os a conceitos básicos de estatística por meio 
de um contexto a partir do dia a dia, além de analisar a resolução de alguns 
problemas que envolvem estatística, leitura de gráficos e análise de dados, 
relembrando alguns conceitos aprendidos na 1a série. Explore a leitura de tex-
tos que envolvem estatística e abra espaço para discussões. 

AULA 1

A partir dos problemas sociais apresentados(páginas 68 e 69), explore 
o assunto e abra um debate com os alunos, analisando e comparando os 
dados presentes. Leve-os a organizar tais informações, aparentemente dis-
persas, para poder entendê-las, refletir sobre elas, analisar tendências e to-
mar decisões. A seguir, leia com os alunos o item 1 A linguagem da Esta-
tística”(página 71), apresentando os conceitos básicos (dados estatísticos, 
população, indivíduo, variável quantitativa – discretas ou contínuas – e va-
riável qualitativa) necessários para o bom desenvolvimento e a compre-
ensão do conteúdo, além de outros apresentados no decorrer do capítulo. 
Para finalizar a proposta da aula, peça que os alunos resolvam os exercí-
cios 1 e 2 do Fazer e Aprender (página 71) para fixar os conteúdo transmi-
tido, auxiliando quando necessário e realizando uma correção oral destes 
após um tempo predeterminado para concluí-los, onde, no exercício 2, os 
alunos são aleatoriamente escolhidos para expor a toda turma sua respos-
ta; uma vez que o exercício abre espaço para várias respostas diferentes.  
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AULA 2
 

Aborde a representação de dados estatísticos por meio de tabelas e gráficos 
(páginas 72 e 73). Comente com os alunos que, em alguns casos, o excesso 
de informações em uma tabela leva, muitas vezes, pesquisas a ser represen-
tadas mais por gráficos, uma vez que estes utilizam variados recursos visuais, 
possibilitando ao leitor que compreenda e compare os dados rapidamente; 
embora as tabelas também auxiliam na interpretação e representação de da-
dos coletados.

Com o uso de um computador, da internet e de um retroprojetor, mostre aos 
alunos os principais tipos de gráficos e as principais características que os 
diferem – gráfico de barras verticais (colunas) e barras horizontais, gráfico em 
setores e gráfico em linha. 

Neste momento, faça uso do site Google, clicando em “imagens” e, em se-
guida, digite o tipo de gráfico a ser mostrado. Dessa forma, os alunos verão 
diversos gráficos.

Por fim, peça que analisem cuidadosamente a resolução R1 (página 74).

AULA 3

Retome o conteúdo fazendo uma breve revisão da última aula e solicitando 
aos alunos que resolvam os exercícios de 3 a 5 (páginas 74 e 75). Após de-
terminado tempo fornecido para a resolução, faça a correção motivando a 
participação de toda a turma e sanando possíveis dúvidas.

AULA 4

Discorra sobre Amostra (páginas 76 e 77), quando esta se faz necessária nas 
pesquisas e o que se precisa para uma amostra ser válida, comentando sobre 
os tipos de amostra (casual ou simples; sistemática ou estratificada propor-
cional). 

Explique a resolução R2 para os alunos, como exemplo contextualizado dos 
tipos de amostras possíveis a serem usadas em pesquisas (página 77). 

Peça como atividade extraclasse que resolvam os exercícios de 7 a 10 (pá-
gina 78), lembrando que a escolha da amostra é um dos principais passos 
para uma pesquisa de opinião e que os textos e os exercícios resolvidos do 
livro são ferramentas de auxílio que podem ser consultados e revistos caso 
apareçam dúvidas. 
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AULA 5
 

Inicie a aula com a correção dos exercícios solicitados para fazerem em casa, 
abrindo um espaço para uma roda de troca de informações.

Proponha aos alunos que realizem a pesquisa, em grupos (página 79) do 
Invente você (Pesquisa sobre o refrigerante preferido dos estudantes da 2a 
série do ensino médio ou outro ano que você combine com a turma). Peça 
que os alunos descrevam o processo de organização dessa pesquisa até a 
estratificação de uma amostra. Oriente-os a proceder a coleta de dados após 
a determinação a amostra.

Seguindo a aula, peça para que os alunos façam a leitura (páginas 79 e 80) so-
bre Distribuição de frequências – frequência absoluta e frequência relativa, e 
frequência absoluta acumulada e frequência relativa acumulada, para depois 
discutirem seus conhecimentos com a turma.

AULA 6
 

Utilize o exercício R3 (página 81) para retomar o conteúdo e explicar como as 
frequências estão presentes em estatística.

Disponha as carteiras da sala de aula em um único círculo e peça para 
que os alunos resolvam os exercícios 11, 12 e 15. Dessa forma, um aluno 
ajuda o outro e você tem acesso a todas as mesas, podendo assim sanar 
mais facilmente possíveis dúvidas dos alunos nas resoluções e já fazer as 
correções. 

AULAS 7 E 8
 

Explique sobre Medidas de tendência central (Moda, Mediana e Média Aritmé-
tica), citando a importância, o quanto e como são usadas em pesquisas (pági-
nas 84 a 86). Em seguida, use os exercícios resolvidos R4, R5 e R6 (páginas 85 
a 87), respectivamente, para exemplificar o que é e como são encontradas as 
medidas moda, mediana e média aritmética; além de sanar possíveis dúvidas 
dos alunos.

Para uma boa assimilação do conteúdo, proponha aos alunos que resolvam 
os exercícios 17, 18, 20, 21 e 22, e que, após finalizarem, comparem suas re-
soluções com os colegas da classe. Durante a resolução, circule pela sala e 
corrija os exercícios de alguns alunos para servirem de referência. 
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AULAS 9 E 10
 

Explane sobre Agrupamento de classes (frequências relativa, absoluta acu-
mulada e relativa acumulada dos intervalos e a representação gráfica da fre-
quência dos intervalos) a partir da situação apresentada (página 89), seguin-
do para os textos (páginas 90 e 91). Em seguida, use os exercícios resolvidos 
R7e R8 (página 90) e R10 (página 92) para exemplificar o agrupamento de 
classes e sanar possíveis dúvidas dos alunos.

A seguir, proponha aos alunos que resolvam os exercícios 30, 31, 33, 34, 35 
e 37 (páginas 93 e 94), e que, após finalizarem, comparem suas resoluções 
com os colegas da classe. Durante a resolução, circule pela sala para sanar 
possíveis dúvidas. Por fim, projete na sala para toda a turma, por meio de um 
computador e um retroprojetor, as resoluções desses exercícios para que to-
dos comparem as resoluções. 

Avalie a participação dos alunos em duplas, em grupos e individualmente, 
considerando sempre sua evolução, bem como a forma que se organizam 
para resolver as tarefas propostas. Verifique se o desenvolvimento do traba-
lho em grupo possuiu rendimento satisfatório. Avalie se as atividades para 
casa foram concluídas satisfatoriamente.

ACOMPANHAMENTO DE APRENDIZAGEM


