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APRESENTAÇÃO

1

No capítulo anterior, foi estudado como a Estatística trata da coleta, da análise, 
da interpretação e da apresentação de dados. Agora, serão estudadas a análise 
e quantificação desses dados. Serão continuados os estudos sobre análise de 
dados, explorando Contagem e Análise combinatória – contagem organizada 
de grande número de dados –, o foco deste capítulo. Inicialmente, esse estudo 
será feito com o uso de fórmulas, a fim de que os estudantes se apropriem do 
princípio fundamental da contagem, para, em seguida, compreender e valorizar 
o sentido das fórmulas. Deixe que os estudantes pensem e tentem resolver os 
problemas da abertura deste capítulo. Mais adiante, volte aos registros dos es-
tudantes e realize a análise, discutindo as resoluções.

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

 DURAÇÃO: 
9 aulas.

 EXPECTATIVAS DE APRENDIZAGEM: 
 Analisar e quantificar dados.

 Refletir sobre organização de processos de contagem.

 Apropriar-se do princípio fundamental da contagem.

 Compreender o sentido das fórmulas.

 Analisar diferentes resoluções.

 Interpretar problemas que envolvem contagem.

 EIXO TEMÁTICO PRESENTE NA PROPOSTA: 
Número e operações.

 RECURSOS E MATERIAIS NECESSÁRIOS: 
 Giz.

Contagem
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 Lousa.

 Lápis.

 Borracha.

 Caneta.

 Caderno.

 Computador ou notebook.

 Retroprojetor.

 Acesso à internet com banda larga. 

PREPARAÇÃO

Explore as atividades sugeridas no livro, as quais são compostas por proble-
mas bem variados, auxiliando os alunos a pensar sobre a organização dos 
processos de contagem, sem a preocupação com generalizações que, de-
pois, darão origem às fórmulas para contagem em casos específicos. Procure 
utilizar dois ou mais recursos para a resolução dos problemas e para que os 
alunos possam analisar e comparar soluções, organize um painel de solu-
ções dos problemas resolvidos. É importante não desprezar nenhum nesse 
momento: use desenho, tabela, diagrama ou faça uma lista dos elementos ou 
dos resultados possíveis. 

Lembre aos alunos que se tiverem dúvidas, as atividades resolvidas podem 
auxiliá-los.

AULAS 1 E 2

Faça as perguntas presentes (página 96), levando os alunos a perceber que 
tais respostas permitem estimar valores e que para organizar um grande nú-
mero de possibilidades é preciso formas adequadas para ordenar informa-
ções. Mostre, a partir do exercício resolvido R1, que existem diferentes manei-
ras de se chegar à resolução. 

Proponha a resolução dos exercícios 2, 4, 6, 7, 8 e 10 e, após a resolução, que 
os alunos apresentem suas respostas no painel citado na Preparação, poden-
do, assim, com o seu  direcionamento, analisarem e compararem resoluções. 
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AULA 3

Inicie a aula lendo com os alunos o texto sobre o princípio fundamental da 
contagem, mostrado a eles nas aulas passadas ao resolveram os exercícios 
propostos, mesmo sem explicitar, eles fizeram uso do princípio fundamental 
da contagem ou princípio multiplicativo. 

Sugestão: a partir da leitura do Fique conectado, peça que os alunos façam a 
leitura do capítulo Pesca, senado e racionamento do livro O jeito matemático 

de pensar, de Renato J. Costa Valladares; organize um trabalho integrado com 
as disciplinas de Geografia e Biologia, que busque analisar questões ambien-
tais e propor intervenções usando os conhecimentos matemáticos.  

Peça para que a turma leia, analise e tire possíveis dúvidas que possam surgir 
dos exercícios e suas resoluções: R3, R4 e R5 (página. 99).

AULA 4

Iniciei a aula comentando um dos exercícios resolvidos do De olho na resolu-
ção, analisados pelos alunos na última aula, e solicite que resolvam os exer-
cícios 11, 12, 15, 22, 25 e 27 (página 100). Após concluírem, faça a correção 
motivando a participação de toda a turma e sanando possíveis dúvidas.

AULA 5
 

Leia para os alunos o Invente você e proponha a ideia apresentada como um 
trabalho extraclasse; comente que a proposta irá ajudá-los a analisar e quan-
tificar dados e refletir sobre a organização de processos de contagem, contri-
buindo para uma boa assimilação do conteúdo em questão. 

Dando continuidade ao conteúdo, comente que os exercícios resolvidos até o 
momento foram resolvidos por meio da ideia básica de princípio fundamen-
tal da contagem, mas que existem alguns processos de contagem que pos-
suem características especiais, e que, por isso, algumas formas específicas 
de organizar contagens, denominadas permutações, arranjos e combinações 
serão analisadas. A partir do exercício resolvido R2 (página 97) explane para 
os alunos sobre permutação e arranjo (página 101 a 103). Analise com os 
alunos os exercícios resolvidos R7, lembrando-os das duas maneiras distintas 
de resolvê-los, e R8. 

AULA 6
 

Solicite que formem grupos de no máximo três integrantes e os direcione 
para a análise dos exercícios R9 e R10 (página 104) para então resolverem 
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os exercícios 39, 41, 42, 43 e 47 (página 105). No momento da correção, abra 
espaço para que os alunos levantem causas de possíveis erros cometidos na 
resolução; crie uma lista com esses erros e suas soluções, a qual poderá ser 
consultada posteriormente.

AULAS 7 E 8
 

Relembre o conteúdo sobre fatorial com os alunos e peça que, em duplas, 
resolvam o Cálculo rápido. Dê continuidade explicando para os alunos os 
exemplos a), b) e c) demonstrados nas páginas 106, 107 e 108 sobre com-
binação simples e seu cálculo, destacando que esse também é um tipo de 
agrupamento, porém, distinto da permutação e do arranjo. Organize a turma 
em duplas para que leiam e estudem os exercícios resolvidos R11, R12, R13 e 
R14 (páginas 108 e 109), servindo de base para que trabalhem na resolução 
dos próximos exercícios. 

Peça que trabalhem os exercícios 48 a 64  (páginas 109 a 111) e deixe como 
lição de casa os que não foram possíveis resolver em sala de aula dentro do 
tempo hábil. 

AULA 9
 

Selecione os exercícios que os alunos julgaram ter sido os mais difíceis para 
serem resolvidos perante toda a sala, sanando dúvidas. 

Proponha o Aprender a aprender como trabalho extraclasse.

Peça que os alunos desenvolvam o cálculo de fatoriais realizando a leitura do 
Foco na tecnologia (páginas 111 e 112). Para concluir o capítulo, deixe como 
atividade paralela extraclasse a leitura e interpretação dos textos Por que 0! 
+1? (página 112), o 63 combinações, muitas possibilidades! e a atividade 1 
(página 113), que propõe uma pesquisa sobre o sistema de Libras, seguida da 
apresentação dos resultados obtidos para a turma. 

Avalie se as atividades para casa foram concluídas satisfatoriamente. Ve-
rifique se o desenvolvimento do trabalho em grupo possuiu rendimento sa-
tisfatório. Analise a fonte e avalie o envolvimento dos alunos com a busca 
e leitura dos dados pesquisados, bem como uma avaliação geral sobre os 
temas estudados.

ACOMPANHAMENTO DE APRENDIZAGEM


