
Matemática para compreender o mundo
Matemática
Volume 3 – Capítulo 2

APRESENTAÇÃO

1

Neste capítulo os alunos retomarão a leitura e interpretação de dados de um 
gráfico e realizarão cálculos de medidas de tendência central e de dispersão.

 PÚBLICO-ALVO: 
Alunos da 3a série do ensino médio.

 DURAÇÃO: 
6 aulas.

 EXPECTATIVAS DE APRENDIZAGEM: 
 • Realizar a leitura e interpretação de dados em um gráfico.

 • Organizar dados em tabelas de freqüência.

 • Agrupar dados por classes.

 • Calcular as medidas de tendência central.

 • Calcular as medidas de dispersão.

 EIXO TEMÁTICO PRESENTE NA PROPOSTA: 
Tratamento da informação.

 RECURSOS E MATERIAIS NECESSÁRIOS: 
 • Giz.

 • Lousa.

 • Lápis.

 • Borracha.

 • Caneta.

 • Caderno.

 • Retroprojetor.

Estatística
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PREPARAÇÃO

Para esta sequência de aulas é necessário organizar a apresentação que en-
volve leitura e interpretação de gráficos. Se houver oportunidade, solicite que 
os alunos tragam notícias de jornais, revistas ou internet que apresentem di-
ferentes tipos de gráficos.

AULAS 1 E 2

Utilize o retroprojetor e apresente aos alunos os gráficos (páginas 29 e 30) e 
converse com os alunos sobre as informações que os gráficos trazem. Permi-
ta que os alunos façam inferências e as intervenções necessárias. Apresente 
o significado e de variável e seus tipos. Converse sobre os diferentes tipos de 
gráficos que existem e em quais situações um determinado gráfico é mais 
adequado que outro. Em seguida, peça que os alunos resolvam os exercícios 
2 a 9 (páginas 31 a 33).

AULA 3

Utilize os dados sobre alturas (página 34) para explicar aos alunos como 
organizar os dados em classe. Em seguida, elabore um histograma com es-
ses dados. Explique a diferença entre um gráfico de barras e um histograma. 
Se houver oportunidade, anote as alturas dos alunos da sala e peça, como 
lição de casa, que os alunos elaborem uma tabela de frequência e um histo-
grama. Peça que os alunos façam os exercícios 10 e 11 (página 37) como 
lição de casa.

AULA 4

Caso a turma já tenha aprendido anteriormente, retome os conceitos de moda, 
média e mediana. Faça os cálculos das medidas de tendência central para da-
dos simples e agrupados em classes, apontando suas diferenças (páginas 37 
a 39). Peça que os alunos resolvam os exercícios 14, 14, 15, 16, 19, 22 e 24 
como lição de casa. Se achar oportuno, permita que eles utilizem calculadora.
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AULA 5

Utilize o exercício R1 (página 40) para apresentar aos alunos como calcular 
as medidas de dispersão explicando o significado de cada uma delas. Em 
seguida, peça a resolução dos exercícios 28, 32, 33, 36 e 39 (páginas 46 a 48) 
em sala, e, como lição de casa, os exercícios 26, 27, 37 e 38.

AULA 6

Verifique as dúvidas da lição de casa e resolva os exercícios que os alunos 
tiveram dúvidas. Em seguida, em trios, peça que os alunos leiam o texto da 
seção Mundo Plural e resolvam as atividades propostas. Faça uma discussão 
sobre o texto.


