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APRESENTAÇÃO

1

O tema abordado neste capítulo amplia o conhecimento do aluno no campo 
da estatística. É importante abrir discussão para assuntos do cotidiano, como 
os retratados em jornais, por exemplo.

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

 DURAÇÃO: 
5 aulas.

 EXPECTATIVAS DE APRENDIZAGEM: 
 • Relacionar probabilidade e estatística.

 EIXO TEMÁTICO PRESENTE NA PROPOSTA: 
Tratamento da informação.

 RECURSOS E MATERIAIS NECESSÁRIOS: 
 • Giz.

 • Lousa.

 • Lápis.

 • Borracha.

 • Caneta.

 • Caderno.

 • Retroprojetor.

Probabilidade e estatística
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PREPARAÇÃO

Esta sequência de aulas deve ser preparada de forma que o aluno seja o pro-
tagonista no desenvolvimento do conteúdo. Dessa forma, é importante a par-
ticipação de todos, em grupos ou individualmente.

AULA 1 

Faça uma revisão dos conceitos de probabilidade: experimentos aleatórios, 
espaço amostral e evento. Utilize o exercício R1 (página 55) como exemplo. 
Solicite que os alunos resolvam, em sala, os exercícios 1, 3 e 4 (página 55).

AULA 2

Para introduzir o tema, probabilidade e estatística, leia com os alunos o texto 
de introdução (páginas 56 e 57). Proponha para os alunos a situação a seguir: 

Dois dados cúbicos, não viciados, são lançados e adiciona-se os resultados 
obtidos. Quais os valores possíveis?

A seguir, apresente as combinações possíveis, conforme o quadro (página 
57). Peça para os alunos calcularem a probabilidade de se obter cada resulta-
do. Eles devem encontrar os seguintes valores:

Em seguida, apresente esses valores em um gráfico:
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A partir dessas informações, proponha aos alunos a pergunta inicial do texto:

Considere que, neste jogo, o jogador A ganha se a soma for 6, 7, 8, ou 9; o joga-
dor B ganha se a soma for 2, 3, 4, 5, 10, 11 ou 12. Quem tem mais probabilidade 
de ganhar?

Discuta com os alunos como chegar na resposta. Se necessário, aproveite o 
texto (página 58).

AULA 3

Caso a turma já tenha aprendido anteriormente, retome os conceitos de 
moda, média e mediana. A partir do texto (páginas 37 a 39) faça os cálculos 
das medidas de tendência central para dados simples e agrupados em clas-
ses, apontando suas diferenças. Peça que os alunos resolvam os exercícios 
14, 15, 16, 19, 22 e 24 como lição de casa. Se achar oportuno, permita que 
eles utilizem calculadora. Solicite que eles façam os exercícios 6 a 8 (páginas 
59 e 60) como lição de casa. O exercício 9 pode ser utilizado como avaliação.

AULA 4

Verifique as dúvidas que os alunos tiveram nos exercícios da lição de casa. 
Apresente aos alunos a Lei dos grandes números (página 62) e leia com os 
alunos o texto (página 63). Peça que, em duplas, eles façam os exercícios 
10 a 14 (páginas 63 e 64). Se achar conveniente, permita que eles usem a 
calculadora.

AULA 5

O tópico Probabilidade e Estatística amplia o conhecimento do aluno nesse 
assunto, mas não é um assunto obrigatório do Ensino Médio. Se não achar 
necessário, pule este tópico e peça que os alunos resolvam os exercícios 1, 2 
e 3 (página 75). Faça a discussão das resoluções na lousa.


