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PREFÁCIO
Este é um livro de apoio ao professor do 1.º ciclo do ensino básico, embora possa ser útil
também para professores de 2.º ciclo. Os temas abordados são “Estatística e Probabilidade”,
de acordo com as indicações descritas nas chamadas Novas Aprendizagens Essenciais.
Com exceção de uma secção inicial, intitulada “Curta introdução à terminologia e conceitos
básicos sobre Estatística“, dedicada exclusivamente a professores, o autor utilizou uma
linguagem informal, colocando-se na posição de um professor dirigindo-se aos seus alunos
(que trata por tu!). Esta linguagem deverá ser adaptada pelo próprio professor ao perfil dos
seus alunos.
O tratamento da linguagem é um ponto essencial no processo de ensino/aprendizagem. No
1.º ciclo, esta questão assume uma importância capital — não poderá ser demasiado formal,
deverá ser adequada ao estado de desenvolvimento cognitivo da criança, mas, por outro lado,
não deverá ser demasiado infantilizada, com excessivo recurso a figuras ou meios audiovisuais, atrasando o processo de concentração que a criança deverá adquirir gradualmente
para interiorizar conceitos e ter tempo para os assimilar e praticar.
O livro apresenta 30 tarefas, 18 sobre Estatística e Análise de Dados e 12 sobre
Probabilidade. A maior parte das tarefas contêm notas explicativas detalhadas sobre a parte
conceptual que as sustenta. Houve um cuidado especial, quer na escolha das atividades,
procurando garantir diversidade e variedade de situações que sejam familiares aos alunos,
quer na justificação conceptual (sem formalismo) das mesmas. Isto, evidentemente,
respeitando os conteúdos programáticos adotados.
Cada tarefa integra e desenvolve um conjunto de competências previstas nas Novas
Aprendizagens Essenciais. Isto é, cada tarefa não desenvolve apenas uma competência
específica, mas sim um conjunto delas. Parece-nos que, desta forma, o ensino/aprendizagem
pode ser mais eficaz, quando, partindo de um mesmo objeto de estudo (uma amostra
particular), se desenvolve uma parte substancial dos conceitos e competências previstas.
Esta “fórmula” é replicada para cada tarefa. Desta forma, incentiva-se a que o aluno apreenda
os conceitos em diferentes situações e identifique as analogias inerentes.
Sendo um livro de apoio ao professor, compete a este selecionar as tarefas que considere
mais adequadas e, eventualmente com base nas tarefas aqui apresentadas, criar outras
análogas (ou não) que sejam necessárias a um ritmo de ensino/aprendizagem mais adequado
ao perfil dos alunos com que lida.
A visualização em Estatística é um aspeto muito importante para permitir uma comunicação
e compreensão mais rápida dos resultados. Por isso, a ilustração visual mereceu um especial
cuidado da nossa parte. Espera-se que seja suficiente motivadora e esclarecedora, evitanto

cair num excesso figurativo que, na nossa opinião, como já referimos, tende a infantilizar a
aprendizagem, desviando-a dos momentos de reflexão e assimilação dos conceitos.
Todas as atividades exigem a participação ativa dos alunos, sob supervisão do professor,
é claro! Quer seja na recolha de dados, no seu tratamento numérico e gráfico, quer seja em
jogos ou outras tarefas que se propõem, a participação ativa dos alunos, individual ou em
grupo, deve ser estimulada, bem como a discussão das questões propostas e respetivos
resultados.
Posto isto, resta-me desejar que este livro seja muito útil para os professores e que seja um
bom início para a literacia estatística dos alunos.
Agradeço desde já que me façam chegar, através do e-mail: jntavar@fc.up.pt, quaisquer
críticas, dúvidas e sugestões de correção/alteração de conteúdos, que possam melhorar este
livro. Procurarei responder a todos com a máxima brevidade.
Desejo a todos um bom trabalho.

João Nuno Tavares
Coordenador da Casa das Ciências
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Contextualização
Novas Aprendizagens Essenciais
Novas Aprendizagens Essenciais
Articulação com o perfil dos alunos 3.º e 4.º anos
1.º Ciclo Matemática
Dados e Probabilidades
Temas de 3.º ano
Temas de 4.º ano
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Dados - Questões estatísticas, recolha e organização de dados
• Questões estatísticas - Formular questões estatísticas sobre uma característica quantitativa discreta.
• Recolha de dados (fontes e métodos) - Definir quais os dados a recolher num estudo e
onde devem ser recolhidos (fontes primárias ou secundárias). Selecionar criticamente
um método de recolha de dados adequado a um estudo, reconhecendo que diferentes
métodos têm implicações para as conclusões do estudo. Recolher dados através de um
dado método de recolha, recorrendo a fontes primárias ou sítios credíveis na internet.
Definir quais os dados a recolher num estudo e onde devem ser recolhidos, incluindo
fontes secundárias. Selecionar criticamente um método de recolha de dados adequado
a um estudo, reconhecendo que diferentes métodos têm implicações para as conclusões do estudo.
• Tabela de frequências absolutas - Usar tabelas de frequência absolutas para organizar
dados referentes a uma característica quantitativa discreta, e indicar o respetivo título.
Representações gráficas
• Diagrama de caule e folhas (simples) - Representar dados quantitativos discretos através de diagramas de caule e folhas, incluindo fonte, título e legenda.
• Diagramas de caule e folhas (duplos) - Representar conjuntos de dados quantitativos
sobre a mesma característica através de diagramas de caule e folhas (duplos), incluindo
fonte, título e legenda.
• Gráficos de barras duplos (justapostas). Representar dois conjuntos de dados sobre a
mesma característica através de gráficos de barras justapostas (frequências absolutas), incluindo fonte, título e legenda.
• Análise crítica de gráficos - Decidir sobre qual(ais) a(s) representação(ões) gráfica(s) a
adotar num dado estudo e justificar a(s) escolha(s). Analisar representações gráficas e
discutir criticamente a sua adequabilidade, desenvolvendo a literacia estatística.
Análise de dados
• Resumo dos dados (Moda, mínimo e máximo) - Identificar a(s) moda(s) num conjunto de
dados quantitativos discretos. Reconhecer o mínimo e o máximo num conjunto de dados
quantitativos discretos.
• Interpretação e conclusão. Ler, interpretar e discutir a distribuição dos dados, relacionando tabelas, representações gráficas e medidas, salientando criticamente os aspetos
mais relevantes, ouvindo os outros e discutindo de forma fundamentada. Retirar conclusões, fundamentar decisões e colocar novas questões suscitadas pelas conclusões
obtidas, a perseguir em eventuais futuros estudos.
• Comunicação e divulgação de um estudo. Público-alvo. Decidir a quem divulgar um estudo realizado em contextos exteriores à comunidade escolar.
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•

Recursos para a comunicação (Infográficos). Elaborar um infográfico que apoie a apresentação de um estudo realizado, de forma rigorosa, eficaz, apelativa e não enganadora,
atendendo ao público a quem será divulgado, comunicando de forma fluente.

Probabilidades
• Exprimir a maior ou menor convicção sobre a ocorrência de acontecimentos que resultam de fenómenos aleatórios (que envolvam o acaso), usando as ideias de “impossível”,
“possível” e “certo”.
• Usar a convicção sobre a ocorrência de acontecimentos que resultam de fenómenos
aleatórios (que envolvam o acaso) para fazer previsões e tomar decisões informadas.
NOTA
Texto a verde: tópicos de 4.º ano
Texto restante: tópicos de 3.º ano

