Avaliação do Plano de Aula sobre Estatística

IMPRESSÃO DOS ALUNOS

O plano de trabalho ainda não foi todo aplicado. Os alunos gostaram muito do
uso do Datashow e Power point em sala e das visitas ao laboratório de informática.
Elogiaram muito a aula onde aprenderam a trabalhar com o Excel, principalmente a sua
funcionalidade.

PONTOS POSITIVOS

Os alunos estão conseguindo dar uma boa resposta ao assunto.
A turma tem participado bem das aulas, e gostam muito da diversidade a
aplicabilidade do assunto.
Ficaram muito felizes em saber que foram elogiados pelos colegas do curso
sobre o trabalho desenvolvido no laboratório de informática da escola e manifestaram
ampla ajuda a diretora para a construção de gráficos.

PONTOS NEGATIVOS

Estou atrasada no assunto por falta de motivação e ou faltas de alguns alunos e
por isso tenho que repetir alguma coisa sempre ou modificar a forma, se em dupla ou
grupo, das atividades.

ALTERAÇÕES

Acrescentei um estudo dirigido, para construção de gráficos no excel, no
laboratório de informática.
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1. Introdução:

Iniciaremos o assunto mostrando a importância da Estatística na formação pessoal
e social de indivíduos críticos, que ela consiste em criar condições para que o aluno
compreenda e seja capaz de produzir informações estatísticas e de utilizá-las para resolver
problemas e tomar decisões. Em outras palavras, ela propõe que, durante o processo de
escolarização, o aluno construa e desenvolva o pensamento estatístico. Utilizaremos o

data show e Power point para esta apresentação na sala de aula. Partiremos do
conhecimento dos alunos para entender onde podemos aplicar o conteúdo. Faremos
exercícios contextualizados e questionamentos para facilitar o seu entendimento.
Serão usados os roteiros de ações do curso de formação continuada da
SEEDUC, pois mostra de forma facilitada.
Utilizaremos o laboratório de informática para que os alunos se sintam
estimulados a pesquisar sobre o assunto em sites interativos e com isso tornar as
discussões em sala mais participativas e produtivas. Faremos uso do Excel para
construção de gráficos e exercícios de análise de gráficos.
Precisaremos de 3 semanas para estudar todo o assunto.
Os pré-requisitos necessários são
Os descritores associados são:
H 69 – Ler informações e dados apresentados em tabelas.
H 70 – Ler informações e dados apresentados em gráficos, particularmente em
gráficos de colunas.
H 71 – Resolver problemas envolvendo informações apresentadas em tabelas
e/ou gráficos.
H 72 – Associar informações apresentadas em listas e/ou tabelas simples aos
gráficos que representam e vice-versa.
H 73 – Resolver problemas envolvendo o cálculo de média aritmética, mediana
ou moda.

2. Estratégias adotadas no Plano de Trabalho:
Este plano será apresentado aos alunos em Power point através do data show e com
folha de atividades para facilitar a compreensão do conteúdo. Utilizaremos roteiros de
ações disponíveis no curso de formação continuada da SEEDUC, software Excel, sites
interativos para estimular a curiosidade e a pesquisa de novos exemplos, aproximando
cada vez mais do cotidiano, e que possam interagir para facilitar o entendimento.
Faremos aplicação do conteúdo em problemas do livro e atividades lúdicas em sala de
aula.

Atividade 1: Sobre Estatística


Pré-requisito:
Nenhum.



Tempo previsto:
50 minutos



Recursos Educacionais Utilizados:
Projetor de imagens, power point.



Organização da classe:
Individual



Objetivo:
Mostrar desde quando se conhece a estatística, sua utilidade e a importância do
seu estudo.



Metodologia adotada:
Apresentaremos em power point através do data show um pouco da importância
do estudo da estatística.

Atividade 2: A importância da estatística para nossas vidas


Pré-requisitos:
Nenhum.



Tempo de Duração:

50 minutos


Recursos Educacionais Utilizados:
Datashow, Power point.



Organização da turma:
Dupla.



Objetivos:
Mostrar a importância da estatística em nossas vidas.



Metodologia adotada:
Utilizaremos o roteiro de ação 2 disponível no curso de formação continuada da
SEEDUC que será passado em Power point com o auxílio do data show para a
exibição de um vídeo “ Hans Rosling: As boas notícias da década?” que pode ser
encontrado no link:

http://www.ted.com/talks/hans_rosling_the_good_news_of_the_decade.html

e

uma folha com atividades com vários questionamentos sobre o vídeo para serem

discutidos em sala.

COLÉGIO ESTADUAL DOMÍCIO DA GAMA

MODALIDADE: ENSINO MÉDIO
PROFESSOR (A): MOEMA RIBEIRO

3º ANO

TURMA: 3001

DATA: _____/____/ 2013

DISCIPLINA: MATEMÁTICA
ALUNO (A) _________________________________________ Nº: ______

Perguntas
relacionadas ao
vídeo para ser
discutida em
sala;

Agora que já assistimos ao vídeo, reflitamos sobre algumas questões:

1) O que você achou do vídeo? Interessante? Por quê?

2) Você acha que a estatística é importante para nossas vidas? Por quê?

3) Vimos diversos gráficos e dados neste vídeo. Por que os gráficos são tão
importantes?

4) Qual é a proposta para redução da taxa de mortalidade infantil sugerida pelo
palestrante?

Atividade 3: Analisando Gráficos


Habilidade relacionada:
H 69 – Ler informações e dados apresentados em tabelas
H 70 – Ler informações e dados apresentados em gráficos, particularmente em
gráficos de colunas



Pré-requisitos:
Nenhum.



Tempo de Duração:

50 minutos


Recursos Educacionais Utilizados:
Folha de atividade, caneta e lápis.



Organização da turma:
Individual.



Objetivos:
Mostrar ao aluno como os gráficos estão em nosso cotidiano, como são
importantes e como sua análise pode ser fácil.
Introduzir o assunto com exercícios.



Metodologia adotada:
Será aplicada aos alunos uma folha com atividades com vários gráficos para que
eles façam a análise e percebam que podem conseguir responder sem muito
conhecimento prévio dependendo dos gráficos. Debateremos o conteúdo o
máximo possível, exemplificando, levantando questionamentos, ou dúvidas e até
possíveis expansões às curiosidades que possam aparecer.

COL É G I O ES T AD U AL D O MÍ CI O DA GA M A
Tr a bal h o d o 1 º bim e s tr e

Nome:_______________________________________
Professora Moema Ribeiro
Turmas: 3001

Nº: _______

COL É G I O ES T AD U AL D O MÍ CI O DA GA M A
Tr a bal h o d o 2 º bim e s tr e

Atividade 4: Estatística da internet e das mídias sociais


Habilidade relacionada:
H 72 – Associar informações apresentadas em listas e/ou tabelas simples aos
gráficos que representam e vice-versa.



Pré-requisitos:

Nenhum


Tempo de Duração:

100 minutos


Recursos Educacionais Utilizados:
Power point,data show, folha de atividades, lápis e borracha.



Organização da turma:

Em dupla.


Objetivo:
Fazer com que os alunos se familiarizem com alguns conceitos da estatística
como amostra e população, bem como as formas de apresentação desses dados,
com uso de porcentagens, gráficos, etc.



Metodologia adotada:

Utilizaremos os roteiros de ações 2 disponível no curso de formação continuada
da SEEDUC que será passado em Power point com o auxílio do data show para
a exibição de um vídeo disponível no YOUTUBE, e possuirá questionamentos
para serem discutidos em sala, sempre avaliando as respostas.
O vídeo está disponível em http://www.youtube.com/watch?v=M_5E4adgXAk
e tem a duração de 1min21s.
Será apresentado também um texto para continuar a discussão sobre redes
sociais e internet. O texto foi elaborado a partir de adaptação das notícias:
“Brasil é capital mundial das mídias sociais, diz WSJ” publicada em
http://info.abril.com.br/noticias/internet/brasil-e-capital-mundial-das-midiassociais-diz-wsj-06022013-11.shl e
“Facebook foi a rede social mais acessada do Brasil em dezembro” publicada
em http://g1.globo.com/tecnologia/noticia/2013/01/facebook-foi-rede-socialmais-acessada-do-brasil-em-dezembro.html . Acesso em 08 fev. 2013.

COLÉGIO ESTADUAL DOMÍCIO DA GAMA

MODALIDADE: ENSINO MÉDIO
PROFESSOR (A): MOEMA RIBEIRO

3º ANO

TURMA: 3001

DATA: _____/____/ 2013

DISCIPLINA: MATEMÁTICA
ALUNO (A) _________________________________________ Nº: ______

Perguntas
relacionadas ao
vídeo para ser
discutida em
sala;

Qual é o assunto tratado no vídeo?

Qual o primeiro dado que o vídeo apresenta? Como estes dados são apresentados? Qual
a posição do Brasil no ranking?

Quantas pessoas no Brasil utilizam as redes sociais?

Sobre o Facebook, foram mostrados alguns dados de um determinado estado brasileiro,
e para este estado, algumas cidades aparecem em destaque. Neste caso, qual foi a
população e a amostra selecionada?

E sobre o twitter, quem são os maiores usuários?

De que forma você acha que os dados desta pesquisa foram coletados?

Você acha que saber esse tipo de informação interessa a quem?

Atividade 5: Conceitos básicos de Estatística



Habilidades associados:
H 71 – Resolver problemas envolvendo informações apresentadas em tabelas
e/ou gráficos.
H 72 – Associar informações apresentadas em listas e/ou tabelas simples aos
gráficos que representam e vice-versa.



Pré-requisitos:
Porcentagem



Tempo previsto:
50 minutos



Recursos Educacionais Utilizados:
Folha de atividades, lápis e borracha .



Organização da turma:
Turma organizada em grupos de dois ou três alunos, propiciando trabalho
organizado e colaborativo.



Objetivo:
Compreender os conceitos básicos de estatística: população, amostra, frequência
absoluta e frequência relativa.



Metodologia adotada:
Usaremos o Roteiro de ação 3, disponível no curso de formação continuada da
SEEDUC. Será dado aos alunos folha de atividades para responderem as
questões com os colegas.

COLÉGIO ESTADUAL DOMÍCIO DA GAMA
MODALIDADE: ENSINO MÉDIO

3º ANO

TURMA: 3001

Folha de atividades

PROFESSOR (A): MOEMA RIBEIRO DATA: _____/____/ 2012
DISCIPLINA: MATEMÁTICA
ALUNO (A) _________________________________________ Nº: ______

População e Amostra

a) A fim de avaliar a intenção de voto para governador do Rio de Janeiro, 500 pessoas
foram entrevistadas nas cidades do Estado do Rio de Janeiro.
______________________________________________________________________
______________________________________________________________________
______________________________________________________________________
____________
b) Para avaliar a eficácia de uma campanha de vacinação no Estado do Rio de Janeiro,
foi realizada uma pesquisa durante os dois primeiros meses do ano de 2012 com mães
de recém-nascidos. Perguntou-se qual a última vez que seus filhos foram vacinados.
______________________________________________________________________
______________________________________________________________________
______________________________________________________________________
____________
c) Para verificar a audiência de um programa de TV no Brasil, diversos telespectadores
foram entrevistados em um determinado dia e horário, sobre qual canal estavam
sintonizados naquele momento.
______________________________________________________________________
______________________________________________________________________
______________________________________________________________________
____________
d) A fim de determinar qual é o jogo on line predileto no vídeo-game Xbox 360, o
diretor entrou num determinado dia e horário no sistema geral para ver a quantidade de
jogadores por jogo naquele momento.
______________________________________________________________________
______________________________________________________________________
______________________________________________________________________
____________

Frequência Absoluta e Relativa

Os seguintes dados representam diferentes preços (em reais) de um determinado
produto pesquisado em 20 lojas.

30,00 30,00 31,00 31,00 31,00 31,00 31,00 32,00 32,00 32,00
32,00 32,00 32,00 33,00 33,00 33,00 33,00 33,00 33,00 34,00
Considerando os dados, monte uma distribuição de frequências com a frequência
absoluta e a frequência relativa dos preços do produto pesquisado.

Agora responda às seguintes questões:
a) Quantas lojas apresentaram um preço de R$ 31,00?

b) Qual a porcentagem de lojas com preço maior que R$ 32,00?

c) Qual a porcentagem de lojas com preço maior do que R$ 31,00 e menor do que R$
34,00?

Atividade 6: A média salarial representa bem o salário de uma
população?


Habilidades associados:
H 73 – Resolver problemas envolvendo o cálculo de média aritmética, mediana
ou moda.
H 72 – Associar informações apresentadas em listas e/ou tabelas simples aos
gráficos que representam e vice-versa.



Pré-requisitos:
Nenhum



Tempo previsto:
100 minutos



Recursos Educacionais Utilizados:
Folha de atividades, lápis, borracha e calculadora .



Organização da turma:
Turma organizada em grupos de dois ou três alunos, propiciando trabalho
organizado e colaborativo.



Objetivo:
Refletir sobre moda, média e mediana a partir de problemas que envolvam o
cálculo dessas medidas.



Metodologia adotada:
Usaremos o Roteiro de ação 5, disponível no curso de formação continuada da
SEEDUC. Será dado aos alunos folha de atividades para responderem as
questões com os colegas.

COLÉGIO ESTADUAL DOMÍCIO DA GAMA
MODALIDADE: ENSINO MÉDIO

3º ANO

Folha de atividades

TURMA: 3001

PROFESSOR (A): MOEMA RIBEIRO DATA: _____/____/ 2012
DISCIPLINA: MATEMÁTICA
ALUNO (A) _________________________________________ Nº: ______

GASTOS COM TELEFONE CELULAR
Roberto teve os seguintes gastos com celular nos últimos meses:
MÊS DE REFERÊNCIA
Janeiro de 2013

VALOR

R$ 112,25

Dezembro de 2012

R$ 70,23

Novembro de 2012

R$ 83,47

Outubro de 2012

Setembro de 2012

R$ 71,35

R$ 98,30

Quanto Roberto gastou em média com celular considerando esses cinco meses de
utilização? Utilize uma calculadora simples caso seja necessário.
__________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________
___________________________________________________________

Porque é interessante sabermos a média de gastos com celular ou com outra conta
qualquer como luz, água, etc...?
_____________________________________________________________________
_____________________________________________________________________
_____________________________________________________________________
Você acha que existe alguma outra medida de tendência central que poderíamos utilizar
neste caso? Por quê?

_____________________________________________________________________
_____________________________________________________________________
_____________________________________________________________________

O TESTE
Durante um treinamento, um teste foi aplicado em duas turmas distintas. Na primeira,
com 24 funcionários, a média aritmética das notas foi 6,80. Na segunda, com 26
funcionários, a média foi 5,30. Qual foi a média aritmética das notas dos 50
funcionários?
_____________________________________________________________________
_____________________________________________________________________
_____________________________________________________________________

MAIS UMA VEZ MÉDIAS SALARIAIS...
O histograma a seguir apresenta dados sobre os salários dos funcionários de uma
pequena empresa.

Construa uma tabela de frequências com os dados do gráfico e escreva também o ponto
médio de cada classe.

Com os dados disponíveis, qual é a média dos salários dos funcionários
(aproximadamente)?

Com os dados disponíveis, determine qual é a mediana desses salários.

Com os dados disponíveis, qual é a moda de salários dos funcionários desta empresa?

Atividade 7: Problemas: mesada menos dispersa?


Habilidades associados:
H 72 – Associar informações apresentadas em listas e/ou tabelas simples aos
gráficos que representam e vice-versa.
H 73 – Resolver problemas envolvendo o cálculo de média aritmética, mediana
ou moda.



Pré-requisitos:
Média Aritmética



Tempo previsto:
100 minutos



Recursos Educacionais Utilizados:
Folha de atividades, lápis, borracha e fita métrica .



Organização da turma:
Turma organizada em grupos de dois ou três alunos, propiciando trabalho
organizado e colaborativo.



Objetivo:
Aprofundar conhecimentos em relação a variância e desvio padrão



Metodologia adotada:
Usaremos o Roteiro de ação 6, disponível no curso de formação continuada da
SEEDUC. Será dado aos alunos folha de atividades para responderem as
questões com os colegas e as fórmulas serão apresentadas aos alunos no quadro
branco.

COLÉGIO ESTADUAL DOMÍCIO DA GAMA
MODALIDADE: ENSINO MÉDIO

3º ANO

Folha de atividades

TURMA: 3001

PROFESSOR (A): MOEMA RIBEIRO DATA: _____/____/ 2012
DISCIPLINA: MATEMÁTICA
ALUNO (A) _________________________________________ Nº: ______

MESADAS
Quatro amigos conversando sobre as mesadas, em reais, que recebem dos pais,
construíram a seguinte tabela, relativa a mesada recebida nos últimos quatro meses.

Amigo 1
Amigo 2
Amigo 3
Amigo 4

Novembro
40
100
10
90

Dezembro
120
100
10
120

Janeiro
210
100
0
110

Fevereiro
30
100
380
80

Calcule a média das mesadas recebidas por cada um dos amigos nesses 4 meses. O que
você percebeu?

Conhecendo o valor médio da mesada de cada um dos amigos, o que você observa? É
possível identificar qual deles recebe a mesada de forma mais regular? Para responder
calcule o desvio padrão da mesada de cada um dos amigos.

Atividade 8: Construindo Gráficos no Excel


Pré-requisito:

Nenhum.


Tempo previsto:
50 minutos



Recursos Educacionais Utilizados:
Projetor de imagens, power point, laboratório de informática.



Organização da classe:
Em dupla



Objetivo:
Ajudar os alunos na construção de gráficos usando o Excel.



Metodologia adotada:
Apresentaremos em power point através do data show um roteiro para a
construção de gráficos no Excel no laboratório de informática.

3. Avaliação:

Será necessário que o aluno atinja o objetivo específico de cada roteiro com seus
descritores associados:
H 69 – Ler informações e dados apresentados em tabelas.
H 70 – Ler informações e dados apresentados em gráficos, particularmente em
gráficos de colunas.
H 71 – Resolver problemas envolvendo informações apresentadas em tabelas
e/ou gráficos.
H 72 – Associar informações apresentadas em listas e/ou tabelas simples aos
gráficos que representam e vice-versa.
H 73 – Resolver problemas envolvendo o cálculo de média aritmética, mediana
ou moda.
Perceber se o aluno conseguiu entender a importância da Estatística no
cotidiano, suas representações e aplicações.
A percepção de cada descritor será feita através de:


Participação do debate: questionando, tirando dúvidas, ajudando os colegas,
trazendo problemas que envolvam o conteúdo;



Participação nos exemplos e exercícios propostos em sala;



Realização dos trabalhos em dupla ou grupo;



Testes avaliativos.
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