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PONTOS POSITIVOS
Ao elaborar meu plano de trabalho tinha por objetivo, proporcionar aos meus alunos, a
oportunidade de perceberem a utilidade de gráficos e tabelas no trato de informações, e como
isso está inserido em nossas vidas. Obtive resultados positivos ao abordar o assunto por essa
temática, a troca de informações e experiências através das atividades em grupo, contribuiu
significativamente para esse processo. Acredito que dessa forma eles se sentiram mais
atuantes em seus próprios processos de aprendizagem.

PONTOS NEGATIVOS
Qualquer conteúdo, em matemática, exige o domínio de um assunto chave que seja base para
esse novo estudo, ou no mínimo, uma simples interpretação de enunciados ou textos
explicativos. O principal problema encontrado foi a dificuldade, de alguns alunos, em
interpretarem situações expressas através de textos, assim como transcrever suas vivências, e
a deficiência em pré-requisitos simples, como porcentagem e regra de três. Para minimizar
essas dificuldades repassamos várias vezes os textos apresentados, com toda a turma, para
que pudessem trocar idéias e nos conteúdos específicos fizemos uma breve revisão antes da
atividade.

IMPRESSÕES DOS ALUNOS
Pelo que pude perceber, através da participação ativa dos alunos nas atividades propostas, a
apresentação do assunto dessa forma foi muito mais positiva. Na primeira aula, quando
introduzi o conceito de gráficos e tabelas através de uma pesquisa feita sobre eles, foi muito
gratificante ver a empolgação de todos ao se identificarem com os resultados obtidos. Eles

apresentaram uma postura muito madura diante do assunto trabalhado, à princípio com um
tema tão vasto e polêmico – consciência negra.

ALTERAÇÕES NO PLANO DE TRABALHO
Diante dos resultados obtidos, pós Plano de Trabalho, dos comentários recebidos e das
observações feitas no decorrer da aplicação deste, não vejo necessidade de efetuar qualquer
alteração no que se diz respeito ao conteúdo em questão. Gostaria muito de ter mais tempo
para poder aplicar mais atividades que fixassem o assunto, e para poder trabalhar algumas
dificuldades, decorrentes de séries anteriores, que atrapalham em demasiado. Mas como
tempo é artigo de luxo na educação, não há o que mudar.
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1. INTRODUÇÃO
O objetivo desse plano de trabalho é proporcionar, aos alunos, ferramentas para que,
através de suas experiências possam compreender a importância do assunto: “gráficos e
tabelas”; e serem capazes de lidar com suas aparições em nosso cotidiano. Eles devem estar
preparados para formarem suas próprias opiniões no mundo atual de informações em que
vivem.

Sabemos que uma das grandes dificuldades de nossos alunos é a interpretação de uma
informação, seja ela apresentada da forma que for. Buscamos neste trabalho utilizar atividades
que proporcionem uma proximidade com o cotidiano do aluno, afim de que ele se identifique
com o assunto trabalhado, e seja capaz de desenvolver suas considerações a partir de suas
experiências.

Para a realização de algumas atividades será exigido o conhecimento sobre escala e
plano cartesiano, assuntos que foram estudados em séries anteriores, mas que serão
reforçados neste trabalho, caso haja necessidade. Serão necessários dez tempos de
cinquenta minutos para a realização das atividades, e outros dois tempos, para a avaliação da
aprendizagem que será realizada em dupla.

2. DESENVOLVIMENTO

Atividade 1: analisando dados através de gráficos e tabelas.
 HABILIDADE RELACIONADA: analisar informações expressas por tabelas e gráficos –
H69 – ler informações e dados representados em tabelas; H70 – ler informações e
dados representados em gráficos, principalmente gráficos de colunas.
 PRÉ-REQUISITO: comparação e ordenação de números naturais.
 TEMPO DE DURAÇÃO: 100 minutos.
 RECURSOS EDUCACIONAIS UTILIZADOS: lápis, borracha, folhas e lousa.
 ORGANIZAÇÃO DA TURMA: em grupos de 5 alunos.
 OBJETIVO: compreender dados representados em forma tabular e gráfica.
 METODOLOGIA ADOTADA:

Aproveitando a proximidade da semana da Consciência Negra que ocorrerá na escola,
através de oficinas e exposições de trabalhos referentes ao tema, propor aos alunos a
seguinte atividade.
Com a turma dividida em grupos de 5 alunos, eles deverão responder ao seguinte
questionário:
1. De que etnia você considera pertencer?
( ) Branco

( ) Negro

( ) Pardo

2. Em que áreas de nossa cultura podemos verificar influência da cultura africana?
3. Em se tratando de preconceito racial, você considera o Brasil um país:
( ) Muito preconceituoso

( ) Pouco preconceituoso

( ) Não há preconceito

( ) Não sabe responder

Em cada grupo haverá um entrevistador que ficará responsável por coletar as respostas
do grupo e contabilizá-las. Após esse momento, cada entrevistador repassará os dados de
seu grupo, oralmente para o professor que os anotará na lousa já formando tabelas com os
mesmos. Finalizadas as tabelas serão montados os gráficos referentes a cada uma, podem

ser de colunas ou setores dependendo do desenvolvimento da turma. Para cada gráfico
deve ser elaborada uma conclusão formada pela turma.
Obs: 1. A tabela criada com as respostas da questão 2 não precisa, necessariamente gerar um
gráfico.
2. A turma deverá trazer na próxima aula figuras e reportagens, retiradas de jornais,
revistas ou internet, que contenham gráficos e tabelas.

Atividade 2: conhecendo diferentes tipos de gráficos.
 HABILIDADE RELACIONADA: H69 – ler informações e dados representados em
tabelas; H70 – ler informações e dados representados em gráficos; H72 – associar
informações apresentadas em listas e/ou tabelas simples aos gráficos que as
representam e vice-versa; H68 – resolver problema que envolva porcentagem.
 PRÉ-REQUISITO: conceito de porcentagem, números decimais e regra de três.
 TEMPO DE DURAÇÃO: 100 minutos.
 RECURSOS EDUCACIONAIS UTILIZADOS: recorte de jornais e revistas, pesquisas na
internet, cartolina, cola, tesoura, etc...
 ORGANIZAÇÃO DA TURMA: em grupos de 5 alunos.
 OBJETIVO: reconhecer diferentes tipos de gráficos, sua forma de construção e leitura.
 METODOLOGIA ADOTADA:

Apresentar através de Data Show, os diferentes tipos de gráficos e suas possíveis
aplicações, ressaltando sua forma de construção a cada apresentação.

Apresentação no Data Show:

Já vimos como podemos interpretar e organizar dados em tabelas e gráficos. Essas
representações são utilizadas tanto com o objetivo de organizar os dados obtidos em uma
pesquisa para observação de padrões ou do comportamento das variáveis, como para
comunicação dos resultados encontrados.
Vejamos alguns exemplos dessas representações:

Após a apresentação e explicação de cada gráfico os alunos, reunidos em grupos,
montaram cartazes com as figuras dos gráficos e tabelas que trouxeram. Em seguida será feita
uma breve apresentação explicitando que tipo de gráficos encontraram e sobre o que cada um
trata.

Obs: a atividade de confeccionar e apresentar os cartazes será pontuada pelo professor.

Atividade 3: trabalhando com média, moda e mediana.
 HABILIDADE RELACIONADA: H80 – resolver problemas envolvendo informações
apresentadas em tabelas e/ou gráficos; H81 – associar informações apresentadas em
listas e/ou tabelas simples aos gráficos que as representam e vice-versa; H115 –
resolver problemas envolvendo o cálculo de média aritmética simples e ponderada.
 PRÉ-REQUISITO: porcentagem, escala e arredondamento.
 TEMPO DE DURAÇÃO: 100 minutos.
 RECURSOS EDUCACIONAIS UTILIZADOS: livro didático adotado pela escola e lousa.
 ORGANIZAÇÃO DA TURMA: individual.
 OBJETIVO: ler, interpretar e construir gráficos e tabelas, calcular média aritmética,
moda e mediana.
 METODOLOGIA ADOTADA:

Com o auxílio do livro didático adotado pela escola e exemplos já trabalhados com a turma,
abordar os tópicos seguintes.

Média aritmética ponderada
Acompanhe a seguinte situação.

Toda média calculada como na situação apresentada é chamada de média aritmética
ponderada.

Exercícios de fixação: utilizar o livro didático adotado pela escola para praticar os
conceitos estudados até o momento.

Atividade 4: construindo gráficos no computador.
 HABILIDADE RELACIONADA: H69 – ler informações e dados representados em
tabelas; H72 – associar informações apresentadas em listas e/ou tabelas simples aos
gráficos que as representam e vice-versa.
 PRÉ-REQUISITO: porcentagem, construção de tabelas e tipos de gráficos.
 TEMPO DE DURAÇÃO: 100 minutos.
 RECURSOS EDUCACIONAIS UTILIZADOS: folha de atividades e computadores com a
planilha eletrônica instalada.
 ORGANIZAÇÃO DA TURMA: em duplas ou trios.
 OBJETIVO: produzir, analisar e comparar gráficos no computador.
 METODOLOGIA ADOTADA:
Os alunos serão levados para o laboratório de informática, onde serão divididos em duplas
ou trios, cada grupo ficando com uma máquina. Faremos uma breve revisão sobre o assunto,

salientando as principais definições – organização de dados em tabelas e gráficos; tipos de
gráficos; medidas de tendência central. Em seguida os grupos seguirão as orientações à
seguir:
Passo 1:
Copie a tabela 1 em uma planilha do Excel.
Estamos utilizando o Excel 2010, porém
poderão também ser utilizadas as versões
2003 ou 2007.
Passo 2:
Selecione a tabela, clique na aba Inserir,
selecione o gráfico de colunas 2D.

Passo 3:
O Excel criará um gráfico com os dados das colunas selecionadas, porém como pode-se notar a coluna
Inadimplência está abaixo do mínimo e nem sequer aparece no gráfico.

Após esta atividade os alunos devem aplicar os mesmos passos a outras tabelas
estudadas, utilizando diferentes tipos de gráficos.

Obs: todas as atividades no laboratório são supervisionadas pelo funcionário responsável pelo
local, logo diminui os riscos de serem acessados sites não recomendados; o material foi
previamente analisado pela professora que não encontrou nenhum conteúdo impróprio.

Atividade 5: aplicando o que aprendeu.
 HABILIDADE RELACIONADA: H68 – resolver problema que envolva porcentagem;
H69 – ler informações e dados representados em tabelas; H70 – ler informações e
dados representados em gráficos, principalmente gráficos de colunas; H72 – associar
informações apresentadas em listas e/ou tabelas simples aos gráficos que as
representam e vice-versa; H80 – resolver problemas envolvendo informações
apresentadas em tabelas e/ou gráficos; H81 – associar informações apresentadas em
listas e/ou tabelas simples aos gráficos que as representam e vice-versa; H115 –
resolver problemas envolvendo o cálculo de média aritmética simples e ponderada.
 PRÉ-REQUISITO: comparação e ordenação de números naturais; conceito de
porcentagem, números decimais e regra de três; escala e arredondamento; construção
de tabelas e tipos de gráficos.
 TEMPO DE DURAÇÃO: 100 minutos.
 RECURSOS EDUCACIONAIS UTILIZADOS: folhas de atividade.
 ORGANIZAÇÃO DA TURMA: em duplas ou trios.
 OBJETIVO: revisão e fixação dos conceitos estudados através de questões extras.
 METODOLOGIA ADOTADA:

Resolução de questões passadas anteriormente e investigação oral para detectar e
sanar possíveis dúvidas, através de exemplos e troca de idéias.
Dividir a turma em pequenos grupos – máximo de 3 alunos – para a solução de exercícios
em folha separada.

Os exercícios foram retirados do site do Saerj.

Obs: a atividade será pontuada pelo professor.

3. Avaliação
O processo de avaliação é extremamente delicado, pois devemos ter em mente que
cada aluno tem características ímpares, que jamais devem ser confundidas ou subestimadas
pelos professores. Por tanto um planejamento adequado a realidade da turma é fundamental.
Avaliar constantemente é uma maneira de estar sempre a par do andamento da turma e do
indivíduo, evitando, assim, lacunas ou hiatos no processo de aprendizagem.

Serão utilizados como instrumentos de avaliação: trabalho em grupo e interação na
Atividade 1 – pag. 4; a participação ativa na Atividade 2 – pag. 7; a resolução da folha de
exercícios da Atividade 5 – pags. 13 a 16. Alem da avaliação individual (prova) e dos acertos
nas questões relativas ao tema na prova do SAERJ.
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