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Resumo 

 

 

O presente estudo realizou-se numa turma de 7.º ano, num período 

correspondente a dez aulas, no âmbito da leccionação da unidade Organização e 

Tratamento de Dados. Teve por objectivo principal descrever e compreender a 

aprendizagem da Organização e Tratamento de Dados com recurso à Folha de Cálculo.  

Para recolha de dados, recorri à observação de aulas, com registo áudio e a 

escrita de um diário de bordo, e à recolha documental. Foram estudados com maior 

profundidade dois pares de alunos da turma. A metodologia adoptada para trabalhar a 

Estatística com recurso à Folha de Cálculo, em sala de aula, passou pela resolução de 

tarefas de aplicação directa e exploratórias. 

O estudo realizado permitiu concluir que o recurso à Folha de Cálculo para a 

realização de tarefas de Estatística contribui para a aprendizagem dos alunos, na medida 

em que a construção de gráficos, a validação das suas conjecturas, a construção de 

tabelas e o teste da robustez das medidas de tendência central os auxiliou na resolução 

das tarefas, diminuindo a ocorrência de alguns erros e promovendo o espírito crítico dos 

alunos.  

Este estudo revela que a aposta no uso das Novas Tecnologias no actual sistema 

de ensino é o caminho a percorrer rumo a uma aprendizagem motivadora que envolve 

os alunos. 

 

 

 

 

Palavras-chave: Folha de Cálculo, Aprendizagem da Estatística, Raciocínio 

Matemático, Literacia Estatística. 
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Resumen 

 

 

El presente estudio se realizó en un grupo de 7.º año, en un período de tiempo 

correspondiente a diez aulas, en el contexto de la enseñanza de la Unidad Organización 

y Tratamiento de los Datos con recurso a la Hoja de Cálculo.   

Para la recogida de datos, recurrí a la observación en el aula, a grabaciones de 

audio de las aulas  y a la escritura de un diario del profesor y recopilación de 

documentos.  Han sido estudiados en mayor profundidad dos parejas de alumnos de este 

grupo. La  metodología adoptada para trabajar la Estadística con recurso a la Hoja de 

Cálculo, en clase, pasó por la resolución de tareas de aplicación directa y exploratorias.  

El estudio realizado permitió concluir que el recurso a la Hoja de Cálculo para la 

realización de tareas de Estadística contribuye para el aprendizaje de los alumnos, 

puesto que la construcción de gráficos, la validación de  sus conjeturas, la construcción 

de tablas y la prueba de la robustez de las medidas de tendencia central los ayudó en la 

resolución de las tareas, disminuyendo la ocurrencia de algunos errores y promoviendo 

el pensamiento crítico del alumno.  

Este estudio revela que el foco en el uso de las nuevas tecnologías en el sistema 

educativo actual es el camino a seguir hacia un aprendizaje motivador que compromete 

a los estudiantes. 

 

 

 

 

Palabras-clave: Hoja de Cálculo, Aprendizaje de la Estadística, Raciocinio Matemático, 

Alfabetismo Estadística. 
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CAPÍTULO I 

 

INTRODUÇÃO 

 

O meu estudo incidiu na utilização das Novas Tecnologias na Aprendizagem da 

Estatística. Tendo por base o Programa de Matemática do 3.ºciclo do Ensino Básico 

(Ponte, Serrazina, Guimarães, Breda, Guimarães, Sousa, Menezes, Martins & Oliveira, 

2007), mais propriamente dito o tema da Análise e Tratamento de Dados, e sabendo que 

os alunos nos dias de hoje se encontram imersos no mundo das tecnologias, decidi 

estudar o uso da Folha de Cálculo na aprendizagem da Estatística. Este estudo foi 

desenvolvido numa turma de 7.º ano de escolaridade de uma escola do concelho de 

Odivelas, ao longo de 10 aulas de 45 minutos que decorreram no 2.º período do ano 

lectivo de 2010/2011. 

O objectivo deste estudo foi compreender de que modo a Folha de Cálculo, 

enquanto ferramenta, pode promover aprendizagens no âmbito do ensino da Estatística. 

A fim de concretizar este objectivo, formulei as seguintes questões: 

• De que modo a resolução de tarefas em Folha de Cálculo contribui para a 

aprendizagem e/ou consolidação da Estatística?  

• De que modo o uso da Folha de Cálculo facilita a resolução, por parte 

dos alunos, de tarefas relacionadas com a aprendizagem da Estatística?  

• Quais as principais dificuldades sentidas e erros cometidos pelos alunos 

quando usam a Folha de Cálculo na resolução de tarefas relacionadas 

com a aprendizagem da Estatística? Como procuram ultrapassá-los?  

• Qual o contributo da realização de tarefas em Folha de Cálculo no uso de 

rigor de linguagem matemática em outras situações de aprendizagem?  

 



2 
 

 
 

Para obter resposta a estas questões e a partir daí reflectir acerca do uso da Folha 

de Cálculo na aprendizagem da Estatística, o trabalho dos alunos incidiu sobre a 

resolução de tarefas. Com esta experiência de ensino pretendia minimizar a frequência 

de erros na resolução de tarefas de Estatística, desenvolvendo nos alunos competências 

linguísticas no que concerne a aplicação correcta dos termos matemáticos. O programa 

de Excel é um programa que exige um uso cuidado da linguagem matemática, pelo que 

com o recurso a esta ferramenta o aluno a aperfeiçoará, uma vez que disso depende o 

sucesso do trabalho realizado na Folha de Cálculo. 

Ao longo das dez aulas os alunos analisaram, construíram e interpretaram 

representações e dados e tiraram conclusões através da leitura e interpretação de 

gráficos; perceberam a interferência das escalas na interpretação dos resultados; 

compreenderam e determinaram a média e a mediana de um conjunto de dados e 

utilizaram estas estatísticas na sua interpretação; reconheceram enviesamento dos dados, 

entenderam e determinaram os quartis e a amplitude interquartis de um conjunto de 

dados, utilizando estas estatísticas na sua interpretação; e escolheram as medidas de 

localização mais adequadas para resumir a informação contida nos dados, recorrendo 

sempre ao uso da Folha de Cálculo. 

A fim de dar resposta às questões acima enunciadas foram recolhidos dados 

através de diversos métodos: teste diagnóstico aplicado aos alunos antes da introdução 

da unidade didáctica, recolha documental, em particular as produções realizadas pelos 

alunos, registo de áudio e a observação da realização das tarefas ao longo das aulas com 

registo em Diário de Bordo. 

Este estudo desenvolve-se ao longo de seis capítulos, desenvolvidos de acordo 

com os objectivos do estudo e da unidade didáctica em que se insere. Deste modo, 

começo por apresentar a literatura de referência relativa à Estatística e às Novas 

Tecnologias no ensino. No capítulo seguinte, “Unidade de Ensino” apresento a unidade 

didáctica que está na base deste estudo, onde apresento a turma sobre a qual incide o 

mesmo, as estratégias de ensino utilizadas, as tarefas propostas, as orientações 

curriculares vigentes e a sequência de aulas realizadas. Seguidamente, exponho os 

“Métodos de recolha de dados” usados no decorrer do estudo, analisados no capítulo 

seguinte, “Análise de dados”. O último capítulo é dedicado na íntegra à reflexão sobre a 
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análise de dados e sobre a minha prática lectiva, procurando responder às questões 

orientadores deste estudo. 
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CAPÍTULO II 

 

ENQUADRAMENTO TEÓRICO 

 

 

Ao longo deste capítulo, organizado em cinco partes, faz-se o enquadramento 

teórico do estudo, recorrendo a documentos e trabalhos nacionais e internacionais sobre 

o tema em estudo. 

Na primeira parte, A Evolução da Estatística, referem-se alguns dos marcos mais 

importantes da História da Estatística até aos dias de hoje, dando-se especial atenção à 

diferença existente entre a evolução do termo Estatística e da Estatística como ciência. 

Na segunda parte, A Importância da Estatística na Actualidade, argumenta-se a 

favor da importância da Estatística para o cidadão comum, explicando o porquê dessa 

mesma importância e, principalmente, da relevância do ensino da Estatística. 

Na terceira parte, Dificuldades dos Alunos em Estatística, tendo em conta o 

anteriormente exposto, mencionam-se algumas das dificuldades aquando da 

aprendizagem deste tema, tendo por base alguns estudos anteriormente realizados, 

através dos quais se sublinham alguns dos erros e dificuldades sentidas.   

Na quarta parte, Evolução das TIC no Ensino Português, focam-se algumas das 

políticas basilares para a implementação das TIC no ensino português. 

Na quinta parte, As TIC e a Estatística, salienta-se a importância das TIC no 

ensino-aprendizagem da Estatística. 
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A Evolução da Estatística 

 

“A Estatística é uma disciplina relativamente nova” (Branco, 2000a, p.12), 

porém o interesse do Homem por possuir formas de registo dos mais variados tipos de 

dados vem já de longa data. 

Os primeiros dados estatísticos remontam à Época das Antigas Civilizações, 

resultado do registo de levantamentos estatísticos de assuntos de Estado, como por 

exemplo os bens que o Estado detinha e a sua repartição pela população. Existem 

registos que indiciam que, 3000 anos antes do nascimento de Cristo, já se efectuavam 

censos na Babilónia, China e Egipto com fins militares e de cobrança de impostos 

(Murteira, 1998), e em algumas destas civilizações, aquele que não fornecesse todas as 

informações exigidas nos censos poderia ficar sem os seus bens ou perder os direitos de 

cidadão, chegando em algumas delas a ser causa de pena de morte (Ferreira & Tavares, 

2002). Existem ainda diversas referências que testemunham recenseamentos, como por 

exemplo, na Bíblia, no quarto livro do Antigo Testamento, onde Deus falou a Moisés no 

deserto de Sinai, pedindo-lhe que fizesse o recenseamento de toda a comunidade dos 

filhos de Israel, segundo as suas famílias, segundo a casa de seus pais, contando, 

nominalmente, por cabeça, todos os varões de vinte anos para cima, todos os que em 

Israel fossem aptos para o exército. E no Evangelho segundo S. Lucas, aquando do 

nascimento de Jesus em que a causa da viagem de Maria e José a Belém, se deveu a um 

recenseamento:  

 

Por aqueles dias, saiu um édito da parte de César Augusto para ser 
recenseada toda a Terra. Este recenseamento foi o primeiro que se fez, 
segundo Quirino, governador da Síria. Todos iam recensear-se, cada 
qual à sua própria cidade. Também José, deixando a cidade de Nazaré, 
na Galileia, subiu até a Judeia, à cidade de David, chamada Belém, 
por ser da casa e linhagem de David, a fim de se recensear com Maria, 
sua esposa, que se encontrava grávida. (Lucas 2, 1-5)  
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Em suma, numa primeira fase a Estatística servia para uma simples enumeração 

(contagem), não sendo na altura tais levantamentos sujeitos a quaisquer princípios 

estatísticos credíveis, uma vez que eram pontuais e escassos. 

Tais estudos surgiriam pela primeira vez, no século XIV, em Itália, pela mão de 

um padre de Florença que para além de registar o número de bebés na sua paróquia, 

atribuindo um feijão preto por cada rapaz nascido e um branco por cada menina, 

estabelecia ainda a razão dos sexos (Pearson & Kendal, 1978). Pensa-se que o fazia por 

se aperceber da importância dos registos da igreja para fins estatísticos.  

Nos séculos XV e XVI, a evolução da Estatística estaria mais relacionada com o 

termo que com a própria ciência. Nesta época, a palavra estatística e o termo statista 

referia-se ao homem que trata de assuntos do Estado, utilizado em Itália entre os 

políticos, ou seja, com um significado diferente do actual. A reforçar esta ideia, sabe-se 

que, de acordo com Turkman (1999), apareceria a disciplina intitulada “disciplina do 

Estado” completamente desligada dos assuntos da Estatística na sua acepção actual. 

Esta disciplina alargar-se-ia a outros países, França, Holanda e Alemanha. 

Pertenceria ao século XVII o aparecimento da Estatística como disciplina, com o 

objectivo de descrever os assuntos notáveis do Estado (Murteira, 1998). Esta disciplina, 

surgiria pela primeira vez no plano de estudos da Universidade de Hellmstadt, 

Alemanha, pela mão de Hermann Conring (1606-1681). Tudo indica que este tenha sido 

o primeiro professor a leccioná-la, tendo nela abordado a Teoria Política. Porém, só em 

1748/1749, surge pela primeira vez o registo da palavra alemã statistik, que vem de 

status, cabendo esta proeza ao professor alemão Gottfried Achenwall (1719-1772) da 

Universidade de Göttingen, no seu livro Introdução à Ciência Política (Carvalho, 

2001). Não obstante, esta disciplina não estava direccionada nem para os números, nem 

para a matemática, mas sim para a diplomacia, a história constitucional e a descrição da 

constituição dos estados. 

Segundo Murteira (1998), a escola alemã atingiria a sua plenitude com August 

Ludwing Von Schlozer (1775-1809), porém com ideias adversas às da Estatística 

moderna. De acordo com este mesmo autor poder-se-á dizer que a principal herança 

desta escola foi o termo “Staatenkunde” que levou à designação actualmente utilizada 

(Murteira, 1998). Como tal, Achenwall, considerado o pai da palavra Estatística por 

vários autores alemães, é renegado por muitos outros como tal.  
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Para Turkman (1999) a ciência Estatística da qual tentamos estudar a história e a 

Estatística de Achenwall têm unicamente em comum o nome, questionando-se, se a 

escola alemã e algum dos seus seguidores devem permanecer ou não na árvore 

genealógica da Estatística.  

Em resposta à natureza qualitativa da escola alemã, surge no século XVII, a 

escola Inglesa, onde se destacariam o capitão John Graunt (1620-1674) e Sir William 

Petty (1623-1687) pela importância que vieram a ter no desenvolvimento da Estatística 

(Murteira, 1998). Ao contrário da escola alemã, actualmente conhecida por escola dos 

“economistas políticos”, que era uma escola predominantemente qualitativa (que se 

limitava ao estudo de simples técnicas de contagem), a escola inglesa dos “aritméticos 

políticos” preocupava-se com o estudo numérico dos fenómenos sociais e políticos, com 

a intenção de estabelecer leis quantitativas capazes de explicar esses fenómenos. 

Em 1662, Graunt publicou a sua grande obra: “Natural and Political 

Observations Made Upon the London Bills of Mortality”. Foi este o seu primeiro 

tratamento estatístico de dados demográficos, tendo por base os relatórios semanais e 

anuais publicados pela “Company of Parish Clerks”, resultado de uma velha 

incumbência pedida aos padres de Londres, desde meados do século XVI, em informar 

semanalmente as autoridades acerca do número de mortes devido a doenças crónicas ou 

epidémicas na sua paróquia, de modo a facilitar a adopção de medidas contra as 

epidemias. Nesta sua obra, Graunt descreve a história e a origem dos dados e analisa a 

sua validade. Desta forma, a origem da Estatística ficar-se-ia a dever a Graunt, que 

calculou o risco de vida associado a cada indivíduo (Meirinhos, 1999). 

Graunt seria então considerado o “Pai da Estatística” na actual acepção da 

palavra, ao contrário de Achenwall, suposto “Pai da Palavra Estatística”, mas que nada 

tinha a ver com os actuais pressupostos desta ciência. 

Contemporâneo a Graunt, aparece na Irlanda, Sir William Petty na mesma linha 

de pensamento cuja parceria entre eles levaria a que fosse visto como um 

“impulsionador” da Estatística Moderna (Ferreira & Tavares, 2002). 

A história destas duas escolas e da sua ligação com a Estatística parece assim 

querer dificultar o estudo da evolução desta ciência, uma vez que o Pai da Palavra 

Estatística surge um século depois do Pai da Estatística. 
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A obra de Graunt viria a influenciar muitos investigadores na Europa, como por 

exemplo Leonhart Euler (1707-1783) e Daniel Bernoulli (1700-1782). No entanto, 

pertenceria à Inglaterra, berço da demografia, o início dos estudos de estatística mais 

cuidados, através da análise de grupos de observações numéricas, tendo por base os 

problemas sociais que iam surgindo. 

Os séculos XVIII e XIX testemunham um grande desenvolvimento da Estatística 

associada ao cálculo das probabilidades, que no entanto se desenvolveu, e à realização 

de trabalhos nos campos da botânica, da biologia, da meteorologia, da astronomia… 

Recorrendo ao método indutivo, a Estatística deixou de ter como objectivo a contagem e 

o estabelecimento de relações entre fenómenos, passando a consentir a elaboração de 

leis de comportamento ou de evolução de fenómenos, possibilitando o estabelecimento 

de previsões, convertendo-se assim numa ferramenta científica necessária a qualquer 

ramo do saber.  

Todavia, não esqueçamos a importância dos contributos de Karl E. Gauss (1777-

1855), Karl Pearson (1857-1936) e Ronald Fisher (1890-1962) para a Estatística 

moderna. O matemático alemão, Karl E. Gauss desenvolveu estudos em variados ramos 

da matemática e no que se refere à Estatística a sua contribuição mais importante está 

relacionada com a distribuição normal, a qual representa um grande número de 

variáveis estatísticas nos domínios da biologia, física e economia. Não descuremos 

ainda a importância de Pearson como um dos fundadores da Estatística Moderna, na 

medida em que aplicou a Estatística à Biologia, à evolução das espécies e à 

hereditariedade, como comprovam os trabalhos por ele desenvolvidos. Fisher, por seu 

lado, desenvolveu trabalhos relacionados com a aplicação da Estatística à 

hereditariedade, à evolução natural e à genética, focando-se na descoberta dos modelos 

teóricos de certas distribuições, designadamente da distribuição do coeficiente de 

correlação de Pearson.  

Em Portugal, a primeira avaliação populacional de que há memória surgiu 

através do “Rol dos Besteiros do Conto”, em 1442, no reinado de D. Duarte, sem 

pressupostos científicos, mas com fins militares e talvez fiscais (Oliveira, 1989). Cerca 

de um século depois, em 1527, surgiu o “Numeramento”. Porém, as tentativas mais 

organizadas de avaliação populacional aconteceriam no século XVIII, sendo o século 

seguinte aquele em que o trabalho sistemático se vai organizando, ocorrendo vários 
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estudos como “Essai Statistique sur le Royaume de Portugal et d’Algarve” de Adrien 

Balbi e Geografia e Estatística Geral de Portugal e Colónias de Gerardo Perry, para 

além do censo de 1864. Apesar da existência destes testemunhos, notava-se no nosso 

país, no início do ano, um atraso relativamente aos trabalhos contemporâneos, 

persistindo ainda a ideia de identificação entre estatística e economia política, como 

podemos atestar através da obra “Instruções Estatísticas” compilada em 1814 por 

Marino Miguel Franzini. Ainda neste século leccionar-se-ia, em 1841, pela primeira 

vez, em Portugal, uma disciplina de Estatística, pelo Professor de Economia Política 

Adrião Pereira Forjaz de Sampaio (1810-1874) da Universidade de Coimbra. Este 

defendia que “ a statistica vem a ser a sciencia da situação actual dos estados, ou de suas 

forças e recursos presentes morais e materiaes, por via de resultados, do seu governo, 

território, número, indústria, e cilisação, da povoação.”, definição esta, presente no seu 

livro “Primeiros Elementos da Ciência Estatística”, de 1841, da Imprensa da 

Universidade de Coimbra (Ferrão, 2006, p. 17). 

No ano de 1841 instituir-se-ia a Secção de Estatística e Topografia da Inspecção 

de Obras Públicas, no Ministério do reino (Oliveira, 1989), que se foi transformando até 

dar origem, em 1936, ao Instituto Nacional de Estatística, com a finalidade de realizar 

estudos económicos e demográficos. Posto isto, verifica-se que também em Portugal as 

primeiras aplicações práticas da Estatística aparecem ligadas a estudos demográficos.

  

A Importância da Estatística na Actualidade 

 

Nos últimos anos a Estatística ganhou tal importância, que se tornou presença 

assídua no nosso dia-a-dia através dos meios de comunicação social para nos dar conta 

de estudos de problemas ligados às indústrias, à administração pública, à investigação 

científica e de muitos outros ramos de actividade. Todos os dias surgem nos jornais, 

revistas, rádio e televisão, tabelas, gráficos e sondagens que nos dão a conhecer 

resultados de estudos estatísticos que exigem do leitor competência para os ler, a partir 

dos quais retirará as suas ilações. Este princípio vai ao encontro do defendido por 
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Martins e Cerveira (1999, p. 9) “é necessário estarmos aptos a saber ler e interpretar, 

assim como a utilizar convenientemente essa forma de transmitir a informação”.  

Segundo Triola, referido por Pestana e Velosa (2002, p. 26), a Estatística 

enquanto “ocupação das metodologias de planeamento de experiências, obtenção de 

dados, sua organização, sumarização, apresentação e análise, e de interpretar e tirar 

conclusões com base nos dados disponíveis” poderá ser uma mais valia para o Estado, 

as organizações sociais e profissionais e, em particular, do cidadão comum. Configura-

se, assim com um duplo papel: permite compreender muitas das características da 

complexa sociedade actual, ao mesmo tempo que facilita a tomada de decisões num 

quotidiano onde a variabilidade e a incerteza estão sempre presentes. Porém, o valor da 

Estatística cairá por terra se a sociedade não possuir instrumentos válidos para 

interpretar os seus dados, uma vez que sem se educar o cidadão comum a interpretar, a 

verdade imposta pela Estatística poderá facilmente ser deturpada, levando a sociedade a 

ser guiada pelas ideias de outros, iludindo-a de que aqueles são os ideais da maioria. 

Posto isto, a Estatística abre caminho a um mundo novo, em que o cidadão comum 

deixa de ser um simples receptáculo de informação e passa a ser um cidadão dotada de 

inteligência, capaz de tomar decisões de forma crítica e informada, pelo que “a 

alfabetização estatística é uma prioridade da sociedade moderna” (Almeida, 2002, p. 

24).  

Tudo o que concerne a alfabetização da sociedade encontra-se intimamente 

ligado à escola. Deverá ser então, função desta a tarefa de alfabetizar estatisticamente a 

sociedade moderna. A escola deve possibilitar o desenvolvimento das capacidades de 

análise, de crítica e de intervenção dos alunos, permitindo que estes tenham os 

conhecimentos necessários, evitando erros associados à observação. É de suma 

importância que os alunos desenvolvam a compreensão dos conceitos e dos processos 

utilizados na análise de dados. Consequentemente, aparecem as autoridades educativas e 

os desenhadores do currículo como os primeiros responsáveis pela promoção de uma 

cultura estatística nos alunos.  

Esta preocupação para com a importância do ensino da Estatística no nosso país 

vem desde há várias décadas. Este tema foi introduzido, pela primeira vez, nos 

programas escolares portugueses de Matemática do ensino secundário nos anos 

sessenta, do século XX, com a reforma do ensino da Matemática, conhecida por 
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Matemáticas Modernas. Já em 1986, com a reforma do sistema educativo, o tema é 

incluído também no 2.º e no 3.º ciclo do ensino básico. 

Hoje em dia faz parte do Programa de Matemática do Ensino Básico (Ponte et 

al., 2007), sob o tema “Organização e tratamento de dados” nos três ciclos, “numa 

perspectiva de valorização da literacia estatística e do processo de investigação 

estatística” (Martins & Ponte, 2010, p. 3). O quadro seguidamente apresentado resume 

os tópicos a abordar ao longo dos três ciclos. 

 

Quadro 1 - Tópicos do Tema “Organização e Tratamento de Dados” do Ensino Básico 
1.º ciclo 2.º ciclo 3.º ciclo 

Representação e 

interpretação de dados e 

situações aleatórias 

 

- Leitura e interpretação 
de informação apresentada 
em tabelas e gráficos 
- Classificação de dados 
utilizando diagramas de 
Venn e de Carroll 
- Tabelas de frequências 
absolutas, gráficos de 
pontos e pictogramas – 
Gráficos de barras 
- Moda 
- Situações aleatórias 

Representação e 

interpretação de dados 

 

 

- Formulação de questões 
- Natureza dos dados 
- Tabelas de frequências 
absolutas e relativas 
- Gráficos de barras, 
circulares, de linha e 
diagramas de caule-e-
folhas 
- Média aritmética 
- Extremos e amplitude 

Planeamento estatístico 

 

 

 

- Especificação do 
problema 
- Recolha de dados 
- População e amostra 
 
 
Tratamento de dados 

 

 

- Organização, análise e 
interpretação de dados 
- Histograma 
- Medidas de localização e 
dispersão 
- Discussão de resultados 

 

 

Reconhece-se que a estatística tem um papel fundamental no desenvolvimento 

social e pessoal do aluno, pelo que este “deve adquirir, ao longo da escolaridade, 

conhecimento de conceitos e representações de modo a compreender e ser capaz de 

produzir informação estatística e de a utilizar para resolver problemas e tomar decisões 

informadas.” (Martins & Ponte, 2010, p. 3). 
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Dentro desta perspectiva soam ainda as palavras de Gal e Garfield (1997, in 

Fernandes, 2009), que consideravam que os alunos de qualquer nível de escolaridade, 

depois de concluírem o estudo da Estatística, deveriam tornar-se cidadãos capazes de: 

 

� Compreender e lidar com a incerteza, variabilidade e informação 

estatística no mundo à sua volta e participar efectivamente na sociedade 

de informação emergente; 

� Contribuir para ou tomar parte na produção, interpretação e comunicação 

de dados de problemas que encontram na vida profissional. (p. 3) 

 

Importa, no entanto, reconhecer que esta formação estatística pode confrontar-se 

com uma série de problemas que é necessário conhecer para se dar uma melhor resposta 

ao anteriormente referido. 

 

Dificuldades dos Alunos em Estatística  

 

No que concerne a Organização e Tratamento de Dados do 3.º ciclo, o Programa 

de Matemática do Ensino Básico (Ponte et al., 2007, p. 59) aponta como objectivos 

gerais:  

 

Compreender a informação de natureza estatística e desenvolver uma 
atitude crítica face a esta informação; ser capazes de planear e realizar 
estudos que envolvam procedimentos estatísticos, interpretar os 
resultados obtidos e formular conjecturas a partir deles, usando 
linguagem estatística; (…) e ser capazes de resolver problemas e de 
comunicar em contextos estatísticos. 
  

Quanto às competências essenciais os alunos devem ao longo deste tema: (ME-

DEB, 2002, p. 50) 

 

Predispor-se a recolher e organizar dados relativos a uma situação ou a 
um fenómeno e a representá-los de modos adequados, nomeadamente 



13 
 

 
 

através de tabelas e gráficos e utilizando as novas tecnologias; a estar 
aptos para ler e interpretar tabelas e gráficos à luz das situações a que 
dizem respeito e para comunicar os resultados das interpretações 
feitas; a dar resposta a problemas com base na análise de dados 
recolhidos e de experiências planeadas para o efeito; estar aptos a 
realizar investigações que recorram a dados de natureza quantitativa, 
envolvendo a recolha e análise de dados e a elaboração de conclusões; 
estar aptos para usar processos organizados de contagem na 
abordagem de problemas combinatórios simples; sensibilizar-se para 
distinguir fenómenos aleatórios e fenómenos deterministas e para 
interpretar situações concretas de acordo com essa distinção; a 
desenvolver o sentido crítico face ao modo como a informação é 
apresentada. 

 

De acordo com estudos realizados (Carvalho, 2004) relativamente ao estudo da 

estatística, a maioria dos alunos não aprende Estatística. Para a maioria deles, o estudo 

da Estatística resume-se a um saber algorítmico das medidas de tendência central, mas 

com acentuadas dificuldades em construir os seus significados (Batanero, Godino, 

Green, Holmes & Vallecillos, 1994). No entanto, estas dificuldades não nascem com o 

próprio aluno. A sua origem estará provavelmente nas diferentes experiências 

educativas que lhe são proporcionadas (Brocardo & Mendes, 2001). Destaca-se assim a 

importância da relação entre o ensino e a aprendizagem e o papel do aluno na 

construção do conhecimento.  

Nas palavras de Branco (2000b, p. 10 - 11), as dificuldades dos alunos, no que 

concerne a Estatística, devem-se “ [a]o significado da própria palavra estatística (…) e 

ao facto de os resultados de uma análise não serem geralmente únicos e poderem ser 

contraditórios” ou ainda, pelo facto de a linguagem, a notação e a terminologia serem 

“ambíguas e confusas, o que vem certamente aumentar as dificuldades sentidas na 

aprendizagem e ensino destas matérias.” 

A maioria dos alunos procura nas soluções dos problemas da Estatística uma 

solução única e definitivamente correcta ou errada, livre de qualquer ambiguidade ou 

erro, à semelhança do que acontece na utilização dos algoritmos. É sabido que a 

Estatística tem tendência a induzir o aluno em erro, seja por utilizar dados obtidos por 

procedimentos duvidosos no seu rigor, ou por estes dados serem apresentados de 

maneira a induzir confusão a quem não esteja familiarizado com a linguagem estatística, 

mesmo que sejam correctos e obtidos por métodos válidos. Como tal, parece prioritário 
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que os alunos sejam capazes de detectar este tipo de confusões e consequentemente 

conhecê-las. Este trabalho de descoberta desenvolve a capacidade de observação e 

fomenta o sentido crítico do aluno, combatendo as dificuldades de aprendizagem.  

De acordo com Correia e Martins (1999, p. 6), as dificuldades de aprendizagem 

são “uma incapacidade ou impedimento para a aprendizagem da leitura, da escrita, ou 

do cálculo ou para a aquisição de aptidões sociais”. Estas dificuldades são mais 

frequentes em tarefas de ordem complexa, nomeadamente na resolução de problemas 

que é vista pelos alunos como uma actividade em que lhes é exigido algum raciocínio, 

flexibilidade e espírito crítico.  

Em geral, os alunos gostam de fórmulas e de estar seguros na resposta, como tal 

sentem mais dificuldades em tarefas em que lhes é exigida a abstracção. Já para 

Nicholson e Darnton (2003) as dificuldades dos alunos residem na transferência dos 

conhecimentos de um contexto para outro com o qual estão menos familiarizados.  

Segundo alguns autores, como Carvalho e César (2001a, 2001b), a maioria das 

dificuldades não surge no cálculo, mas na passagem do conhecimento instrumental para 

o conhecimento relacional. No que concerne estes dois conhecimentos, o aluno possui 

um “conhecimento instrumental” se através da repetição e da rotina, compreende regras 

e algoritmos e possui um “conhecimento relacional” se consegue ir actualizando o 

conhecimento já adquirido a novas situações. 

Apesar da simplicidade de muitos conceitos de estatística, para Turkman e Ponte 

(2000) os alunos revelam, muitas vezes, concepções erradas, tanto no campo 

conceptual, como em aspectos computacionais. É frequente o erro nas questões que 

envolvem as simples medidas de tendência central, o que se pode transformar numa 

barreira à aprendizagem uma vez que estas concepções erradas levam a resultados 

errados. Como tal, é primordial identificar e compreender tais concepções para uma 

aprendizagem de sucesso. 

Contudo, a análise de erros deveria ser vista “como um recurso motivacional e 

como um ponto de partida para a exploração matemática criativa, implicando valiosas 

actividades de planeamento e de resolução de problemas” (Borasi, 1987, p. 7). Uma vez 

que os erros podem criar situações ricas de aprendizagem, podem melhorar o ensino da 

matemática e, como tal, o seu tratamento deveria ir além da sua correcção, identificando 

os motivos pelos quais os mesmos ocorreram.  
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Os erros na matemática, geralmente, não são fruto do acaso. Por vezes ocorrem 

como resultado de momentos de desatenção, de um pequeno lapso ou por falta de 

conhecimento; outros ainda como sequência de ideias erradas que se apresentam como 

barreiras difíceis de ultrapassar. Deste modo, a análise de erros aparece então como uma 

necessidade premente. Porém, para que tal aconteça é necessário, como refere Carvalho, 

encarar o erro como algo natural, cuja remediação, caso se seleccionem as melhores 

propostas didácticas, se mostra muitas vezes como benéfica para a aprendizagem dos 

alunos: 

 

Falar sobre os erros e as dificuldades dos alunos em relação aos 
conceitos estatísticos é então urgente porque muitos deles poderiam 
ser evitados se fossem seguidas as indicações didácticas adequadas, 
mas também para compreender que outros há que não o podem ser, 
porque o processo pelo qual são ultrapassados implica que vão sendo 
integrados em novos conhecimentos, ou seja, são inerentes à própria 
construção do seu significado pelo aluno. 

(Carvalho, 2004, p. 89) 

 

Tipo de Erros e Dificuldades  

 

O estudo de situações de erro e de dificuldade dos alunos são excelentes 

ferramentas de acesso ao seu pensamento, o que pode ser particularmente útil para o 

professor. Nestas circunstâncias, as explicações e os argumentos apresentados a favor e 

contra uma certa ideia num grupo, incluindo alunos ou alunos e o professor, possibilita 

também ao próprio autor dessa ideia clarificá-la, aprofundá-la ou abandoná-la. 

Existem estudos já realizados sobre dificuldades, erros e obstáculos dos alunos 

em Estatística. Por exemplo, em 2004, Carvalho realizou um estudo quasi-experimental, 

com o objectivo de verificar, em contexto de sala de aula, se o trabalho em pares 

poderia gerar progressos no desempenho académico dos alunos e no seu 

desenvolvimento cognitivo. O estudo decorreu ao longo de dois anos lectivos e 

envolveu 533 alunos do 7.º ano de escolaridade, com idades compreendidas entre os 11 
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e os 15 anos. Tinha por base a resolução de tarefas habituais que correspondiam a 

problemas simples e tarefas abertas sobre estatística.  

Relativamente à aprendizagem das medidas de tendência central, este estudo 

apresenta as seguintes conclusões: os alunos confundiam os conceitos de frequência 

relativa e absoluta; a moda aparecia como o maior valor da frequência absoluta; na 

mediana os dados eram ordenados sem atender às frequências absolutas; ordenavam as 

frequências absolutas e calculavam a posição do valor central e ao calcular o valor da 

posição central escolhiam mal o algoritmo; na média aritmética adicionavam as 

frequências absolutas e dividiam pelo número de parcelas ou adicionavam os valores 

que a variável tomava, dividindo-os pelo número de parcelas; em relação às 

percentagens, escolhiam os valores da variável para calcular a frequência relativa.  

No que concerne a interpretação dos gráficos, a mesma deveria passar pelo 

ensino dos gráficos de modo a preparar os alunos. Segundo Curcio (1989, in Ribeiro & 

Fernandes, 2009, p. 4), a importância da leitura e interpretação de dados presentes nos 

gráficos, dever-se-ia fazer em quatro níveis distintos de compreensão das tabelas ou 

gráficos estatísticos: “ler os dados – leitura literal do gráfico, sem interpretar a 

informação nele contida; ler dentro dos dados - interpretação e integração dos dados do 

gráfico e habilidade para comparar quantidades e usar outros conceitos e destrezas 

matemáticas; ler para além dos dados - realização de predições e inferências a partir 

dos dados; e ler por detrás dos dados - valorização da fiabilidade e completude dos 

dados 

No que concerne este tema, as dificuldades dos alunos residem na construção 

dos gráficos circulares, nomeadamente: encontrar o valor do ângulo, orientar o 

transferidor para marcar o sector circular e em legendar o gráfico. Nos gráficos de 

barras, em decidir em qual dos eixos colocar a variável, em construir a escala e em 

legendar o gráfico. (Carvalho, 2001) 

Não esqueçamos, porém, que a existência destas dificuldades se pode dever ao 

facto de, no ensino, tais conteúdos serem pouco explorados. Recorrentemente, o ensino 

da Estatística, realizado nas salas de aula, cinge-se a tarefas fechadas e muito dirigidas à 

memorização. (Fernandes, Carvalho & Correia, no prelo) 

Recentemente, um estudo envolvendo quatro professoras, das quais duas com 

experiência predominante no 3.º ciclo do Ensino Básico, Fernandes, Alves, Machado, 
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Correia e Rosário (Fernandes, 2009) revelou alguma evolução nas práticas de ensino. 

No ensino da Estatística, revelaram-se como uma mais-valia o trabalho de grupo, mais 

sistemático e abrangente no tema de Estatística, o recurso a tarefas de carácter prático, 

contextualizadas e relacionadas com a vida real, e o recurso às novas tecnologias no 

ensino da Estatística, destacando-se a utilização da Folha de Cálculo e das calculadoras 

gráficas. 

 

As TIC e a Estatística 

 

Segundo Huertas e Tenório (2006, p. 81), a inserção das TIC no Sistema 

Educativo deve-se “à sua importância na nossa vida diária, tanto profissional como 

social”, principalmente a Internet que é uma fonte infindável de informação. Mas as 

novas tecnologias revolucionaram o mundo de tal maneira que o ensino de alguns 

conteúdos deixou de fazer sentido, facilitando a aprendizagem de outros, permitindo 

ensinar tópicos que nunca foram ensinados, ultrapassando aspectos técnicos longos e 

repetitivos, facilitando assim, a concentração dos alunos em questões mais conceptuais 

(Ribeiro & Ponte, 2000).  

A sua importância é tal que, no caso da Estatística, por exemplo, só recorrendo 

às novas tecnologias é possível apresentar e demonstrar alguns conceitos estatísticos 

que pelos métodos convencionais não seria possível, nomeadamente a introdução de 

novas representações que mudam a forma de trabalhar a Estatística, como é o caso do 

uso da Folha de Cálculo. 

O computador é então um potente aliado do estudo da Estatística, com o qual os 

alunos registam, estruturam e investigam de uma forma mais activa. Deste modo, as 

novas tecnologias são instrumentos importantes para trabalhar os conteúdos de 

Estatística, em que o aluno explora, a partir de uma situação estatística, a aplicabilidade 

dos conceitos, formula inferências, encontra regularidades, descobre padrões, ou seja, 

adquire o raciocínio estatístico. 
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Porém, é necessário adaptar as pedagogias de ensino aos meios disponíveis de 

modo a que o mundo escolar não seja um mundo totalmente fictício. Segundo Ponte 

(1995, p. 2), 

 

as novas tecnologias colocam desafios irrecusáveis à actividade 
educativa dada a sua possibilidade de proporcionar poder ao 
pensamento matemático e estender o alcance e a profundidade das 
aplicações desta ciência. Trata-se de poderosas ferramentas 
intelectuais, que permitem automatizar os processos de rotina e 
concentrar a nossa atenção no pensamento crítico.  

 

No entender de Veloso (1990), as novas tecnologias possibilitariam novas 

formas de explorar conceitos fundamentais, revalorizariam os processos de 

compreensão, de análise crítica, remetendo para segundo plano as técnicas de cálculo. 

Deste modo, as novas tecnologias possibilitam “ultrapassar aspectos técnicos longos e 

repetitivos e, assim, facilitarem a concentração dos alunos em questões mais 

conceptuais.” (Ribeiro & Ponte, 2000, p. 16). 

Assim, perante a tecnologia existente, o ensino da estatística centrado, 

tendencialmente, no ensino de algoritmos e de técnicas de cálculo, torna-se desadaptado 

aos dias de hoje. Para além do uso de lápis e papel para elaborar cálculos e desenhar 

gráficos, é necessário recorrer às novas tecnologias em situações de ensino, utilizando 

calculadora gráfica e programas de computador, como por exemplo, a Folha de Cálculo. 

Com estas novas ferramentas poder-se-á abordar o ensino recorrendo a situações reais, 

alargando o significado de conceitos e aprendizagens significativas. (Ponte & Fonseca, 

2001) 

Branco e Martins (2002) alegam que o uso das novas tecnologias “é, hoje em 

dia, um aspecto fundamental da prática da Estatística e podemos dizer que a literacia 

estatística arrasta a literacia computacional.” (p. 13) 

A principal vantagem das novas tecnologias prende-se à natureza dinâmica, na 

velocidade com que os alunos podem experimentar e explorar todos os aspectos dos 

processos estatísticos desde a planificação da amostra, à simulação e análise para 

interpretar e comunicar os resultados (Ponte, 1991).  

A modo de conclusão podemos afirmar que recorrer a todas estas tecnologias 

permite que 
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os alunos, em qualquer estudo estatístico, possam concentrar a sua 
atenção nos aspectos mais elaborados do trabalho, como o interpretar, 
organizar, discutir, argumentar, e não sobre os aspectos mais 
mecânicos associados à sua realização. 
 

Além disso, permitem ainda que os alunos possam lidar com os conceitos 

estatísticos de uma forma mais rica, explorando o seu significado, percebendo o que 

cada um representa, a que corresponde, o que esconde e como se manipula. (Canavarro, 

2000, p. 160) 

 

Evolução das TIC no Ensino Português 

 

O mundo de hoje vive imerso num outro mundo que é o da tecnologia e entre 

esses dois mundos fica o mundo da escola que tem a obrigação de fazer a ponte entre 

ambos. Na actualidade, são muitos os que consideram que a escola não consegue 

acompanhar a evolução tecnológica, aliás essa constatação não é de agora, tem já vários 

anos. A escola ao longo dos anos tem vindo a sofrer cada vez mais um défice crónico de 

utilização e acompanhamento tecnológico, não correspondendo à realidade tecnológica 

da sociedade em que está inserida (Silva 2001).  

Nos últimos anos tem-se verificado um apetrechamento tecnológico nas escolas 

portuguesas. Porém, já no primeiro quartel do século XIX, aquando da criação dos 

liceus nacionais, resultante da intervenção educativa de Passos Manuel, se verificava 

um desfasamento dos meios postos à disposição das escolas secundárias e o 

desenvolvimento tecnológico da época. No início deste século, verificávamos que a 

situação ainda assim se mantinha (Silva 2001). 

No final do século passado, no que concerne o desenvolvimento tecnológico, 

este desfasamento mantinha-se. Os métodos de ensino eram os mesmos, expositivos e 

interrogativos, limitando-se o professor a expor, os alunos a repetirem e a serem 

crucificados por uma sucessão de questões para a qual a sua memória deveria estar 

preparada. Os meios existentes nas escolas, como o telégrafo, quando existiam, eram 
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verdadeiras amostras de exposição e não meios de comunicação. No entanto, não nos 

podemos esquecer que esta metodologia expositiva predominava sobre a experimental 

nos próprios regulamentos das reformas escolares da época, sendo a sua adopção 

facilitada pela penúria de equipamentos, posto que este método necessitava apenas de 

mesas e de cadeiras. (Silva, 2001) 

Segundo Silva (2001), no início do século XX, verifica-se uma evolução das 

pedagogias adoptadas, que revelam já influências positivistas e ideias da escola nova 

conferindo-lhe um carácter intuitivo-dedutivo, direccionando o olhar dos alunos para a 

observação. Nas primeiras décadas chegariam às escolas secundárias equipamentos 

áudio (fonógrafo, grafonola, discos, microfone e telefone), visuais (lanternas de 

projecção, diapositivos, máquina fotográfica e mapas) e também do domínio da escrita 

(máquinas de escrever e de impressão). O recurso ao cinema como instrumento 

pedagógico levou à entrada de outros meios audiovisuais na escola. Na segunda metade 

dos anos sessenta a definição de uma política nacional de integração destes meios no 

ensino materializou-se na criação do Centro de Pedagogia Audiovisual (CPA) com o 

objectivo de os aplicar no ensino e na criação do Instituto de Meios Audiovisuais no 

Ensino (IMAVE). O objectivo principal deste instituto era através das técnicas 

audiovisuais elevar o nível cultural da população e facilitar a actividade lectiva dos 

professores, sendo responsável pela emissão de programas educativos de rádio e de 

televisão (Telescola).  

No entanto, o IMAVE tinha os seus dias contados e, em 1971, daria lugar ao 

Instituto de Tecnologia Educativa (ITE), que aplicaria as técnicas modernas, inclusive 

audiovisuais ao ensino, ficando também a seu cargo a Telescola e em 1977 o Ano 

Propedêutico, assim como a produção de material audiovisual. Tal como o IMAVE, o 

ITE também não duraria muitos anos e, em 1980 surgiria a Universidade Aberta. Com 

esta transição verificar-se-ia a passagem da Telescola para o ensino preparatório regular, 

substituindo as emissões de televisão pela leitura de videocassetes, o que levou ao 

equipamento de todos os postos de telescola com leitores de vídeo. Como tal, a 

designação Telescola deixou de fazer sentido, sendo substituída por Ensino Básico 

Mediatizado (EBM) (Silva 2001).  

No final da década de 80 realizaram-se vários estudos preparatórios da reforma 

do sistema educativo que levaram à criação de programas na proposta global da reforma 
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que valorizavam a introdução das tecnologias de informação na educação para o mundo 

das comunicações. A reforma curricular pressupunha a existência de materiais de apoio 

escrito, audiovisual, oficinas e meios informáticos, expresso na própria legislação da 

época que os considerava indispensáveis. É nesta década que se verifica a introdução, 

na grande maioria dos países, do computador visada nos projectos nacionais (Silva 

2001).  

O projecto nacional português, a Introdução das Novas Tecnologias no Sistema 

Educativo em Portugal, mais conhecido por Relatório Carmona construir-se-ia seguindo 

os seguintes objectivos gerais (Carmona, 1985, p. 21 - 23):  

 

� Formação Geral sobre cultura informática; 
� Consciencialização do uso e sentido da informática na educação; 
� Renovação na gestão escolar; 
� Abertura da Escola ao Meio através da Informática; 
� Promoção de uma renovação pedagógica. 

 

Este projecto pensado inicialmente para ser desenvolvido num período de tempo 

de três anos, prolongar-se-ia, contemplando acções em quatro fases. Numa primeira 

fase, proceder-se-ia à caracterização de experiências e elaboração de hipóteses 

recomendáveis para dinamizar o programa. A segunda fase passaria pela elaboração de 

um documento base para discussão. A dinamização funcional do Projecto em ordem a 

uma interpretação e adesão ao mesmo, caracterizaria a terceira fase. E, finalmente, 

numa quarta fase, realizar-se-ia a programação do ano lectivo experimental de 85/86 

com a indigitação das escolas, formação dos professores, organização dos programas de 

actividades e ensaio e aquisição de equipamento. 

Em 1985 nasceria em Portugal o grande projecto oficial de introdução do 

computador nas escolas – o Projecto Minerva. No final desse mesmo ano o Ministério 

da Educação cria o Projecto Minerva (Meios Informáticos no Ensino: Racionalização, 

Valorização, Actualização), cujo objectivo passava pela introdução dos meios 

informáticos no ensino (Silva & Silva, 2002). 

O boom informático a que se assistia na altura e o interesse das universidades em 

investigar o computador como uma ferramenta educacional justificaria o aparecimento 

do projecto Minerva. O seu objectivo principal era “promover a introdução 
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racionalizada dos meios informáticos no ensino, num esforço que [permitisse] valorizar 

o próprio sistema educativo” (Despacho 206/ME/85). Para além deste objectivo, o 

projecto pretendia ainda: 

 

� Apetrechar escolas com equipamento informático; 
� Formar professores e formadores de professores; 
� Desenvolver software educacional; 
� Promover investigação e desenvolvimento sobre a utilização educacional 

das tecnologias da informação e comunicação nas escolas primárias e 
secundárias; 

� Potenciar as tecnologias de informação e da comunicação como 
instrumento de valorização dos professores e do espaço escolar; 

� Desenvolver o ensino das tecnologias da informação e da comunicação 
para inserção na vida activa”; (GEP-ME, 1994, p. 19) 

 

Este projecto seria considerado o mais importante, até à altura, para a introdução 

e investigação das tecnologias de informação e comunicação nos ensinos básico e 

secundário, cujo impacto a nível nacional não passaria despercebido. Segundo Ponte 

(1994, p. 42). 

 

O Projecto Minerva proporcionou a afirmação de conceitos educativos 
importantes como a noção de utilização crítica da informação, o 
trabalho de projecto, a colaboração interdisciplinar, a integração das 
tecnologias da informação nas disciplinas existentes e o papel dos 
centros de recurso nas organizações escolares. 
 

Apesar de ter formado um conjunto de professores, formadores e investigadores 

com profundos conhecimentos em tecnologias da Informação e Comunicação na 

Educação, o Projecto Minerva chegaria ao fim dos seus dias em 1993/94. 

Com a viragem do século, surgiria o Projecto Nónio Século XXI, criado pelo 

Ministério da Educação, cuja finalidade passava pelo apoio e adaptação do 

desenvolvimento das escolas a uma sociedade cada vez mais exigente, no que concerne 

a informação, ancoradas na necessidade não só de obter novos conhecimentos e 

práticas, mas também de novas infra-estruturas em constante actualização e evolução. A 

execução do projecto repartia-se por três entidades: as escolas aderentes, cuja função 

passava pela implementação e desenvolvimento do projecto; o Ministério da Educação 
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que aprovava e financiava o projecto; e o Centro de Competências que apoiava e 

acompanhava as escolas. Baseando-se nas pedagogias, contemporâneas à sua 

implementação, os objectivos deste projecto passariam por uma maior valorização do 

processo ensino-aprendizagem (Despacho 232/ME/96, p. 2): 

 

� A melhoria das condições em que funciona a escola e o sucesso do 
processo ensino-aprendizagem; 

� A qualidade e modernização do sistema educativo; 
� O desenvolvimento do mercado nacional de criação de software para 

educação com finalidades pedagógicas e de gestão; 
� A contribuição do sistema educativo para o desenvolvimento de uma 

sociedade de informação mais reflexiva e participada. 
 

Previsto para quatro anos, o Projecto Nónio Século XXI, duraria até ao ano de 

2005, ano em que é substituído pelo EduTic, criada pelo GIASE, através do despacho nº 

7072/2005. Unidade cujo objectivo era desenvolver as TIC na Educação e dar 

continuidade ao Programa Nónio – século XXI. Nesse mesmo ano é extinta dando lugar 

à “Equipa de Missão Computadores, Redes e Internet na Escola – CRIE” (Despacho 

16793/2005). 
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CAPÍTULO III 

 

UNIDADE DE ENSINO 

 

 

O presente capítulo organiza-se em cinco partes, onde se apresenta a unidade de 

ensino, explicitando e justificando a opções tomadas, tendo em conta o programa de 

Matemática e as características da turma, e se faz uma breve descrição das aulas 

realizadas. 

Na primeira parte, Caracterização da Turma, faz-se um levantamento da faixa 

etária da turma, do sexo e da avaliação trimestral dos alunos. 

Na segunda parte, Ancoragem da Unidade, após uma breve análise e reflexão 

sobre o programa actual, efectua-se uma pequena comparação entre o programa em 

vigor e o antigo, resultando daí a necessidade de realizar alguns ajustamentos. 

Na terceira parte, Conceitos Matemáticos Relativos à Unidade, procede-se à 

recolha dos conceitos matemáticos mais relevantes para a unidade em estudo, assim 

como a explicação dos mesmos. 

Na quarta parte, Estratégias de Ensino, realiza-se um levantamento das 

estratégias a aplicar, tendo em conta as características da turma e os resultados dos 

testes diagnósticos. Esta selecção obedeceu ainda ao estipulado pelos objectivos gerais e 

específicos do programa, assim como ao defendido por alguns estudiosos actuais. 

Na quinta e última parte, Sequências de Aulas, procede-se à calendarização, 

planificação e balanço das aulas leccionadas. 

 

 



 

 

 

Caracterização da Turma

 

O estudo incide sobre a turma D, do

2.º e 3.º ciclo Vasco Santana, 

constituída por 28 alunos, 12 raparigas 

compreendidas, no início do ano lectivo,

1. Esta diferença de idades justifica

anterior. Dois alunos da turma em estudo estão abrangidos pelo D.L. nº3/2008, que 

define os apoios especializados a prestar na educação pré

secundário dos sectores público, particular e cooperativo. 

 

 

 

De acordo com os dados recolhidos no Projecto Curricular de Turma, 

socioeconomicamente, os alunos d

apenas seis alunos beneficiam de Acção Social Escolar. 

documento, as habilitações literária

urma 

O estudo incide sobre a turma D, do 7.º ano de escolaridade da Escola básica do 

2.º e 3.º ciclo Vasco Santana, Ramada no concelho de Odivelas. 

constituída por 28 alunos, 12 raparigas e 16 rapazes, cujas idades estavam

, no início do ano lectivo, entre os 11 e os 13 anos como mostra a figu

Esta diferença de idades justifica-se pela presença de quatro alunos retidos no ano 

Dois alunos da turma em estudo estão abrangidos pelo D.L. nº3/2008, que 

define os apoios especializados a prestar na educação pré-escolar e nos ensinos básico e 

secundário dos sectores público, particular e cooperativo.  

Figura 1 – Idade dos alunos 

acordo com os dados recolhidos no Projecto Curricular de Turma, 

os alunos da turma em estudo são de classe média

apenas seis alunos beneficiam de Acção Social Escolar. Segundo este mesmo 

habilitações literárias dos encarregados de educação são bastante 

11
36%

12
50%

13
14%

Idade dos Alunos

25 

 

ano de escolaridade da Escola básica do 

Ramada no concelho de Odivelas. Esta turma é 

e 16 rapazes, cujas idades estavam 

anos como mostra a figura 

se pela presença de quatro alunos retidos no ano 

Dois alunos da turma em estudo estão abrangidos pelo D.L. nº3/2008, que 

escolar e nos ensinos básico e 

 

acordo com os dados recolhidos no Projecto Curricular de Turma, 

de classe média-baixa onde 

Segundo este mesmo 

s dos encarregados de educação são bastante 



 

 

diversificadas (desde o quarto ano ao doutoramento), 

exercem, não existindo dados co

No início do ano lectivo, os alunos preencheram um 

responderam a várias questões relacionadas com a sua vida escolar. Com base na análise 

das respostas obtidas, podemos referir que 

insucesso escolar: falta de atenção/concentração, falta de hábitos de estudo; desinteres

pela disciplina; esquecimento imediato do que foi trabalhado na disciplina; indisciplina 

na sala de aula e falta de oportunidade para esclarecimento de dúvidas. 

Para colmatar o acima referido 

metodologias: cumprimento das tarefas propostas, seja em aula seja extra

verificação do cumprimento dessas tarefas; responsabilização dos alunos pelo 

cumprimento de prazos e tarefas; resolução de problemas; incentivo da atenção e 

promoção do desenvolvimento da concentração; resolução de situações de 

promoção da participação de uma forma correcta, cumprindo as regras do “saber estar”; 

trabalho de pesquisa; reforço positivo; aumento da auto

reforço do trabalho de grupo e a pares. 

Estas medidas seriam

avaliação do comportamento 

Relativamente à disciplina de Matemática, 

 

Figura 2 – Aproveitamento dos alunos em estudo no 1.º período
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diversificadas (desde o quarto ano ao doutoramento), assim como as profissões que 

dados concretos sobre estas dimensões. 

No início do ano lectivo, os alunos preencheram um questionário

responderam a várias questões relacionadas com a sua vida escolar. Com base na análise 

, podemos referir que foram apontados como factores para o 

insucesso escolar: falta de atenção/concentração, falta de hábitos de estudo; desinteres

pela disciplina; esquecimento imediato do que foi trabalhado na disciplina; indisciplina 

na sala de aula e falta de oportunidade para esclarecimento de dúvidas.  

Para colmatar o acima referido o conselho de turma adoptou

metodologias: cumprimento das tarefas propostas, seja em aula seja extra

verificação do cumprimento dessas tarefas; responsabilização dos alunos pelo 

cumprimento de prazos e tarefas; resolução de problemas; incentivo da atenção e 

o do desenvolvimento da concentração; resolução de situações de 

promoção da participação de uma forma correcta, cumprindo as regras do “saber estar”; 

trabalho de pesquisa; reforço positivo; aumento da auto-estima de alguns alunos; e 

abalho de grupo e a pares.  

seriam aplicadas ao longo do ano e no final do primeiro período, a 

avaliação do comportamento revelou-se razoável e o aproveitamento bom. 

Relativamente à disciplina de Matemática, apenas três alunos não atingiram o

Aproveitamento dos alunos em estudo no 1.º período
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o as profissões que 

questionário onde 

responderam a várias questões relacionadas com a sua vida escolar. Com base na análise 

foram apontados como factores para o 

insucesso escolar: falta de atenção/concentração, falta de hábitos de estudo; desinteresse 

pela disciplina; esquecimento imediato do que foi trabalhado na disciplina; indisciplina 

 

o conselho de turma adoptou as seguintes 

metodologias: cumprimento das tarefas propostas, seja em aula seja extra-aula; 

verificação do cumprimento dessas tarefas; responsabilização dos alunos pelo 

cumprimento de prazos e tarefas; resolução de problemas; incentivo da atenção e 

o do desenvolvimento da concentração; resolução de situações de conflito; 

promoção da participação de uma forma correcta, cumprindo as regras do “saber estar”; 

estima de alguns alunos; e 

do primeiro período, a 

o aproveitamento bom. 

não atingiram o nível 3.  

 

Aproveitamento dos alunos em estudo no 1.º período 

Nível 2

Nível 3

Nível 4

Nível 5



 

 

Para estes alunos foram elaborados planos de recuperação, uma vez que tiveram 

mais de três níveis negativos

aproveitamento desta turma reflectiu

alunos eram bastante participativos, principalmente quando envolvidos em tarefas que 

os levavam a fazer descober

No 2.º período, num longo segundo período que se tra

dos alunos, verificou-se uma ligeir

resultados de Matemática (de 3,66 no 1.º período passa para

no 2.º período), embora se tenha verificado uma ligeira su

passando de 3 para 2.  

 

Figura 3 – Aproveitamento dos alunos em estudo no 2.º

 

 

No 3º período verificou

subida da média da turma (

apenas um aluno com nível negativo, que apesar das várias estratégias aplicadas, como 

a frequência das aulas de apoio

da concentração e um maior reforço positivo

dificuldades. 
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foram elaborados planos de recuperação, uma vez que tiveram 

mais de três níveis negativos, para além da disciplina de Matemática

turma reflectiu-se nas aulas de Matemática, uma vez que os 

alunos eram bastante participativos, principalmente quando envolvidos em tarefas que 

os levavam a fazer descobertas e a desenvolver estratégias. 

num longo segundo período que se traduziu num natural 

se uma ligeira descida na média da turma, no que concerne 

resultados de Matemática (de 3,66 no 1.º período passa para 3,57, numa escala de 1 a 5, 

, embora se tenha verificado uma ligeira subida nos níveis negativos, 

Aproveitamento dos alunos em estudo no 2.º período

No 3º período verificou-se uma melhoria dos resultados que se traduzi

(passando de 3,57 para 3,64, numa escala de 1 a 5

apenas um aluno com nível negativo, que apesar das várias estratégias aplicadas, como 

a frequência das aulas de apoio, o incentivo da atenção e promoção do desenvolvimento 

da concentração e um maior reforço positivo, não conseguiu superar as suas 
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foram elaborados planos de recuperação, uma vez que tiveram 

, para além da disciplina de Matemática. O bom 

se nas aulas de Matemática, uma vez que os 

alunos eram bastante participativos, principalmente quando envolvidos em tarefas que 

duziu num natural cansaço 

que concerne aos 

3,57, numa escala de 1 a 5, 

bida nos níveis negativos, 

 

período 

se uma melhoria dos resultados que se traduziu numa 

escala de 1 a 5), existindo 

apenas um aluno com nível negativo, que apesar das várias estratégias aplicadas, como 

incentivo da atenção e promoção do desenvolvimento 

iu superar as suas 
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Figura 4 – Aproveitamento dos alunos em estudo no 3.º

 

Ancoragem da Unidade

 

O presente estudo teve lugar no pr

Programa de Matemática 

desenvolvimento da presente proposta, enquadrada no 

de Dados, trabalhada no 7.º ano de escolaridade, 

3.º ciclos Vasco Santana, entre 2

período, foi feito após um estudo comparativo entre o programa anterior e o 

que se refere a este tema,

leccionação do tema em questão.

No Programa de Matemática do 3.º

leccionação desta unidade previa

 

• Recolha e organização de dados

   - Tabelas; 

   - Frequência absoluta;

   - Frequência relativa; 
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Aproveitamento dos alunos em estudo no 3.º período

nidade 

O presente estudo teve lugar no primeiro ano de implementação do 

 do Ensino Básico (Ponte et al., 2007) a nível nacional

desenvolvimento da presente proposta, enquadrada no tema Organização e Tratamento 

.º ano de escolaridade, leccionado na Escola Básica dos 2.º e 

º ciclos Vasco Santana, entre 21 de Março e 6 de Abril de 2011, 

após um estudo comparativo entre o programa anterior e o 

, de modo a identificar os pré-requisitos necessários para a 

leccionação do tema em questão. 

Programa de Matemática do 3.º ciclo do Ensino Básico

leccionação desta unidade previa o estudo dos seguintes conteúdos:  

Recolha e organização de dados 

 

Frequência absoluta; 

Frequência relativa;  

Classificação do 3.º Período
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período 

imeiro ano de implementação do Novo 

a nível nacional. O 

tema Organização e Tratamento 

leccionado na Escola Básica dos 2.º e 

, no final do 2.º 

após um estudo comparativo entre o programa anterior e o actual, no 

requisitos necessários para a 

ciclo do Ensino Básico (1991), a 

Nível 2

Nível 3

Nível 4

Nível 5
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   - Gráficos. 

• Medidas de tendência central. (ME, 1991, p. 24) 

 

Para a concretização dos conteúdos anteriormente apresentados propunham-se 

os seguintes objectivos: 

 

• Recolher e organizar dados respeitantes a situações do dia-a-dia; 

• Construir tabelas de frequência, gráficos de barras ou diagramas 

circulares a partir de dados; 

• Ler e interpretar informação contida em gráficos ou tabelas; 

• Calcular média, moda e mediana para caracterizar uma distribuição; 

• Tirar conclusões a partir da análise da informação e fazer conjecturas. 

(ME, 1991, p. 24) 

 

Segundo o Programa de Matemática do 2.ºciclo do Ensino Básico (1991), estes 

objectivos pressupunham que os alunos contactassem com os seguintes temas: 

 

• Recolha, organização e interpretação de dados; 

• Frequência absoluta;  

• Representação da informação: tabelas e gráficos de barra;  

• Moda e média aritmética. (ME, 1991, p. 21 e 38) 

 

No programa actual, o estudo do tema Organização e Tratamento de Dados 

pressupõe o estudo dos seguintes conteúdos: 

 

• Organização, análise e interpretação de dados – histograma; 

• Medidas de localização e dispersão; 

• Discussão de resultados. (ME, 2007, p. 60) 

 

Relativamente aos objectivos a atingir, propõe-se o seguinte: 
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• Compreender a informação de natureza estatística e desenvolver uma 

atitude crítica face a esta informação; 

• Ser capazes de planear e realizar estudos que envolvam procedimentos 

estatísticos, interpretar os resultados obtidos e formular conjecturas a 

partir deles, usando linguagem estatística. (p. 59) 

 

O quadro 2 compara de forma sumária os tópicos e subtópicos do tema da 

Estatística para o 2.º e 3.ºciclos indicados nos dois programas de Matemática do Ensino 

Básico em análise. 

 

Quadro 2 – 5.º, 6.º e 7.º anos: Tópicos e Subtópicos Matemáticos 

 
Ano de 

Escolaridade 

 
Programa de Matemática de 1991 

 
Programa de Matemática de 2007 

5.ºano 

 
Estatística 

• Recolha e organização de 

dados. Frequência absoluta 

• Representação da 

informação: tabelas e 

gráficos de barras 

 
 

Representação e interpretação de 

dados 

• Tabelas de frequências 

absolutas e relativas 

• Gráficos de barras, de 

linhas e diagramas de 

caule-e-folhas 

• Média aritmética 

6.ºano 

 
Estatística 

• Recolha, organização e 

interpretação de dados 

• Moda e média aritmética 

 

 

 

 

 
 

Representação e interpretação de 

dados 

• Formulação de questões 

• Natureza dos dados 

• Gráficos circulares 

• Extremos e amplitudes 
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7ºano 

 
Estatística 

• Recolha e organização de 

dados 

� Tabelas 

� Frequência absoluta 

� Frequência relativa 

� Gráficos 

• Medidas de tendência central 

 
 

Tratamento de dados 

• Organização, análise e 

interpretação de dados – 

histograma 

• Medidas de localização e 

dispersão 

• Discussão de resultados 

 

 

Ou seja, segundo o novo Programa de Matemática do Ensino Básico (Ponte et 

al., 2007, p. 59): 

 

No 2.º ciclo, os alunos adquirem experiência na análise, interpretação 
e produção de informação estatística trabalhando com várias formas 
de representação de dados – tabelas de frequências absolutas e 
relativas, gráficos de barras, circulares e de linha, diagrama de caule-
e-folhas – e com algumas medidas estatísticas – moda, média 
aritmética, extremos e amplitude – no estudo de conjuntos de dados 
qualitativos e quantitativos (discretos ou contínuos). 

  

Porém, a maioria dos alunos presentemente inscritos no 3.º ciclo, não tiveram 

contacto com estes conteúdos do Novo Programa de Matemática no 2.º ciclo, uma vez 

que o mesmo só foi implementado no presente ano, havendo por isso uma lacuna na 

passagem do 2.º para o 3.º ciclo.  

Posto isto, a unidade por mim leccionada, construída num período de transição, 

teve em conta a inexistência de determinados pré-requisitos, não pressupostos no antigo 

Programa de Matemática do 2.º ciclo do Ensino Básico. Esta decisão foi tomada uma 

vez que para “compreender a informação de natureza estatística e desenvolver uma 

atitude crítica face a esta informação” (Ponte et al., 2007,p.61) era necessário que os 

alunos já tivessem contactado com determinadas formas de representação, como é o 

caso do diagrama de caule-e-folhas, assim como os conceitos de extremos e amplitude.  
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Durante as referidas aulas, foram trabalhados os tópicos que se apresentam no 

quadro abaixo (Quadro 3). 

 

Quadro 3 - Tópicos a trabalhar no âmbito da Unidade Organização e Tratamento de 
Dados 

Representação e 

Interpretação de Dados 
Objectivos específicos 

• Tabelas de frequências 

absolutas e relativas; 

• Gráficos de barras, 

circulares, de linha e 

diagramas de caule-e-

folhas; 

• Média aritmética; 

• Extremos e amplitude. 

• Construir e interpretar tabelas de frequências 

absolutas e relativas, gráficos de barras, 

circulares, de linha e diagramas de caule-e-

folhas.  

• Compreender e determinar a média aritmética de 

um conjunto de dados e indicar a adequação da 

sua utilização, num dado contexto. 

• Compreender e determinar os extremos e a 

amplitude de um conjunto de dados. 

• Interpretar os resultados que decorrem da 

organização e representação de dados, e formular 

conjecturas a partir desses resultados.  
 

 

 

Tratamento de Dados Objectivos específicos 

• Organização, análise e 

interpretação de dados – 

histograma;  

• Medidas de localização e 

dispersão.  

 

• Construir, analisar e interpretar representações 

dos dados (incluindo o histograma) e tirar 

conclusões.    

• Compreender e determinar a mediana, os quartis 

e a amplitude interquartis de um conjunto de 

dados, e utilizar estas estatísticas na sua 

interpretação.        
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• Escolher as medidas de localização mais 

adequadas para resumir a informação contida 

nos dados.                  

• Comparar as distribuições de vários conjuntos 

de dados e tirar conclusões.      

Responder às questões do estudo e conjecturar se 

as conclusões válidas para a amostra serão 

válidas para a população. 

 

Conceitos Matemáticos Relativos à Unidade 

 

Um dos objectivos deste estudo passa pela compreensão da aquisição ou não 

aquisição dos termos matemáticos, por parte dos alunos relacionados com o tema 

Organização e Tratamento de Dados. Tendo por base o documento Organização e 

Tratamento de Dados (Martins & Ponte, 2010), apresentam-se os mesmos a seguir: 

 

O que é a Estatística? 

 

A Estatística é um ramo da Matemática que se dedica a recolher, organizar, 

analisar e interpretar dados. 

A Estatística é um instrumento essencial à compreensão do mundo que nos 

rodeia. Ao longo dos tempos, tem sido importantíssima para fazer previsões e tomar 

decisões. Actualmente, nenhuma decisão importante é tomada sem se efectuar um 

estudo estatístico completo que minimize os riscos de uma má decisão. É normal ver as 

empresas a fazer perguntas aos clientes sobre o seu grau de satisfação, os governos a 

realizar estudos demográficos para conhecerem melhor a sua população ou os partidos 

políticos a tentarem descobrir se vão ganhar ou perder as próximas eleições.  
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“Recenseamento – Estudo científico de um universo de pessoas, instituições ou 

objectos físicos com o propósito de adquirir conhecimentos, observando todos os seus 

elementos, e fazer juízos quantitativos acerca de características importantes desse 

universo.” (Martins & Ponte, 2010, p. 22) 

 

“População – Conjunto de unidades individuais, que podem ser pessoas, 

animais ou resultados experimentais, com uma ou mais características em comum, que 

se pretendem analisar.” (Martins & Ponte, 2010, p. 24) 

 

“Amostra – Parte da população que é observada com o objectivo de obter 

informação para estudar a característica pretendida.” (Martins & Ponte, 2010, p. 24) 

 

“Uma variável diz-se quantitativa (ou numérica) se se referir a uma 

característica que se possa contar ou medir. Por exemplo, o número de irmãos de um 

aluno escolhido ao acaso, na turma, é uma variável quantitativa de contagem, enquanto 

a sua altura é uma variável quantitativa de medição.” (Martins & Ponte, 2010, p. 25) 

 

“Uma variável diz-se qualitativa (ou categórica) se não for susceptível de 

medição ou contagem, mas unicamente de uma classificação, podendo assumir várias 

modalidades ou categorias. Por exemplo, a cor dos olhos do aluno referido 

anteriormente, é uma variável qualitativa.” (Martins & Ponte, 2010, p. 25) 

 

“Frequência absoluta de uma categoria ou classe, é o número de elementos da 

amostra iguais a cada uma das categorias.” (Martins & Ponte, 2010, p. 50) 

 

“Frequência relativa = 
�����ê���			�����	

������ã	�			����	
.“ (Martins & Ponte, 2010, p. 50) 

 

“A média e a mediana dão-nos duas formas diferentes de localizarmos o centro 

da distribuição dos dados. 
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Média - A média aritmética, ou simplesmente média, é a medida de localização 

do centro da amostra mais vulgarmente utilizada. Representa-se por �̅ e calcula-se 

utilizando o seguinte processo: 

 

• Somam-se todos os elementos da amostra; 

• Divide-se o resultado da soma pelo número de elementos da amostra.” 

(Martins & Ponte, 2010, p. 121) 

 

“Mediana - A mediana é um valor que divide a amostra ao meio: metade dos 

valores da amostra são inferiores ou iguais (não superiores) à mediana e os restantes são 

maiores ou iguais (não inferiores) à mediana. Por outras palavras, até à mediana 

(inclusive) está, quanto muito, 50% da amostra; para lá da mediana (inclusive) está 

também, quanto muito, 50% da amostra. 

 

Como obter a mediana? 

Para determinar a mediana é fundamental, começar por ordenar os dados. 

Entretanto podem-se verificar duas situações, quanto à dimensão da amostra: 

 

• Se a dimensão da amostra é ímpar, há um dos elementos da amostra 

ordenada que tem tantos elementos para a esquerda como para a direita e 

esse elemento central é a mediana. 

• Se a dimensão da amostra é par, não há nenhum elemento que tenha a 

propriedade de a dividir ao meio. Há dois valores centrais e define-se a 

mediana como sendo a média aritmética desses dois valores.” (Martins & 

Ponte, 2010, p. 133) 

 

“Moda - Dá-se o nome de moda ou categoria modal, à categoria de maior 

frequência na amostra.” (Martins & Ponte, 2010, p. 142) 

 

“Os quartis localizam outros pontos da distribuição dos dados, que não o centro, 

e têm a mais valia de servirem para definir uma medida da variabilidade existente entre 

os dados.  
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Quartis - Como vimos na definição de mediana, esta divide a amostra ordenada 

em duas partes com igual percentagem de elementos. Considerando cada uma destas 

partes e calculando a mediana, obteremos os 1.º e 3.º quartis. 

A mediana, que também se poderia designar por 2.º quartil, e os 1.º e 3.º quartis 

localizam pontos que dividem a distribuição dos dados em quatro partes, com igual 

percentagem de elementos.  

 

Para obter os quartis procede-se do seguinte modo: 

 

• Ordenar os dados e calcular a mediana Me; 

• O 1.º quartil, Q1, é a mediana dos dados que ficam para a esquerda de 

Me; 

• O 3.º quartil, Q3, é a mediana dos dados que ficam para a direita de Me. 

 

Por analogia com a definição que demos para a mediana, podemos dizer que até 

ao 1.º quartil (inclusive) está, pelo menos, 25% da amostra; para lá do 1.º quartil 

(inclusive) está, pelo menos, 75% da amostra. De forma análoga, podemos dizer que até 

ao 3.º quartil (inclusive) está, pelo menos, 75% da amostra; para lá do 3.º quartil 

(inclusive) está, pelo menos 25% da amostra.” (Martins & Ponte, 2010, p. 145-146) 

 

“Amplitude - A amplitude é a medida mais simples que pode ser utilizada para 

medir a variabilidade apresentada por um conjunto de dados. Obtém-se fazendo a 

diferença entre o máximo e o mínimo dos dados: 

 

Amplitude da amostra = máximo valor – mínimo valor” (Martins & Ponte, 

2010, p. 149) 

 

“Amplitude interquartil - Uma outra medida de variabilidade, alternativa à 

amplitude, é a amplitude interquartil. 
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Esta medida, ao contrário da amplitude definida anteriormente, só entra em linha 

de conta com a parte central dos dados e calcula-se fazendo a diferença entre o 3.º e o 

1.º quartil.  

 

Amplitude interquartil = Diferença entre o 3.º quartil e o 1.º quartil.” ( Martins 

& Ponte, 2010, p. 150) 

 

“Gráfico de barras - Começa-se por desenhar um eixo horizontal (ou vertical), 

onde se assinalam (igualmente espaçadas) as diferentes categorias ou modalidades que a 

variável assume no conjunto dos dados. A ordem por que se colocam as categorias é 

arbitrária, a não ser que haja alguma ordem subjacente, como no caso dos dados 

qualitativos ordinais. Por cima de cada categoria (ou ao lado), desenha-se uma barra 

com altura proporcional ao número de casos observados nessa categoria. Desenha-se 

ainda um eixo vertical (horizontal), onde se marcam as frequências.” (Martins & Ponte, 

2010, p. 54) 

 

“Histograma - O histograma é um gráfico, formado por uma sucessão de 

rectângulos adjacentes, tendo cada um por base um intervalo de classe e com área igual 

(ou proporcional) à frequência relativa (ou absoluta) dessa classe.” (Martins & Ponte, 

2010, p. 88) 

 

“Gráfico (ou diagrama) de caule-e-folhas - A base da construção de uma 

representação em caule-e-folhas está na escolha de um par de dígitos adjacentes nos 

dados, que vai permitir dividir cada dado do conjunto de dados em duas partes: o caule 

e a folha, que se dispõem para um e outro lado de um traço vertical.” (Martins & Ponte, 

2010, p. 94)  

 

“Diagrama de extremos e quartis - Utilizando a mediana e os quartis, 

juntamente com o mínimo e o máximo, que se obtêm directamente a partir da amostra 

ordenada, podem construir-se uma representação gráfica de diagrama de extremos e 

quartis, que se constrói da seguinte forma: 
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1. Desenha-se um rectângulo que tem de comprimento a amplitude entre os 

dois quartis, calculados a partir dos dados, e por altura um valor 

qualquer, que não tem qualquer interpretação; 

2. Do meio dos lados do rectângulo, perpendiculares à base, saem dois 

segmentos de recta que unem esses lados respectivamente com o mínimo 

e o máximo do conjunto dos dados; 

3. No interior do rectângulo desenha-se um traço que assinala a posição da 

mediana. 

 

Da representação gráfica anterior sobressaem algumas características, 

nomeadamente: 

 

• As alturas não se distribuírem de forma simétrica, tanto na parte central 

dos dados, como na parte mais afastada do centro; 

• Se os dados fossem simétricos, a mediana deveria situar-se a meio do 

rectângulo, o que não acontece; 

• Os 25% dos valores superiores também se encontram mais dispersos do 

que os 25% dos dados inferiores, isto é, existe uma maior variabilidade 

nas alturas dos alunos mais altos.” (Martins & Ponte, 2010, p. 103) 

 

Estratégias de Ensino 

 

Seguindo o defendido por Sousa (2002), o papel do professor é primordial na 

escolha de matérias, de estratégias, na estruturação da aula, na condução e na 

negociação de significados de modo a envolver o aluno em vários saberes disciplinares 

e não disciplinares. 

Neste estudo adoptei várias estratégias que foram seleccionadas tendo em conta: 

a problemática definida, o tema e os alunos do estudo. Este tema é um bom exemplo 

para mostrar aos alunos a ligação entre a Matemática e a vida real de modo a 

“desenvolver nos alunos a capacidade de compreender e de produzir informação 
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estatística bem como de a utilizar para resolver problemas e tomar decisões” (Ponte et 

al., 2007, p. 59) 

Porém, era preciso ir mais além e “consultar material de apoio e fontes de 

informação diversificadas” (Almeida, 2002, p. 30) como forma de enriquecimento, 

beneficiando os alunos com os resultados dessa consulta. 

O Programa de Matemática do Ensino Básico (Ponte et al., 2007) apresenta 

algumas das estratégias a seguir: realizar investigações estatísticas, baseadas em 

situações reais, formular questões, planear o estudo, seleccionar amostras, recolher 

dados, representar e interpretar os resultados; fazer conjecturas e discutir a validade das 

conclusões para a população ou populações de onde as amostras foram retiradas.  

Como tal, grande parte da minha intervenção baseou-se na exploração de tarefas, 

que tivessem por base as estratégias anteriormente apresentadas, levando os alunos a 

descobrir o caminho a percorrer para obter os resultados esperados e fazê-los reflectir 

sobre os mesmos, como referido no Programa de Matemática do Ensino Básico (Ponte 

et al., 2007, p. 11): 

 

(…) Neste processo, são fundamentais os momentos de reflexão, 
discussão e análise crítica envolvendo os alunos, pois estes aprendem, 
não só a partir das actividades que realizam, mas sobretudo da 
reflexão que efectuam sobre essas actividades.  
 

Tendo em conta que “[a] ênfase do trabalho na Estatística é colocada na análise 

exploratória de dados e no envolvimento progressivo dos alunos” (Martins & Ponte, 

2010, p. 12), recorri ao uso da Folha de Cálculo, instrumento este que, para além de 

permitir a inserção, organização e análise de informação, despertou os alunos para uma 

realidade nova, que os envolveria mais activamente nessa outra realidade que é a da 

Estatística. 

Segundo Martins (2009, p. 2735) “a Folha de Cálculo tem, assim, um papel de 

natureza heurística na medida em que aponta soluções (cuja demonstração necessitava 

de trabalho matemático com papel e lápis) e permite abordar o problema desvendando 

(por exemplo, através dos gráficos) as relações entre as variáveis presentes.”  
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Logo, tornou-se essencial elaborar tarefas para que os alunos conseguissem 

observar, experimentar e concretizar ideias, conceitos e conjecturas, mas também, 

pudessem compreender e serem críticos face à informação do dia-a-dia.  

Como tal, recorri à “exploração” estatística, em que já temos “um conjunto de 

dados reunidos e procuramos descobrir ao mesmo tempo que regularidades encerram e 

que questões podemos formular a seu respeito”. (Martins & Ponte, 2010, p. 13) Tal 

como afirma Branco e Martins (2002, p. 13) o meu objectivo não foi:  

 

criar especialistas em estatística, mas sim criar nas pessoas a 
capacidade de compreenderem os processos elementares da recolha e 
análise de dados, entenderem o que está por detrás de um raciocínio 
estatístico, terem a consciência do que é um fenómeno aleatório, 
sendo capazes de construir modelos simples da realidade. 

 

Depois de definidas as estratégias, coube-me também a tarefa de seleccionar as 

tarefas que melhor levassem os alunos a chegar a bom porto. As tarefas por mim 

seleccionadas tiveram por objectivo contribuir para o “desenvolvimento do pensamento 

científico, levando o aluno a intuir, conjecturar, experimentar, provar, avaliar e ainda 

para o reforço das atitudes de autonomia e cooperação”. (Alves, Barbedo & Fonseca, 

1992, p. 285). 

Apresentei-lhes então tarefas que desenvolvessem a sua capacidade de construir, 

ler e interpretar diferentes formas de apresentar os dados, nomeadamente tabelas, 

diagramas de caule-e-folhas, gráficos de barra, de linha, histogramas e diagrama de 

extremos e quartis. Com estas tarefas pretendia também sensibilizar os alunos para a 

importância de organizar dados de problemas, relacionados com as suas vivências e 

interesses e de analisar e interpretar os dados estatísticos, muitas vezes dúbios, 

apresentados nos meios de comunicação social. 

Seleccionadas as estratégias e as tarefas, cabia-me decidir que estratégia melhor 

se adequava a cada uma das tarefas por mim seleccionadas. Optei então pelos trabalhos 

a dois, ou seja, em pequenos grupos, a forma ideal de fazer estatística (segundo 

Batanero, referido por Carvalho 2001, p. 40), uma vez que permite aos alunos aprender 

em conjunto através da partilha e dos conhecimentos que cada um tem. A decisão de 

trabalhar a pares possibilitou a colaboração na resolução de problemas e a partilha de 
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ideias e conhecimentos, o que conduziu a uma maior rapidez na procura da resolução. 

Ter mais de dois alunos a utilizar um mesmo computador, diminuiria o número de 

oportunidades de contacto directo com a Folha de Cálculo. Logo, os alunos poderiam 

estar menos envolvidos na tarefa, acabando por perder o interesse na sua resolução. O 

trabalho a pares aliado a um total desconhecimento da Folha de Cálculo como recurso 

para o estudo da estatística, revelou-se como uma mais-valia, uma vez que aquando da 

aquisição dos novos conceitos emergiriam diversas dúvidas que, trabalhando 

individualmente, só poderiam ser esclarecidas pelo professor, o que num grupo de 28 

alunos poderia ser difícil de realizar. O trabalho individual é também, muitas vezes, 

desadequado para os alunos com maiores dificuldades, que sentem algum 

constrangimento em assumir que não perceberam determinado conceito. Já com o 

trabalho em grupo, esta situação pôde ser evitada, uma vez que este possibilita a 

colaboração na resolução de problemas e a partilha de ideias e conhecimentos, o que 

conduz a uma maior rapidez na procura da resolução. 

Após a realização das tarefas a pares, houve um momento de discussão em 

grande grupo onde se compararam os resultados e se averiguou que alguns resultados 

não estavam correctos, levando os alunos a descobrir a origem do erro. Estes momentos 

constituíram, também, uma oportunidade para que os alunos em causa, participativos e 

com opiniões e raciocínios tão diferentes, pudessem manifestar-se e sentir valorizadas 

as suas ideias e fundamentações.  

Deste modo, definidos os objectivos específicos, as tarefas e as estratégias a 

realizar (Anexos I, II e III), recorrendo à Folha de Cálculo, construí um conjunto de 

aulas que progressivamente levassem os alunos a compreenderem e serem capazes de 

produzir informação estatística e de a utilizar para resolver problemas e tomar decisões 

informadas.  
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Sequência de Aulas 

 

 A aula de Matemática é lugar de construção de aprendizagens singulares e que, 

por isso mesmo, para serem eficazes, sólidas e significativas, exigem pluralidade e 

diversidade, quer nas propostas de trabalho a desenvolver quer nos materiais e recursos 

a utilizar. De facto, se os objectivos e conteúdos fixados no texto programático marcam 

o percurso genérico da aprendizagem, esta só o é quando enraíza no indivíduo e o 

transforma.  

 Compete ao professor, que dirige e coordena o processo de ensino e de 

aprendizagem, delinear e pôr em marcha o plano de trabalho que respeite os requisitos 

programáticos e promova, dentro da pluralidade da turma, a evolução de cada um dos 

alunos no domínio das competências de raciocínio matemático, resolução de problemas 

e comunicação matemática. A função do professor de Matemática é, por isso mesmo, 

complexa e exigente. A sua presença é essencial porque o entusiasmo, a paixão e o 

rigor, com que o professor de Matemática comunica e se exprime são insubstituíveis. E 

insubstituível ainda, porque só o professor pode construir, com os seus alunos e para os 

seus alunos, módulos de aprendizagem eficientes. 

 Como tal, planifiquei a sequência de 10 aulas (Anexos I e II) de acordo com os 

diversos subtemas a abordar, o modo como eles se relacionavam com os conceitos 

focados e os resultados do teste de diagnóstico (Anexo IV e V) (realizado no dia 16 de 

Março em estreita colaboração com o professor Nuno Candeias), com o objectivo de, no 

final das mesmas, os alunos serem capazes de ler, interpretar e explorar informação 

apresentada por diversas representações gráficas; construir e interpretar tabelas de 

frequências absolutas e relativas, gráficos de barras, de linha e diagramas de caule-e-

folhas; compreender e determinar medidas de tendência central de um conjunto de 

dados; compreender e determinar medidas de tendência local de um conjunto de dados; 

e interpretar os resultados que decorrem da organização e representação de dados, 

formulando conjecturas a partir desses resultados. 
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Quadro 4 - Calendarização das aulas leccionadas na Unidade Organização e Tratamento 
de Dados 

Calendarização das aulas: Subtemas: 

17 de Março de 2011 (2x45minutos) 
Abordagem e exploração das 
potencialidades das ferramentas da Folha 
de Cálculo 

21 de Março de 2011 (2 x 45minutos) 
Tabelas de Frequências Absolutas e 
Relativas e Gráficos de Barras e de Linha 

23 de Março de 2011 (2 x 45minutos) Histograma 

30 de Março de 2011 (2 x 45minutos) Diagrama Caule-e-Folhas 

 4 de Abril de 2011 (2 x 45minutos) Medidas de Tendência Central 

 6 de Abril de 2011 (2 x 45minutos) Quartis e Medidas de dispersão 

 

.  

As aulas decorreram entre os dias 21 de Março e 6 e Abril, tendo ocorrido uma 

pausa no dia 28 de Março para a realização do 2º teste de avaliação, de acordo com a 

calendarização de testes, anteriormente estipulada em conselho de turma.  

 

17 de Março de 2011 

 

Este bloco de duas aulas de Estudo Acompanhado foi inteiramente dedicado à 

exploração das potencialidades das ferramentas da Folha de Cálculo. Numa primeira 

fase, seleccionei um conjunto de tarefas direccionadas através das quais os alunos 

experimentavam as mais diferentes ferramentas da Folha de Cálculo.  
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21 de Março de 2011 (Aulas 85 e 86)    

 

A primeira e segunda aula foram planificadas de acordo com o estipulado na 

planificação da unidade, que sofreu ao longo das aulas pequenos reajustamentos. A 

mesma cumpria o anteriormente consignado na planificação anual para este tema. As 

aulas destinadas para a leccionação desta unidade, que se realizariam na sala de 

informática, tiveram em conta os resultados obtidos no teste de diagnóstico e as 

necessidades e dificuldades dos alunos.  

De acordo com o planificado, a primeira aula dedicar-se-ia à introdução das 

frequências absoluta e relativa e à representação dos gráficos de barras e de linha. 

Introduzir-se-ia o tema, chamando a atenção dos alunos para a importância de estudar 

estatística uma vez que esta se encontra em todo lado, tornando-se até numa 

necessidade. Com este mesmo mote, começaria por desafiar os alunos a relembrarem o 

conceito de frequência absoluta, e a partir deste a descobrirem o conceito de frequência 

relativa, conceito presente ao longo desta unidade didáctica, recorrendo a um exemplo 

do teste de diagnóstico. Seguidamente, pediria aos alunos que realizassem este mesmo 

exercício na Folha de Cálculo, de modo a que verificassem a eficácia da mesma para a 

realização do exercício.  

No entanto, sabendo que os alunos actualmente vivem imersos num mundo de 

imagem, desafiá-los-ia, numa segunda fase, a passarem da organização dos dados para a 

visualização dos mesmos, recorrendo a gráficos de barra e de linha. Novamente em 

sintonia com os alunos iríamos construindo os gráficos previamente planeados. Estas 

tarefas (Anexo III) realizadas em ambiente de Excel, revelar-se-iam de particular 

importância porque promoveriam uma forte ligação entre as novas tecnologias e o 

ensino da matemática, despertando nos alunos a curiosidade de querer aprender ainda 

mais. 

Após esta breve introdução, daria início a uma sucessão de tarefas. A primeira 

tarefa consistiria na comparação entre duas tabelas de frequências absolutas, segundo 

um conjunto de afirmações, em que os alunos depois da introdução dos dados 
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decorrentes destas mesmas na Folha de Cálculo, teriam de construir a tabela de 

frequências relativas para validar as afirmações apresentadas. O objectivo desta tarefa 

era destacar a importância que as frequências relativas assumem na comparação de 

diferentes amostras. 

Na segunda tarefa, apresentaria um gráfico de barras, sem legenda. Pretendia 

que os alunos pudessem identificar o significado de cada barra e identificar quantos 

alunos haviam respondido ao questionário. Para tal ser-lhes-iam dadas sete pistas e com 

recurso à Folha de Cálculo poderiam completar o gráfico de barras e responder à 

questão. 

 

 

Figura 5 – Gráfico de barras retirado da tarefa 2 da  
ficha 21 de Março de 2011 

 

 

Relatório: Os alunos interrogados apontaram 7 pratos distintos. Das 
respostas, pudemos tirar as seguintes conclusões: 
 

a) O Hambúrguer com batatas fritas foi o prato mais votado; 
b) O número de alunos que escolheu Hambúrguer com batatas fritas, 
foi o dobro dos que escolheram Frango assado; 

c) Os Filetes de peixe receberam menos 4 votos do que o Hambúrguer 

com batatas fritas; 

d) O Esparguete à Bolonhesa foi o segundo prato mais votado; 
e) O Bacalhau com natas teve mais 4 votos do que o Peixe assado; 

f) Houve quem votasse nas Ervilhas com ovos; 

g) 5 alunos votaram no Bacalhau com natas. 
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 Com esta tarefa pretendia-se que os alunos construíssem uma tabela de 

frequência absoluta e depois da construção da mesma, validassem as suas respostas 

através da construção de um gráfico de barras com recurso à Folha de Cálculo, 

sublinhando a importância das legendas para a compreensão dos dados. 

Tendo ainda por base os conceitos de frequência absoluta e relativa, e prevendo 

que alguns dos alunos se aventurariam a seleccionar outro tipo de gráficos, que lhes 

poderiam agradar mais esteticamente, desafiá-los-ia a interpretar um gráfico de linhas e, 

posteriormente, a interrogarem-se acerca da viabilidade de colocar aqueles mesmos 

dados num gráfico de barras, alertando-os para a importância de uma escolha correcta 

do tipo de gráficos. 

A resolução da terceira tarefa, numa primeira fase consistia na leitura e 

interpretação de um gráfico de linhas e, numa segunda fase, na problemática associada à 

escolha do tipo de gráfico que melhor traduz a informação que se pretende transmitir.  

Apresentar-lhes-ia, na quarta tarefa, propositadamente, dois gráficos com os 

mesmos dados, mas com escalas diferentes. Um aluno mais atento dar-se-ia conta da 

“ilusão” criada pelas escalas diferentes, mas outro não tão atento afirmaria que os 

resultados eram diferentes. De modo a aclarar a informação apresentada convidá-los-ia 

a construir as tabelas de frequências absolutas e a compará-las. Daria particular ênfase 

ao cuidado que devemos ter quando lemos a escala de um gráfico. A forma como é 

construído um gráfico pode induzir em erro um leitor pouco atento. 

Estas aulas tinham como objectivo interpretar e construir tabelas de frequência 

absolutas e relativas, gráficos de barra e gráficos de linha, como planificado, existindo 

sempre o cuidado de ligar os casos em estudo com a realidade, assim como da sua 

importância para o dia-a-dia.  

As aulas decorreram dentro do previsto, existindo da parte dos alunos uma 

grande adesão às tarefas propostas. Aquando da resolução das mesmas, onde 

trabalharam a pares mas de forma autónoma, ou seja, descobrindo por si mesmos, as 

soluções dos problemas, apareceram algumas dúvidas, já por mim previstas, em relação 

a algumas fórmulas a utilizar na Folha de Cálculo. Tendo em conta que a turma estava 

composta por 14 grupos e sendo esta a primeira vez em que trabalhavam 

autonomamente com a Folha de Cálculo, a resolução das tarefas demoraria um pouco 
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mais que o tempo por mim previsto e, como tal, a correcção e a discussão das tarefas 

ficou para a aula seguinte.  

 

23 de Março de 2011 (Aulas 87 e 88) 

 

Estas aulas foram planificadas tendo em conta o feedback das aulas anteriores e 

o cumprimento do anteriormente estipulado na planificação da Unidade. Como tal, e 

tendo em conta que não se havia conseguido realizar a correcção e a discussão em 

grande grupo, comecei por planificar estas aulas, precisamente por aí. Planifiquei-as de 

modo a apurar as competências dos alunos na organização, análise e interpretação de 

dados. No decurso destas aulas seria introduzido um novo conceito, o Histograma. 

Planificar uma aula não passa apenas pela escolha dos conteúdos a ensinar, dos 

objectivos a atingir, dos instrumentos a utilizar e das tarefas a seleccionar. Passa 

também pela escolha do espaço para a concretização dos mesmos. Tendo em conta as 

características da sala de informática disponível (onde os alunos se posicionariam de 

costas para o quadro) a correcção, a discussão em grande grupo e a introdução do 

conceito de histograma teriam lugar na terceira aula (45 minutos), na sala de aula 

normal. A quarta aula (45 minutos) teria lugar na sala de informática. 

Deste modo, a terceira aula passaria por um primeiro momento de troca de 

informação, através da qual os alunos se consciencializariam acerca da validade dos 

resultados obtidos, assim como da importância das suas escolhas aquando da construção 

dos gráficos. 

Uma vez sensibilizados para com a importância da escolha dos gráficos, 

projectar-lhes-ia uma amostra de dimensão significativa, 129 candidatos, e as suas 

respectivas classificações, sob a forma de um gráfico de barras em que os dados não 

estariam organizados por classes.  

 



48 
 

 
 

 

Figura 6 – Resultados dos testes na escolha dos técnicos 

 

 

Perante estes dados os próprios alunos começariam por se questionar se não 

existiria uma forma melhor para a representação dos mesmos e, para acentuar esta 

necessidade, formularia uma série de perguntas que a cada passo dificultaria cada vez 

mais a tarefa de interpretar o gráfico. Ao longo da resolução desta tarefa e decorrente de 

um breve debate que previsivelmente surgiria, introduziria o conceito de classe e todas 

as suas características. Paralelamente, surgiria o conceito de histograma associado à 

organização de dados por classe. 

No seguimento desta discussão, recuperaria o exemplo anterior e facultar-lhes-ia 

os comandos da Folha de Cálculo que permitiriam organizar os dados por classes e 

visualizar o correspondente histograma. Após o cálculo da frequência absoluta e da 

frequência relativa dar-se-iam conta que a imagem dos histogramas era idêntica, 

diferindo apenas na área de cada um.   

Na quarta aula (45 minutos) dirigir-nos-íamos à sala de informática onde os 

alunos resolveriam as restantes tarefas autonomamente.  

Seleccionaria um conjunto de tarefas cujo objectivo passava pela construção de 

tabelas de frequência e de histogramas na Folha de Cálculo. Como tal, a primeira tarefa 

passaria pela apresentação de uma amostra organizada por classes, cujos dados os 

alunos interpretariam e com os quais construiriam o respectivo histograma. A segunda e 

terceira tarefas apresentariam uma amostra em que os dados não estavam organizados, 

pedindo-se aos alunos que os organizassem, tendo em conta a amplitude da amostra.  

O critério por mim seguido para a selecção destas tarefas baseou-se na ideia de 

progressão ao longo da aprendizagem. Deste modo, o desafio que encerrava cada tarefa 

envolvia um crescente grau de dificuldade.  
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Como planeado, as aulas decorreram uma vez mais dentro do esperado, tendo 

suscitado nos alunos tamanho interesse, aquando da resolução das tarefas e do debate 

sobre as mesmas, que se tornou necessário abandonar algumas das tarefas, que havia 

planificado, para a aula seguinte. 

 

30 de Março de 2011 (Aulas 89 e 90) 

 

Nestas aulas optei por seleccionar um conjunto de tarefas que reforçassem as 

competências adquiridas nas aulas anteriores, começando pela resolução das tarefas que 

estavam previstas para as aulas anteriores (23 de Março) e que não tinham sido 

realizadas.  

Tendo em conta as características desta turma, a resolução destas tarefas levaria, 

muito provavelmente, a mais uma discussão sobre os resultados. Uma vez aquecidos os 

“motores”, introduziria um novo tema, diagrama de caule-e-folhas, com a realização de 

uma série de tarefas, em que os alunos seguindo as directrizes fornecidas descobririam 

por si o sentido do conceito apresentado. 

Incitá-los-ia a calcular aproximadamente o tempo de duração das suas últimas 

chamadas e registar-se-iam no quadro os valores apresentados. A partir dos mesmos 

questioná-los-ia acerca dos modos de representação possíveis para a organização dos 

dados. Poderiam sugerir tabelas de frequência, gráficos de barra ou histogramas, tendo 

em conta os valores por eles anteriormente lançados. Dir-lhes-ia que, para além dos 

sugeridos, existe uma outra forma de organizar os dados - diagrama de caule-e-folhas. 

Sem lhes dizer de que tipo de representação se tratava, pedir-lhes-ia que 

resolvessem a primeira tarefa (registos de um grupo de alunos de uma turma de 8.º ano) 

e descobrissem de que tipo de representação se tratava. Com a resolução desta primeira 

tarefa, descobririam não só a representação do diagrama de caule-e-folhas, mas também 

o conceito de amplitude. Na segunda tarefa, tendo em conta o aprendido, os alunos 

construiriam, a partir dos mesmos dados, duas formas de representação diferentes – 

diagrama de caule-e-folhas e histograma. A partir da construção destas duas 

representações, os alunos seriam desafiados a descobrir a existência ou inexistência de 
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alguma relação entre as duas representações. A terceira tarefa, ao contrário das 

anteriores, consistia na análise e interpretação de duas amostras em simultâneo e tinha 

como objectivo que os alunos se dessem conta da existência do diagrama de caule-e-

folhas paralelos.  

Uma vez apreendidas as representações de diagrama de caule-e-folhas, de 

diagrama de caule-e-folhas paralelos e do conceito de amplitude, seria lançado para 

discussão, aquando da correcção das tarefas em grande grupo, as vantagens e 

desvantagens deste tipo de representação. 

Albert Einstein afirmava que "a curiosidade é mais importante que o 

conhecimento" e foi com base no princípio presente nesta frase que dei início à aula. Os 

alunos corresponderam ao esperado e lançaram-se de imediato à tarefa proposta, 

movidos pela curiosidade e motivados pelo desejo de aprender que lhes é característico. 

As aulas tiveram, para os alunos, dois momentos surpresa, o primeiro prendeu-se com a 

semelhança existente entre a representação de diagrama de caule-e-folhas e o 

histograma, e a segunda com os resultados decorrentes da discussão à volta das 

vantagens do diagrama de caule-e-folhas.  

 

04 de Abril de 2011 (Aulas 91 e 92) 

 

A sétima e oitava aulas desta sequência de 10 aulas foram planificadas com o 

objectivo de introduzir os conceitos de medidas de tendência central. Começaria com 

uma pequena troca de ideias relativamente aos dois tipos de dados de uma amostra: 

dados de natureza qualitativa e quantitativa. Seriam apresentados alguns exemplos aos 

alunos que despoletariam provavelmente uma série de respostas por parte dos mesmos, 

levando-os à descoberta do que é próprio de cada uma das naturezas. A distinção entre 

estes dois tipos de dados seria essencial para os conceitos que estariam na base dos 

objectivos desta aula. 

Depois desta pequena introdução convidaria os alunos a relembrarem os 

conceitos de moda e de média. Porém, relembrar conceitos não é o mesmo que saber 

aplicá-los, como tal recorreria a um caso prático: 
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Um aluno ao longo do ano fez 6 testes, tendo obtido uma média de 
53%. 
Então quais terão sido as suas notas? E que nota receberia no final do 
ano, na escala de 1 a 5. 

 

Pretendia com este exemplo despoletar nos alunos uma chuva de valores, 

prevendo que provavelmente a escolha dos mesmos recairia em valores mais ou menos 

aproximados ao valor da média. Posteriormente apresentar-lhes-ia os valores reais que o 

aluno havia obtido nos testes:  

 

Os testes que o aluno obteve foram de 95%, 45%, 39%, 47%, 43% e 
47%. 
Embora todas as notas, menos uma, estejam no intervalo 
�39%	, 47%�. 
Então o que acontece? 

 

Com estes novos dados, lançaria mais uma vez para discussão os valores obtidos 

pelo aluno e questioná-los-ia acerca da nota a atribuir de acordo com os dados 

apresentados. Esperava com este exemplo que os alunos chegassem à conclusão que a 

média não reflectia o conjunto das notas e que se questionassem acerca da existência de 

outro conceito que melhor se adequasse àquele exemplo.  

Uma vez despertada a curiosidade dos alunos, acerca da existência de uma outra 

medida que não a de média, ser-lhes-ia facultado o conceito de mediana. Para introduzir 

esta nova aprendizagem, apresentaria um novo exemplo e a partir da análise do mesmo, 

descobrir-se-iam as vantagens e desvantagens da utilização da média e da mediana, em 

particular a robustez de cada uma delas quando variam os valores extremos da amostra. 

De modo a consolidar estes novos conceitos elaboraria um conjunto de tarefas 

destinadas à consolidação dos mesmos, que os alunos resolveriam autonomamente com 

recurso à Folha de Cálculo. 

Na primeira tarefa pediria aos alunos que seleccionassem a medida de 

localização que melhor se adequava aos conjuntos de dados apresentados, enquanto, que 

na segunda, os alunos deveriam calcular a média, a moda e a mediana de uma amostra, 

recorrendo à Folha de Cálculo, na qual os alunos teriam que introduzir todos os valores 
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da amostra e aceder às medidas de tendência central. Na terceira tarefa, seriam dadas 

aos alunos duas amostras referentes aos salários de duas empresas e após o cálculo da 

moda, da média e da mediana dos ordenados de cada empresa, assim como das 

diferentes declarações dadas pelas empresas e pelos sindicatos sobre os mesmos dados, 

questionar-se-iam acerca da validade dos valores anteriormente apresentados. Na quarta 

e quinta tarefas, perante os valores apresentados, e de acordo com as directrizes 

fornecidas, pedir-se-ia aos alunos que construíssem exemplos de amostras de acordo 

com os objectivos traçados.  

 A presente planificação pretendia desenvolver nos alunos a sua capacidade de 

análise assim como de crítica, ao mesmo tempo que iam adquirindo novas 

aprendizagens, uma vez mais ligadas a situações reais. Como tal, os objectivos para ela 

apresentados atingiram-se plenamente, resultando da concretização dos mesmos, 

verdadeiros momentos de empenho e de vontade de resolver as tarefas apresentadas. 

Todas as tarefas foram supervisionados por mim, e como é natural, numa turma de 28 

alunos, com diferentes níveis de aprendizagem, alguns grupos levaram mais tempo a 

terminar as tarefas que outros, ficando a correcção de algumas das tarefas planificadas, 

para a aula seguinte. 

 

06 de Abril de 2011 (Aulas 93 e 94) 

 

Sendo a nona e décima aulas, as últimas da presente sequência, optei, aquando 

da planificação das mesmas, por introduzir os conceitos associados às medidas de 

dispersão. No entanto, não podia esquecer que a discussão em grande grupo prevista 

para a aula anterior havia ficado pendente. Comecei precisamente a planificação por aí, 

tendo o cuidado de a partir desta discussão, introduzir os conceitos associados às 

medidas de dispersão. 

Como para avançar neste tema precisaria que o conceito de média e 

principalmente de mediana estivessem bem cimentados, sublinharia, aquando da 

discussão decorrente da correcção das tarefas, a relevância desses mesmos conceitos.  
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Seguidamente entregaria aos alunos uma tarefa, cujas directrizes os levariam a 

descobrir esses mesmos conceitos. 

 

No gráfico seguinte estão representadas as idades, em meses, dos 
alunos da turma B da mesma escola. Observa. 
 

 

Figura 7 – Representação das idades, em meses, dos alunos de uma turma, retirado da 
tarefa 1 da ficha 6 de Abril de 2011 

 

c) A mediana de um conjunto divide-o em duas partes com o 
mesmo número de dados (neste caso 12/12). Calcula a mediana de 
cada uma dessas partes. Os valores obtidos chamam-se quartis: 1.º 
quartil é a mediana da primeira metade dos dados; 3.º quartil é a 
mediana da segunda metade dos dados. Os quartis dividem os dados 
em quatro partes iguais (neste caso 6 em cada parte). 
 
d) Cada uma das letras do esquema abaixo representa os extremos 
e os quartis deste conjunto de dados. Faz corresponder a cada uma das 
letras os extremos (mínimo e máximo) e os quartis (1.º quartil, 
mediana e 3.º quartil). 

 

 

Figura 8 – Representação do diagrama de extremos e quartis, retirado da tarefa 1 da 
ficha 6 de Abril de 2011 
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Ao longo da resolução desta tarefa os alunos calculariam os valores máximo e 

mínimo da amostra, a amplitude de cada amostra, a mediana e o primeiro e terceiro 

quartil. No final desta mesma tarefa, seria fornecido um diagrama de extremos e quartis 

incompleto e, de acordo com os valores calculados nas alíneas anteriores, os alunos 

deveriam ser capazes de legendar o diagrama. 

Previ que alguns dos alunos se aventurariam a tentar construir esse mesmo 

diagrama com recurso às ferramentas da Folha de Cálculo e deixá-los-ia tentar, até que 

se dessem conta que a construção deste diagrama envolvia ferramentas de difícil acesso. 

Como “o processo pelo qual [os erros] são ultrapassados implica que vão sendo 

integrados em novos conhecimentos, ou seja, são inerentes à própria construção do seu 

significado pelo aluno.” (Carvalho, 2004, p. 89), a partir da análise da origem desses 

mesmos erros, construiria com eles a representação correcta do diagrama de extremos e 

quartis com recurso à Folha de Cálculo. 

Uma vez apresentadas as directrizes para a construção do diagrama de extremos 

e quartis, facultar-lhes-ia uma segunda tarefa, onde a partir de uma amostra deveriam 

aplicar o anteriormente apreendido. Aproveitaria este momento para esclarecer 

eventuais dúvidas referentes às medidas de dispersão. 

Sendo a última tarefa, a última da sequência de aulas por mim planificada, 

seleccionaria uma tarefa que englobasse um número significativo de aprendizagens 

feitas ao longo das mesmas. Ao mesmo tempo, envolvia os alunos em mais uma 

actividade desafiadora que consolidaria não só os seus conhecimentos, mas também a 

sua capacidade de reflectir sobre os mesmos. Como tal, elegeria uma tarefa que 

abordava um tema bastante presente no dia-a-dia dos alunos, o número de mensagens 

escritas por um grupo de amigos ao longo de um mês, e que consistia na organização 

dos dados quer numa tabela de frequências absolutas e relativas, quer num diagrama de 

caule-e-folhas. Uma vez organizados os dados, pediria as medidas de localização e de 

dispersão e, finalmente, pediria aos alunos que construíssem um histograma e um 

diagrama de extremos e quartis.  

Estas últimas aulas encerraram o conjunto de 10 aulas que faziam parte da 

sequência por mim planificada. Todas as aulas tiveram por base o uso da Folha de 

Cálculo para a resolução de tarefas sob o tema Organização e Tratamento de Dados. 

Tendo em conta os objectivos específicos estabelecidos para esta unidade didáctica: ler, 
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interpretar e construir tabelas; compreender e determinar as medidas de localização e 

dispersão; e interpretar os resultados e conjecturar a partir dos mesmos, assim como os 

objectivos por mim estabelecidos, no que concerne a aplicação correcta dos termos 

matemáticos com recurso à Folha de Cálculo, posso afirmar que os mesmos foram 

amplamente atingidos, como pude comprovar ao longo das aulas, assim como pelos 

resultados obtidos na resolução da última tarefa. 
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CAPÍTULO IV 

 

MÉTODOS DE RECOLHA DE DADOS 

 

 

Este estudo teve como questões orientadoras as seguintes: De que modo a 

resolução de tarefas em Folha de Cálculo contribui para a aprendizagem e/ou 

consolidação da Estatística?; De que modo o uso da Folha de Cálculo facilita a 

resolução, por parte dos alunos, de tarefas relacionadas com a aprendizagem da 

estatística? Quais as principais dificuldades sentidas e erros cometidos pelos alunos 

quando usam o Excel na resolução de tarefas relacionadas com a aprendizagem da 

Estatística? Como procuram ultrapassá-los? Qual o contributo da realização de tarefas 

em Folha de Cálculo no uso de rigor de linguagem matemática em outras situações de 

aprendizagem? Para responder a estas perguntas do estudo, seleccionei como métodos e 

procedimentos de recolha de dados: a observação de aulas e a recolha documental de 

produções dos alunos. A selecção destes procedimentos deve-se, em primeiro lugar, à 

natureza de carácter investigativo do presente estudo e, em segundo lugar, à 

impossibilidade de, apenas através da observação directa, registar toda a informação 

gerada ao longo da aula. Tive ainda em conta o prejuízo que pode originar nos alunos a 

constante monitorização do seu trabalho, acabando por influenciar os seus resultados, na 

medida em que, estando o professor presente existe uma tendência para a imediata 

obtenção de resposta, abandonando o trabalho de raciocínio então em curso. Nas linhas 

que se seguem apresentam-se e justificam-se os métodos aplicados na recolha de dados, 

com indicação da calendarização e instrumentos usados. 

A observação de aulas teve lugar entre 21 de Março e 6 de Abril, perfazendo um 

total de 10 aulas que compuseram a unidade didáctica por mim leccionada. Esta 

observação foi acompanhada pelo registo de áudio. Com este registo recolhi os 
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raciocínios e estratégias por trás da resolução das tarefas dos grupos Alfa e Beta. Deste 

modo, teve como principal objectivo obter mais um registo das estratégias a que os 

alunos recorreram para a resolução das tarefas com recurso à Folha de Cálculo. A 

gravação decorreu na sala de aula, num ambiente informal e descontraído, e através da 

mesma captei autênticas situações de sala de aula, onde os alunos dos grupos em análise 

apresentavam os seus raciocínios, assim como as suas dúvidas.  

Para completar a informação recolhida, elaborei um Diário de Bordo. Nele 

recolhi as minhas reflexões acerca do decorrer das aulas, assim como algumas das 

observações feitas pelos alunos aquando das discussões em grande grupo. 

A recolha documental teve lugar nos dias 21 e 23 de Março e 4 e 6 de Abril 

tendo por base as resoluções dos grupos realizadas nesses dias. No dia 7 de Abril de 

2011, num ambiente descontraído e posterior à sequência de aulas, realizou-se, de modo 

a aferir as competências estatísticas adquiridas pelos alunos, para além da recolha 

documental da resolução das tarefas realizadas pelos alunos em Folha de Cálculo, a 

recolha das resoluções realizadas pelos alunos sem recurso à Folha de Cálculo. 

De acordo com Tuckman (2000), os documentos que os observadores preparam 

assumem normalmente a forma de actas de encontros ou relatórios. Neste estudo, os 

documentos reunidos são: as Folhas de Cálculo produzidas pelos alunos, as cópias das 

tarefas produzidas sem recurso à Folha de Cálculo e as gravações áudio dos grupos Alfa 

e Beta. As Folhas de Cálculo foram elaboradas pelos alunos com recurso ao programa 

de Excel ao longo das aulas. Estes registos foram elaborados pelos alunos, corrigidos e 

analisados pelo investigador, tendo em vista uma reflexão no decorrer da investigação. 

Parte dessa reflexão é o resultado de alguns dos registos realizados no Diário de Bordo e 

visam compreender, quais as principais dificuldades sentidas pelos alunos durante a 

elaboração das Folhas de Cálculo, assim como a aplicação ou não aplicação dos termos 

matemáticos apreendidos aquando da execução das tarefas em Folha de Cálculo. 

As tarefas realizadas pelos alunos foram previamente preparadas pelo 

investigador. Estas tarefas consistiram na realização de tarefas da Unidade Didáctica: 

Organização e Tratamento de Dados, que foram leccionadas depois de uma breve 

abordagem do programa de Excel e de os alunos demonstrarem alguma autonomia no 

manuseamento do programa. Durante esse tempo, pretendeu-se verificar o desempenho 
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dos alunos na realização das tarefas propostas. Nessas tarefas, os alunos utilizaram o 

computador e o software de elaboração de Folhas de Cálculo do programa de Excel. 

Os participantes deste estudo foram os alunos da turma onde leccionei. Em 

particular, foi dada especial atenção a dois grupos de trabalho, constituídos por dois 

alunos cada. A selecção destes dois pares prendeu-se com os diferentes níveis de 

proficiência entre os alunos que os compunham. A diferença entre os dois grupos 

residia na motivação: o grupo Alfa, composto pela Maria e pela Francisca, caracteriza-

se pelo trabalho inter-pares, onde a Maria assume o papel de “tutora”, chamemos-lhe 

assim, da Francisca; o grupo Beta, composto pelo João e pelo Rui, caracteriza-se pela 

existência de alguns pré-requisitos, no que concerne o uso da Folha de Cálculo por parte 

do João, assumindo também este o papel de “tutor” do Rui. Para salvaguarda das 

questões de ordem ética, os nomes usados para indicar os alunos são todos eles fictícios. 

Antes do início do estudo foram solicitadas as autorizações para a realização do estudo 

e, em particular, para a recolha de dados, à Direcção da Escola, assim como aos 

Encarregados de Educação (Anexo VI). 
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CAPÍTULO V 

 

 ANÁLISE DE DADOS 

 

 

Tendo como pano de fundo as questões formuladas que dão sentido ao presente 

estudo, apresenta-se, de seguida, a análise dos dados recolhidos. Do conjunto das 

respostas dos diversos intervenientes obtiveram-se diferentes olhares e opiniões que 

serão interpretados nesta última parte do trabalho. 

 

Tarefa 2 da Ficha realizada a 21 de Março de 2011  

 

A Tarefa 2 da ficha realizada no dia 21 de Março de 2011 (Anexo III) teve lugar 

na sala de informática com recurso à Folha de Cálculo. Com esta tarefa pretendia-se que 

os alunos, respeitando as directrizes fornecidas decorrentes das conclusões aferidas a 

partir do gráfico apresentado, verificassem a veracidade das suas afirmações: o número 

de alunos inquiridos e as suas preferências. 

Com a presente tarefa pretendia-se promover, numa primeira fase, a 

competência de raciocínio matemático, recorrendo à interpretação das directrizes 

propostas. A leitura do gráfico, conjugada com a interpretação das pistas, permitiria aos 

alunos legendá-lo. Numa segunda fase, motivar-se-iam os alunos a, autonomamente, 

confirmarem as conjecturas resultantes da primeira fase, recorrendo à Folha de Cálculo.  
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Trabalho na turma 

 

Em termos de toda a turma, podemos afirmar que 64% dos grupos da turma 

atingiu os objectivos traçados para ambas as fases, através de uma correcta interpretação 

das pistas. A Fig. 9 apresenta a resolução de um dos grupos da turma que resolveu 

correctamente a tarefa. 

  

 

Figura 9 – Resolução da tarefa 2 do dia 21 de Março 

 

 A Resolução do grupo Alfa 

 

O grupo Alfa apresentou a seguinte legendagem: 
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Figura 10 – Resolução da tarefa 2 realizada pelo grupo Alfa,  
sem recurso à Folha de Cálculo 

 

 

Como podemos ver, as legendas do gráfico deste par de alunos não 

correspondem às do gráfico da Fig. 9. A legendagem da 1.ª, 3.ª, 4.ª e 5-ª colunas não 

corresponde às do gráfico apresentado na Fig. 9. 

Ao resolver a tarefa, o grupo deparou-se com a dificuldade de interpretar 

correctamente as alíneas c), e) e f). Assim, deixaram estas três situações para o fim. 

Quando apenas tinham estes casos para decidir, procuraram compará-los entre si, como 

se pode ver da explicação dada pelo grupo:  

 

Lemos a primeira frase, e olhámos para o gráfico, e escrevemos logo 
por baixo da barra maior, Hambúrguer. Depois, lemos a segunda e 
fomos à procura de uma barra que medisse metade, 3,5. 
Depois…(pausa), ah aqui passámos à frente. A d) era fácil, 
escrevemos logo esparguete à bolonhesa, porque era o segundo mais 
votado. O e) e o f)…(pausa) também passámos à frente e depois a 
última, também era fácil, porque dizia que era cinco, contámos 5 
linhas e já estava. Depois, como me faltava a f), a e) e a c), vimos que 
o bacalhau com natas tinha mais 4 que o peixe assado, e como 5 – 4 é 
1, só podia ser a barra com um. No “houve quem votasse ervilhas com 
ovos”, via-se logo que era o mais pequeno. Só sobrava uma barra que 
eram os filetes de peixe. 

(Registo de Audio recolhido no dia 21 de Março de 2011) 
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O grupo interpretou as duas primeiras directrizes, assumindo que cada linha 

representava um indivíduo. Esta assumpção impediu que contextualizassem a 3.ª 

directriz, devido à inexistência de uma coluna com menos 4 linhas que a mais votada. 

Este raciocínio comprometeu também a interpretação das directrizes e) e f), mas voltou 

a ganhar força com a coincidência de existir uma coluna com 5 unidades. Uma vez 

interpretadas as directrizes a), b), d) e g) o grupo reinterpretou as pistas c),e) e f), 

começando pela interpretação da pista e), uma vez que esta depende da directriz g). Em 

relação às directrizes c) e f), a sua interpretação parece reflectir as preferências pessoais 

do grupo Alfa, uma vez que a solução dada pelos alunos não resulta de qualquer 

raciocínio matemático. 

 O grupo Alfa não recorreu à verificação da validade da sua resposta com 

recurso às potencialidades das ferramentas da Folha de Cálculo, como pude observar 

aquando da realização da tarefa em sala de aula. Caso o tivessem feito, poder-se-iam ter 

dado conta que o gráfico resultante não correspondia ao gráfico dado inicialmente e que 

em ambos ocorria um absurdo: assumindo que cada linha representava 1 indivíduo, 

apareciam representados 0,5 de um indivíduo (Fig. 11). 

 

 

Figura 11 – Hipotética representação de acordo  
com os dados apresentados pelo grupo Alfa 
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A Resolução do grupo Beta 

 

O grupo Beta verificou com a construção do gráfico, a validade das suas 

respostas. Ao constatarem que o gráfico resultante era diferente do dado, dão conta das 

suas dificuldades ao professor e este incentivou-os a procurar a origem do seu erro:  

 

- Stor? Isto está diferente? 
- E achas que pode ser diferente? 
- Não… 
- Então o que terá acontecido? Não se desiste à primeira… 
- Bora, vamos fazer outra vez!!! Devemo-nos ter enganado. 

(Registo de Áudio recolhido no dia 21 de Março de 2011) 
 

Sabendo que tinham errado na interpretação das directrizes, o grupo reinterpreta 

as pistas até chegar à legendagem correcta.  

 

 

Figura 12 – Resolução e verificação da validade do resultado da tarefa 2 realizada pelo 
grupo Beta 
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Tarefa 2 da Ficha realizada a 23 de Março de 2011  

 

Na Tarefa 2 da ficha realizada no dia 23 de Março de 2011 (Anexo III) 

pretendia-se que os alunos agrupassem os dados em intervalos de amplitude 25 e 

construíssem a respectiva tabela de frequências, assim como a sua representação na 

forma de histograma. Tencionava-se com esta tarefa que os grupos com recurso às 

fórmulas da Folha de Cálculo conseguissem agrupar os dados em intervalos de 

amplitude 25, construir a respectiva tabela de frequências e representar os dados na 

forma de histograma. 

 

Trabalho na turma 

 

 Alguns dos grupos conseguiram agrupar os dados em intervalos de amplitude 

25, com recurso às fórmulas da Folha de Cálculo, e construir o respectivo histograma, 

como podemos observar no trabalho de um grupo (Fig. 13): 

 

 

Figura 13 – Resolução da tarefa 2 realizada por um grupo de alunos 
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Embora 71% dos pares de alunos da turma tenham apresentado o resultado 

acima exposto, alguns não o fizeram. Após a análise dos resultados enviados pelos 

alunos e da observação do seu trabalho realizado em sala de aula, verifiquei que 

ocorreram alguns erros.  

Um dos erros cometidos prende-se com a construção do gráfico pedido (Fig. 14). 

Observa-se um défice no domínio dos passos a dar na Folha de Cálculo de modo a obter 

a representação do histograma. Aquando da construção do histograma depararam-se 

com a dificuldade de aplicar as Ferramentas de Gráfico, onde seleccionariam a 

ferramenta Formatar selecção e posteriormente Retirar a largura do intervalo. 

 

 

Figura 14 – Resolução da tarefa 2 realizada por um grupo de alunos 

 

 

O erro de contagem manual é uma das outras falhas que se verificou (Fig. 15), 

na medida em que as 2ª e 3ª classes deviam ter frequência absoluta de 1 e 5, 

respectivamente. No entanto, este tipo de erro só ocorreu por uma vez, sendo por isso 

resultado de um lapso aquando da contagem, uma vez que não voltou a surgir. É de 

fazer notar que esta falha na contagem manual poderia ter sido evitada se tivessem 

recorrido às fórmulas de contagem da Folha de Cálculo. Se a introdução dos dados for 
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efectuada de forma correcta, o objectivo do uso das fórmulas de contagem da Folha de 

Cálculo consiste em calcular a frequência absoluta de cada classe não havendo por isso 

margem para erro. 

 

 

Figura 15 – Resolução da tarefa 2 realizada por um grupo de alunos 

  

  

Um terceiro erro deve-se à incorrecta introdução dos dados na Folha de Cálculo, 

caso ilustrado na Fig. 16. Nesta tarefa o grupo introduziu incorrectamente o valor 335 

em vez do valor 355, daí advindo uma representação diferente do ilustrado na Fig. 13. A 

razão de tal erro pode ser atribuída a uma falha de atenção aquando da introdução dos 

dados, dado que a ocorrência deste erro não volta a acontecer. 
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Figura 16 – Resolução da tarefa 2 realizada por um grupo de alunos 

 

 

Como podemos ver os erros cometidos nesta tarefa deveram-se a: um défice nos 

passos a dar na Folha de Cálculo de modo a construir o Histograma; a erros de 

contagem; e à incorrecta introdução dos dados na Folha de Cálculo. 

 

A Resolução do grupo Alfa 

 

O grupo Alfa apresentou o seguinte histograma:  

 



 

 

Figura 17 –

 

 

Como podemos ver a resolução apresentada pelo grupo Alfa é diferente da 

resolução correcta (ver Fig.

ocorreram os seguintes erro

errada do limite superior de uma classe.

A construção errada das classes do histograma ocorreu porque, após a 

introdução correcta de todos os valores da

e o menor valor da mesma. 

obrigatoriamente. Como podemos ver na Fig.

apercebesse da necessidade de incluir a classe [450;475].
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– Representação do histograma do grupo Alfa

Como podemos ver a resolução apresentada pelo grupo Alfa é diferente da 

ver Fig. 13). Analisando os resultados apresentados 

ocorreram os seguintes erros: construção errada das classes do histograma

errada do limite superior de uma classe. 

A construção errada das classes do histograma ocorreu porque, após a 

introdução correcta de todos os valores da amostra, o grupo devia ter calculado o maior 

e o menor valor da mesma. A construção das classes do histograma deve incluí

Como podemos ver na Fig. 18, este erro impediu que o grupo se 

apercebesse da necessidade de incluir a classe [450;475]. 

[275;300[ [300;325[ [325;350[ [350;375[ [375;400[ [400;425[ [425;450]
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grupo Alfa 

Como podemos ver a resolução apresentada pelo grupo Alfa é diferente da 

s verificou-se que 

rrada das classes do histograma e introdução 

A construção errada das classes do histograma ocorreu porque, após a 

amostra, o grupo devia ter calculado o maior 

A construção das classes do histograma deve incluí-los 

18, este erro impediu que o grupo se 
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Figura 18 – Construção das classes do histograma do grupo Alfa 

 

 

Caso os alunos tivessem recorrido às ferramentas da Folha de Cálculo, que 

permitem identificar o máximo e o mínimo da amostra, reduziriam a ocorrência deste 

erro. No entanto, os alunos não o fizeram, como se pode verificar pela explicação dada 

pelos mesmos em relação à resolução desta tarefa: 

 

- Então, organizámos do mais pequeno para o maior, como o professor tinha 
dito. 
- Do valor mínimo para o valor máximo da amostra? 
- Isso… 
- E a que ferramenta da Folha de Cálculo recorreram? 
- A nenhuma, fizemos a olho! 

(Registo de Áudio recolhido no dia 23 de Março de 2011) 
 

A introdução errada do limite superior de uma classe, decorre do grupo, não 

fazer corresponder à classe [350,375] a respectiva fórmula, falhando na introdução do 

limite superior da classe, colocando 400 em vez de 375 (Fig. 19). Observando as 

restantes classes, verifica-se que este erro não se repete. 
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Figura 19 – Introdução dos valores das classes do grupo Alfa 

 

 

No entanto, verificou-se que a dimensão da amostra, 25, estava correctamente 

calculada, como podemos ver pelo resultado da fórmula “SOMA” da folha de cálculo 

(Fig. 20).  

 

 

Figura 20 – Cálculo da dimensão da amostra do grupo Alfa 
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Ao analisar a resolução observei que o grupo optou por fechar a última classe. 

Tal ocorrência pode ter na sua origem, uma de duas razões: o grupo decidiu fechar a 

última classe, mas ao cometer um erro na construção das classes não se deu conta do 

mesmo porque, por coincidência, a dimensão da amostra foi ao encontro do valor 

esperado, 25; ou, uma vez cometido o erro na construção das classes e sendo o resultado 

da dimensão da amostra diferente do valor esperado, optaram por fechar a última classe, 

de modo a atingir o valor previsto, 25.  

Aquando da discussão em grande grupo, os alunos não percebiam porque é que a 

sua representação estava incorrecta, uma vez que a dimensão da amostra correspondia 

ao valor esperado: 

 

- Stor, não entendemos porque é que isto não dá igual. Até já fizemos a conta à 

mão e dá-nos 25 na mesma. 

- Sim, a soma das frequências absolutas dá 25, então é porque o problema não 

está na dimensão da amostra…  

(Registo de Áudio recolhido no dia 23 de Março de 2011) 

 

A Resolução do grupo Beta 

 

O grupo Beta atingiu integralmente os objectivos definidos para este tarefa, uma 

vez que recorreu a todas as ferramentas da Folha de Cálculo necessárias para a 

realização e validação da tarefa: “CONTAR.SE.S”, “SOMA”, Inserir Coluna 2d e 

“Formatar selecção” (Fig. 21). 
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Figura 21 – Resolução da tarefa 2 realizada pelo grupo Beta 

 

Tarefa 2 da Ficha realizada a 6 de Abril de 2011 

 

A tarefa 2 da ficha (Ver Anexo III) realizada no dia 6 de Abril de 2011 consistia 

na construção de um diagrama de extremos e quartis relativamente a uma amostra dada. 

O objectivo da tarefa em análise pressupõe, numa primeira fase, a observação do 

desempenho dos grupos no que concerne o cálculo do mínimo, do máximo do 1º quartil, 

3º quartil e da mediana; e numa segunda fase, a competência demonstrada na construção 

de um diagrama de extremos e quartis associado às medidas de localização calculadas 

anteriormente. 

 

Trabalho na turma 

 

Aquando da construção do diagrama de extremos e quartis, alguns grupos 

revelaram dificuldades associadas ao domínio das ferramentas da Folha de Cálculo que 

permitiam construir o referido diagrama. Uma vez que não existe uma construção 



 

 

imediata do diagrama de extremos e quartis, era necessário seguir as seguintes etapas de 

construção:  

� construir uma primeira  tabela que inclua 

1.ºquartil, a m

� construir uma segunda tabela que terá como primeira entrada o valor 

mínimo da amostra e restantes entradas calculadas através da diferença 

das entradas 

 

Figura 22 – Representação da tentativa de resolução da tarefa 2, apresentada por um 

 

� construir um gráfico de barras empilhadas c

tabela (Fig. 23);

 

Figura 23 – Resolução da tarefa 2 r
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construir uma primeira  tabela que inclua o valor mínimo da amostra, 

1.ºquartil, a mediana, o 3.ºquartil e o valor máximo da amostra; 

construir uma segunda tabela que terá como primeira entrada o valor 

mínimo da amostra e restantes entradas calculadas através da diferença 

das entradas consecutivas da primeira tabela (Fig. 22). 
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40 60 80 100 120
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1º quartil
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3º quartil

máximo
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imediata do diagrama de extremos e quartis, era necessário seguir as seguintes etapas de 

valor mínimo da amostra, 

ediana, o 3.ºquartil e o valor máximo da amostra;  

construir uma segunda tabela que terá como primeira entrada o valor 

mínimo da amostra e restantes entradas calculadas através da diferença 

 

Representação da tentativa de resolução da tarefa 2, apresentada por um 

om os dados da segunda 

 

um grupo de alunos 

Mínimo

1º quartil

mediana

3º quartil

máximo
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� ocultar no gráfico de barras empilhadas a 1.ª, 2.ª e 5.ª barras e acrescentar 

os “bigodes” do diagrama de extremos e quartis. 

 

A presente tarefa representou para 71% dos pares de alunos da turma um 

verdadeiro desafio, levando-os a procurar estratégias que os ajudassem a ultrapassar as 

suas dificuldades aquando da resolução da mesma, como por exemplo na fase de cálculo 

das medidas de tendência local, um grupo optou por utilizar a fórmula “quartil 0” e 

“quartil 4”, associadas ao mínimo e ao máximo da amostra, respectivamente (Fig. 24). 

 

 

Figura 24 – Resolução dos Extremos e Quartis da tarefa 2  
realizada por um grupo de alunos 

 

 

Com base em aprendizagens anteriores, no que concerne a correspondência entre 

mediana e o 2.º quartil, o grupo descobriu que era possível associar o quartil 0 e o 

quartil 4, aos valores mínimo e máximo da amostra, daí advindo um novo processo de 

calcular as medidas de tendência local. 
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A Resolução do grupo Alfa 

 

Como podemos ver pelos dados abaixo apresentados (Fig. 25), o grupo Alfa 

atingiu os objectivos definidos para esta tarefa, tendo construído o diagrama de 

extremos e quartis correctamente com recurso às ferramentas da Folha de Cálculo. 

  

Figura 25 – Resolução da tarefa 2 realizada pelo grupo Alfa 

 

 

 Aquando da apresentação dos seus resultados verifiquei que a sua comunicação 

matemática havia melhorado significativamente. Estes alunos que anteriormente 

utilizavam os termos “maior” e “menor”, interiorizaram ao longo das aulas leccionadas 

que os termos correctos eram “máximo” e “mínimo”. Tendo em conta que a resolução 

desta tarefa envolve a identificação do valor máximo e mínimo da amostra, coloquei ao 

grupo a seguinte questão:  

 

 - Como calcularam a amplitude da amostra? 
 - Stor, fizemos a diferença entre o máximo e o mínimo da amostra. 

(Registo recolhido no Diário de Bordo no dia 6 de Abril de 2011) 
 

  



76 
 

 
 

 

A Resolução do grupo Beta 

 

O grupo Beta, na fase de construção, deparou-se com um obstáculo: activar a 

ferramenta Barras de Erro Horizontais, com o intuito de substituir caixas num gráfico 

tridimensional. Esta ferramenta que lhe permitia desenhar os “bigodes” do diagrama, só 

está activa nos gráficos a duas dimensões (Fig. 26). 

 

Barras de Erros a 3 dimensões Barras de Erros a 2 dimensões 

 

 

Figura 26 – Inactivação versus Activação da Ferramenta Barras de Erro  

 

 

Face a esta dificuldade, e sabendo que a representação estava incompleta com a 

ausência deste passo, recorreu à ferramenta Formas Seta (Fig. 27). 
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Figura 27 – Inserção da Forma Seta 

 

 

Com esta ferramenta desenhou correctamente os bigodes, demonstrando 

competência na construção do diagrama de extremos e quartis, assim como uma notável 

capacidade de ultrapassar as dificuldades associadas à resolução da tarefa (Fig. 28). 
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Figura 28 – Representação do diagrama de Extremos e Quartis  
realizada pelo grupo Beta 

 

Tarefa 2.1 da Ficha realizada a 7 de Abril de 2011 

 

Com a intenção de aferir a mais-valia que o uso da Folha de Cálculo pode 

representar para a aprendizagem dos alunos, deu-se especial atenção à tarefa 2.1 da 

ficha do dia 4 de Abril de 2011 (Anexo III), que consistia no cálculo das medidas de 

tendência central, que foi posteriormente complementada com a realização da mesma 

tarefa no dia 7 de Abril, com e sem recurso à Folha de Cálculo. 

O propósito desta tarefa visava comparar o desempenho de cada grupo no 

cálculo de medidas de tendência central, em duas situações distintas: com recurso às 

ferramentas da Folha de Cálculo, e sem recurso à Folha de Cálculo. 
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Trabalho na turma 

 

Aquando da realização do teste de diagnóstico (Anexos IV e V) verificou-se que 

71% da turma revelou algumas dificuldades no cálculo das medidas de tendência central 

(média e moda). Com a realização da tarefa em análise pude verificar que algumas das 

dificuldades anteriormente diagnosticadas haviam sido superadas. 

Nesta tarefa, 86% dos grupos, com e sem recurso à Folha de Cálculo, chegou ao 

resultado correcto (Figs. 29 e 30): 

 

 

Figura 29 – Representação das Medidas de Tendência Central realizada por um dos 
grupos da turma, sem recurso à Folha de Cálculo 
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Figura 30 – Representação das Medidas de Tendência Central realizada por um dos 
grupos da turma, com recurso à Folha de Cálculo 

 

A Resolução do Alfa 

 

Aparentemente, a resolução da tarefa (Fig. 31) não apresenta qualquer erro, 

porém, se nos debruçarmos mais atentamente sobre a mesma, verificamos que a 

resolução apresentada sem recurso à Folha de Cálculo do grupo Alfa omitia a operação 

soma em todas as parcelas do numerador, aquando do cálculo da Média. Em relação à 

resolução com recurso à Folha de Cálculo (Fig. 32), a mesma revela um bom 

desempenho da parte do aluno. 

 

 



81 
 

 
 

 

Figura 31– Representação das Medidas de Tendência Central realizada pela Maria do 
grupo Alfa, sem recurso à Folha de Cálculo 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 
Figura 32 – Representação das Medidas de Tendência Central realizada pela Francisca 

do grupo Alfa, com recurso à Folha de Cálculo 
 

 
Aquando da discussão em grande grupo um dos alunos do grupo Alfa apresentou 

os seus resultados: 

  

 - Stor, o resultado da soma é 329. 
 - Mas não falta aí alguma coisa?” 

- Chiii, esqueci-me do mais (+), mas dá para ver que é uma soma, por causa do 
resultado. 

(Registo de Áudio recolhido no dia 7 de Abril de 2011) 
 

 Sendo um dos objectivos deste estudo averiguar até que ponto os alunos haviam 

interiorizado a importância de utilizar correctamente os termos matemáticos, quando se 

realizou a discussão em grande grupo coloquei a seguinte questão:  
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 - Qual é o valor da amostra com maior frequência? 
 - A moda dá 31. 

(Registo recolhido no Diário de Bordo no dia 7 de Abril de 2011) 

 

A Resolução do Beta 

 

O erro cometido pelo grupo Beta, nesta tarefa, reside nas operações matemáticas 

realizadas sem a ajuda da Folha de Cálculo (Fig. 33). O aluno que não recorreu a esta 

ferramenta erra no cálculo da média devido a uma falha no cálculo da soma dos valores 

da amostra.  

 

 

Figura 33 – Representação das Medidas de Tendência Central realizada pelo Rui do 
grupo Beta, sem recurso à Folha de Cálculo 

 

 

Esta falha poderia ter sido evitada, se o aluno tivesse a possibilidade de recorrer 

à função “média” da Folha de Cálculo. Verifica-se também que omite a operação soma 

em todas as parcelas, à semelhança do sucedido com o grupo Alfa. 

Relativamente ao aluno que realizou a tarefa com recurso à Folha de Cálculo 

(Fig. 34), podemos observar que os resultados estão de acordo com o esperado. 
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Figura 34 – Representação das Medidas de Tendência Central realizada pelo João do 
grupo Beta, com recurso à Folha de Cálculo 
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CAPÍTULO VI 

 

REFLEXÃO FINAL 

 

 

Ao longo deste trabalho procurei compreender em que medida a Folha de 

Cálculo contribuiu para a aprendizagem e consolidação da Estatística de uma turma de 

alunos do 7.º ano de escolaridade, assim como de que modo o uso deste software 

facilitou a resolução, por parte destes alunos, de tarefas relacionadas com a 

aprendizagem da Estatística. Procurei também conhecer as principais dificuldades 

sentidas e erros cometidos pelos alunos quando usam o Excel na resolução de tarefas 

relacionadas com a aprendizagem de estatística, através da análise das estratégias 

utilizadas pelos alunos para os ultrapassarem. Tendo ainda por base esta análise pude 

observar até que ponto a realização de tarefas com a Folha de Cálculo contribuiu para o 

uso de rigor de linguagem matemática. 

 

Contributo da Folha de Cálculo para a Aprendizagem da Estatística 

 

Na actualidade, os alunos vivem imersos no Mundo das Novas Tecnologias, do 

imediatismo, da imagem e da informação, em grande parte compactada em sondagens, 

inquéritos e gráficos munidos de informação Estatística. Como tal, é fundamental que 

os alunos dominem as ferramentas que lhes permitem aceder a todas as realidades que 

este Novo Mundo lhes proporciona.  
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As tarefas dinamizadas em sala de aula tiveram o intuito de promover o 

desenvolvimento do raciocínio estatístico dos alunos, incorporando estratégias de 

aprendizagem que permitissem contextualizar o que ouvem e lêem sobre dados 

estatísticos. O recurso à Folha de Cálculo muda o significado da Estatística para os 

alunos, uma vez que eles deixam de centrar a sua atenção nos cálculos em prol do 

significado dos conceitos e da interpretação dos resultados. A análise de dados da tarefa 

2 da ficha do dia 23 de Março, permitiu-me verificar que o grupo Beta, aquando da 

resolução da tarefa, uma vez liberto dos cálculos associados à organização e tratamento 

dos dados, pôde concentrar-se na interpretação da informação presente no histograma. 

Esta libertação dos cálculos morosos vai ao encontro do defendido por Curcio (1999): o 

potencial máximo de um gráfico é realizado quando através da sua observação se 

consegue interpretar e extrair conclusões sobre os dados nele representados.  

No que concerne ao domínio dos conceitos associados às medidas de tendência 

central, pude constatar, pela comparação entre os resultados do teste de diagnóstico e os 

resultados da tarefa 2, realizada no dia 7 de Abril, apresentados pelo grupo Alfa, 

melhorou significativamente. Este progresso deve ser atribuído, em larga medida, à 

realização das tarefas com recurso à Folha de Cálculo, porque ao contrário das 

realizadas sem recurso à Folha de Cálculo, não apresentam qualquer erro.  

Neste novo contexto de aprendizagem foi dada aos alunos a oportunidade de 

construírem gráficos esteticamente mais apelativos para os alunos e de validarem os 

resultados das suas conjecturas. Estas potencialidades da Folha de Cálculo promoveram 

momentos de trabalho autónomo em que o grupo podia monitorizar o seu desempenho. 

Pelo diálogo estabelecido entre mim e os alunos que compõem o grupo Beta, aquando 

da realização da tarefa 2 da ficha do dia 21 de Março, posso afirmar que a 

implementação de trabalho autónomo em sala de aula, facultada pela Folha de Cálculo, 

contribuiu para a aprendizagem da Estatística, uma vez que o próprio grupo pôde 

verificar e corrigir os seus erros de interpretação.  

Aspecto igualmente importante, e que merece o devido destaque, prende-se com 

a manipulação das amostras, na medida em que esta lhes permitiu testar a robustez das 

medidas de tendência central. Trabalhar Estatística sem recurso à Folha de Cálculo pode 

tornar-se penoso devido à difícil construção de gráficos e à ordenação de grandes 

amostras. Por estas razões, a Folha de Cálculo revelou-se um extraordinário factor de 
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motivação para os alunos, uma vez que reduziu ou eliminou significativamente as 

dificuldades anteriormente apresentadas.  

 

A Folha de Cálculo como Ferramenta Facilitadora da Aprendizagem 

da Estatística 

 

Comparando o desempenho dos grupos Alfa e Beta, verifiquei que aquando da 

discussão decorrente da resolução da tarefa 2 da ficha de 21 de Março, o grupo Beta, 

demonstrou uma maior competência estatística que o grupo Alfa, porque embora, num 

primeiro momento, ambos tenham interpretado incorrectamente as directrizes, apenas o 

grupo Beta se debruçou sobre a diferença entre o gráfico dado e o gráfico construído por 

eles, permitindo-lhe, num segundo momento, reinterpretar as pistas e chegar ao 

resultado pretendido. O grupo Alfa prescindiu da vantagem de recorrer à verificação da 

validade das suas respostas, ao não construir, a partir das suas conjecturas, o devido 

gráfico. Deste modo, posso afirmar que a Folha de Cálculo faculta aos alunos uma 

poderosa ferramenta de verificação dos seus resultados. 

No que concerne à resolução da tarefa 2 do dia 23 de Março, a análise dos 

resultados apresentados pelos grupos Alfa e Beta, permitiram-me concluir que um fraco 

domínio das ferramentas da Folha de Cálculo impede um bom desempenho por parte 

dos alunos. Foi o que se verificou, em relação aos dados apresentados pelo grupo Alfa. 

A construção das classes apresentada por este grupo, revelava claramente um défice no 

domínio das ferramentas Máximo e Mínimo da Folha de Cálculo, o que comprometeu 

todo o seu desempenho. Por outro lado, o grupo Beta revelou um bom domínio das 

ferramentas da Folha de Cálculo e resolveu com sucesso a tarefa dada.  

O desempenho dos grupos Alfa e Beta aquando da resolução da tarefa 2.1 da 

ficha de 7 de Abril, evidenciou diferenças entre a resolução com e sem recurso à Folha 

de Cálculo. Os dois grupos revelaram um bom desempenho na resolução da tarefa com 

recurso à Folha de Cálculo. Porém, o desempenho do grupo Beta, na resolução da tarefa 

sem recurso à Folha de Cálculo, revela um erro de cálculo que poderia ter sido evitado 

caso tivesse recorrido à ferramenta “Soma” da Folha de Cálculo. No entanto, embora o 
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grupo Beta erre o cálculo da Média, revela competência estatística no cálculo da 

Mediana e da Moda. 

 

Dificuldades sentidas, erros cometidos e estratégias para os ultrapassar 

no uso da Folha de Cálculo 

 

Aquando da utilização da Folha de Cálculo os alunos revelaram as seguintes 

dificuldades: construir histogramas, construir gráficos de extremos e quartis e 

interpretar correctamente o enunciado das tarefas propostas. As duas primeiras 

dificuldades parecem ser, em larga medida, reflexo do escasso tempo dedicado à 

ambientação dos alunos à Folha de Cálculo, enquanto ferramenta a utilizar na resolução 

das tarefas, não tendo os alunos tido a oportunidade de se apropriarem de todas as suas 

potencialidades. A incorrecta interpretação do enunciado das tarefas pode dever-se a 

uma fraca competência de leitura. 

Porém, os alunos procuraram ultrapassar as dificuldades sentidas. Relativamente 

à construção de histogramas, alguns grupos não conseguiram concluir a tarefa, uma vez 

que não tinham presente o domínio da ferramenta que lhes permitia converter o gráfico 

de barras num histograma, reflexo do reduzido tempo destinado ao domínio das 

ferramentas da Folha de Cálculo, assim como da ausência dos apontamentos recolhidos 

pelos alunos aquando do primeiro contacto com a Folha de Cálculo, que poderiam 

consultar uma vez que as tarefas promoviam o trabalho autónomo. Quanto à dificuldade 

em construir gráficos de extremos e quartis, verifiquei que um dos grupos revelou uma 

enorme capacidade de raciocínio matemático. Desconhecendo o grupo que a ferramenta 

da Folha de Excel que lhes permitia desenhar os bigodes não estava acessível para os 

gráficos de 3D, recorreram a outra ferramenta (Formas de Desenho) para representar 

correctamente o gráfico. Assim, a resolução desta tarefa permitiu-me identificar uma 

das limitações da Folha de Cálculo. Por último, a deficiente interpretação do enunciado 

da tarefa foi contornado pelos alunos pela realização de uma segunda leitura das 

directrizes da tarefa. 
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No que concerne aos erros cometidos pelos alunos na resolução de tarefas em 

Folha de Cálculo, destacaria que os mesmos são devidos em larga medida a falhas de 

atenção aquando da resolução das mesmas. Um dos erros cometidos é o da construção 

errada de classes, que se deveu a uma falha no cálculo do menor e maior valor da 

amostra; outro, foi o da introdução incorrecta do limite superior de uma classe, que se 

deveu também ele a uma falha por parte dos alunos; e finalmente, o erro da incorrecta 

introdução de um dos dados da amostra. Estas falhas não são recorrentes, logo devem 

ser atribuídas a faltas de atenção.  

Tendo em conta o estudo realizado por Carvalho (2004), onde nos apresentava 

como erro a ordenação dos dados sem atender às frequências absolutas quando se 

calcula a mediana; e como dificuldade, decidir em qual dos eixos colocar a variável 

correcta, de modo a construir um gráfico de barras, posso afirmar que este erro e esta 

dificuldade, com recurso à Folha de Cálculo não se verificaram no presente estudo, uma 

vez que a correcta introdução dos dados aliada a uma correcta utilização das 

ferramentas da Folha de Cálculo eliminam a ocorrência destes erros. 

 

Uso de rigor de linguagem transposto da Folha de Excel para outras 

situações de aprendizagem 

  

O emprego das ferramentas do Excel envolveu o recurso a termos matemáticos 

que enriqueceu a comunicação matemática dos alunos. Atendendo ao facto de as 

ferramentas de Excel estarem directamente ligadas aos conceitos que são objecto de 

estudo, MÉDIA, MODA, QUARTIL, MÁXIMO e MÍNIMO, verifiquei, aquando das 

discussões em grande grupo, que estes conceitos haviam sido interiorizados. 

O uso de rigor de linguagem estatística por parte dos grupos Alfa e Beta 

evidenciou uma melhoria da primeira para a última aula. Inicialmente, os alunos de 

ambos os grupos recorriam a expressões como: “Qual é o resultado desta conta?; Qual é 

o que ocorre mais vezes?; Qual é o valor mais alto e o mais baixo?”. Com o decorrer 

das aulas, e com o uso das ferramentas da Folha de Cálculo, verifiquei que os alunos 
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começaram a incorporar no seu discurso os termos matemáticos correctos: Soma, Moda, 

Máximo e Mínimo.  

A tarefa realizada no dia 6 de Abril foi elaborada com o intuito de englobar os 

principais conceitos estatísticos focados ao longo da sequência didáctica. Após a sua 

realização, os resultados seriam uma vez mais apresentados e discutidos em grande 

grupo. Com esta discussão pude confirmar que os dois grupos em análise demonstravam 

uma razoável competência no rigor do uso da linguagem estatística, principalmente nos 

termos que mais ocorreram ao longo das aulas. Verifiquei que a expressão “O que 

ocorre mais vezes é…” passou a ser “A Moda é…”, denotando os alunos uma clara 

interiorização da associação do termo matemático ao seu significado. 

Deste modo, posso afirmar que trabalhar com a Folha de Cálculo implicou 

obrigatoriamente um contacto com determinados conceitos matemáticos, que quando 

interiorizados se revelaram verdadeiras ferramentas para a construção dos alunos como 

cidadãos, capazes de revelar espírito crítico, uma vez que no final da sequência 

didáctica demonstraram saber associar os principais conceitos apreendidos ao seu 

significado. 

 

Conclusão 

 

Este estudo visou aferir quais as principais vantagens e eventuais desvantagens 

do uso da Folha de Cálculo na Aprendizagem da Estatística. Parti do pressuposto que os 

alunos do presente estudo vivem imersos no mundo da tecnologia, mas desligados do 

mundo que os rodeia. Procurei então conciliar as duas realidades e deste modo prepará-

los para o exercício dos seus direitos e deveres de cidadania, facultando-lhes 

ferramentas actuais para a manipulação de informação estatística e para a promoção do 

espírito crítico dos alunos. 

O trabalho realizado junto dos alunos foi verdadeiramente gratificante, na 

medida em que houve uma forte adesão por parte deles às tarefas por mim propostas, 

tendo-me sido dada a oportunidade de os ver crescer no que diz respeito às suas 

competências na área da Estatística com recurso à Folha de Cálculo. Verifiquei que as 
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estratégias adoptadas foram, regra geral, bem sucedidas, uma vez que o desempenho 

dos alunos aquando da resolução das tarefas propostas em sala de aula revelou que estes 

haviam interiorizado os principais conceitos estatísticos e demonstrado capacidade de 

análise crítica. 

No entanto, dinamizar tarefas com recurso à Folha de Cálculo não está isenta de 

problemas, uma vez que sem um acompanhamento constante do professor durante a 

realização das tarefas em sala de aula com recurso à Folha de Cálculo, se corre o risco 

de os alunos poderem aceder a outros softwares, desviando-se dos objectivos traçados. 

Outro problema é o pouco tempo dedicado à ambientação com a Folha de Cálculo, 

principalmente, com a experimentação das várias ferramentas que oferece. Reconheço 

que este aspecto deverá ser ponderado e futuramente corrigido, uma vez que as 

principais dificuldades sentidas pelos alunos residiram no manuseamento de algumas 

ferramentas da Folha de Cálculo. 

Apesar das dificuldades sentidas por alguns grupos, observei que o desempenho 

da grande maioria dos grupos foi bastante satisfatório e gratificante dado que, alguns 

grupos foram capazes de apresentar raciocínios verdadeiramente surpreendentes. A 

dedicação dos alunos às tarefas é de realçar; as representações por eles construídas, 

desde o rigor científico ao cuidado estético, são prova da sua adesão à Folha de Cálculo, 

que se revelou como um verdadeiro factor de motivação.   

A minha função enquanto professor é a de motivar o aluno para a aprendizagem 

de determinados conteúdos, despertando o seu interesse e gosto para as matérias a 

leccionar. Não colocar à disposição dos alunos as actuais potencialidades das 

Tecnologias seria altamente prejudicial para eles, uma vez que os retiraria da realidade 

que os rodeia para uma outra realidade que é cada vez mais passado. Como tal, a 

dinamização da unidade Organização e Tratamento de Dados com recurso à Folha de 

Cálculo, permitiu libertar os alunos de cálculos morosos, desmotivadores e de duvidoso 

interesse científico para apostar num ensino pró-activo que promove a autonomia dos 

alunos e o seu olhar crítico sobre a sociedade.  

Uma vez terminado este trabalho reconheço que deveria ter incluído na minha 

planificação mais actividades de carácter exploratório. Sabendo hoje que a adesão dos 

alunos às tarefas propostas foi bastante positiva, ter-me-ia até arriscado a propor ao 

professor cooperante uma ligeira alteração na planificação anual, onde se pudessem 
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desenvolver tarefas que implicassem a recolha e tratamento dos dados. Este último, 

obviamente, seria feito com recurso à Folha de Cálculo. Porém, constato que o 

tratamento de dados com recurso a este software necessita de um período de tempo de 

habituação superior àquele que lhe dediquei. De facto, observei que as principais 

dificuldades sentidas pelos alunos se deviam não propriamente à aprendizagem da 

estatística, mas ao manuseamento das ferramentas da Folha de Cálculo. 

A gestão do tempo foi para mim uma das barreiras mais difíceis de ultrapassar, 

uma vez que não possuía qualquer informação acerca do ritmo de trabalho dos alunos 

com recurso à Folha de Cálculo. 

Com esta experiência constatei que a aprendizagem de Organização e 

Tratamento de Dados pode ser feita com recurso à Folha de Cálculo, e mais ainda, 

aprendi que, uma vez reunidas as condições essenciais para a realização deste trabalho, 

é possível desenvolver junto dos alunos verdadeiros momentos de reflexão sobre o 

trabalho realizado em sala de aula. 
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Anexos 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

OBJECTIVOS 
ESPECÍFICOS 

CONTEÚDOS 
PROGRAMÁTICOS

 
• Ler, interpretar e 

explorar informação 
apresentada por 
diversas 
representações 
gráficas; 
 

• Construir e 
interpretar tabelas 
de frequências 
absolutas e 
relativas, gráficos 
de barras, de linha e 
diagramas de caule-
e-folhas; 
 

• Compreender e 

 
• Organização, análi

interpretação de dados;
 

� Diagrama de caule
folhas;
 

� Dados agrupados em 
classes (histograma);
 

� Tabelas: frequência 
absoluta e frequência 
relativa;

 
• Medidas de localização e 

dispersão:
 

� Média, moda e 

 

ESCOLA

UNIDADE DIDÁCTICA: UNIDADE DIDÁCTICA: UNIDADE DIDÁCTICA: UNIDADE DIDÁCTICA: 
NÚMERO DE TEMPOS LECTIVOS: NÚMERO DE TEMPOS LECTIVOS: NÚMERO DE TEMPOS LECTIVOS: NÚMERO DE TEMPOS LECTIVOS: 

 

 

 

CONTEÚDOS 
PROGRAMÁTICOS 

ACÇÕES A DESENVOLVER 
COM O ALUNO 

Organização, análise e 
interpretação de dados; 

Diagrama de caule-e-
folhas; 
 
Dados agrupados em 
classes (histograma); 
 
Tabelas: frequência 
absoluta e frequência 
relativa; 

Medidas de localização e 
dispersão: 

Média, moda e 

 
• Determinar a frequência 

absoluta e a frequência relativa 
de um dado estatístico; 
 

• Ler um gráfico de barras; 
 

• Construir um gráfico de barras 
através de uma tabela de 
frequências ou de outra 
representação gráfica;  
 

• Distinguir entre gráfico de 
barras e histograma; 
 

• Ler um histograma e identificar 
os seus elementos; 
 

ESCOLA E. B. 2.º, 3.º Ciclos Vasco Santana

 

UNIDADE DIDÁCTICA: UNIDADE DIDÁCTICA: UNIDADE DIDÁCTICA: UNIDADE DIDÁCTICA: Organização e Tratamento de Dados

NÚMERO DE TEMPOS LECTIVOS: NÚMERO DE TEMPOS LECTIVOS: NÚMERO DE TEMPOS LECTIVOS: NÚMERO DE TEMPOS LECTIVOS: 10 de 45 minitos
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ACÇÕES A DESENVOLVER RECUROS 

Determinar a frequência 
absoluta e a frequência relativa 

Construir um gráfico de barras 
através de uma tabela de 
frequências ou de outra 

Distinguir entre gráfico de 

Ler um histograma e identificar 

 
• Manual adoptado 

 
• Livro de exercícios 

 
• Tarefas 

 
• Computador 

 
• Quadro interactivo 

 
 

E. B. 2.º, 3.º Ciclos Vasco Santana 

Organização e Tratamento de Dados 
10 de 45 minitos 
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determinar a média 
aritmética de um 
conjunto de dados; 

 
• Compreender e 

determinar os 
extremos e 
amplitude de um 
conjunto de dados; 
 

• Compreender e 
determinar os 
quartis e amplitude 
interquartis de um 
conjunto de dados; 
 

• Interpretar os 
resultados que 
decorrem da 
organização e 
representação de 
dados e formular 
conjecturas a partir 
desses resultados. 

mediana; 
 

� Extremos e 
amplitude; 
 

� Quartis – diagrama 
de extremos e quartis 
– amplitude 
interquartis. 

 
 

• Construir o histograma a partir 
de uma tabela de frequências e 
vice-versa; 
 

• Interpretar um gráfico, de linhas, 
um diagrama de caule-e-folhas; 
 

• Construir um digrama de caule-
e-folhas; 
 

• Determinar a média e indicar a 
moda de um conjunto de dados 
quantitativos; 
 

• Ordenar dados e determinar a 
mediana; 
 

• Reconhecer as medidas de 
localização que melhor 
caracterizam um conjunto de 
dados; 
 

• Ordenar dados e determinar os 
quartis; 
 

• Interpretar os valores da 
mediana e dos primeiro e 
terceiro quartis, num dado 
contexto;  
 

• Construir um diagrama de 
extremos e quartis e 
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compreender a sua utilidade; 
 

• Analisar e interpretar um 
diagrama de extremos e quartis 
 

• Decidir, num determinado 
contexto, qual a medida a 
utilizar que melhor caracterize 
um conjunto de dados. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

SumárioSumárioSumárioSumário    ConceitosConceitosConceitosConceitos
 

• Tabelas de 

frequências 

absolutas e 

relativas. 

 
• Gráficos de barras e 

linha. 

 
• Resolução das 

tarefas e discussão 

sobre os resultados 

das mesmas. 

 

• Tabelas de frequências 

absolutas e relativas.

 
• Gráficos de barras

linha. 

 
 

Unidade Didáctica: Organização e Tratamento de Dados
Tema: Frequências absolutas e relativas e representação de dados 
 

Aulas nº 85    e 86 
 

ConceitosConceitosConceitosConceitos    Objectivos EspecíficosObjectivos EspecíficosObjectivos EspecíficosObjectivos Específicos    

Tabelas de frequências 

absolutas e relativas. 

Gráficos de barras e de 

 

 

• Construir e interpretar tabelas de 

frequências absolutas e relativas, 

gráficos de barras e de linha.  

 
 

Organização e Tratamento de Dados 
Frequências absolutas e relativas e representação de dados  

Professor

ESCOLA E. B. 2.º, 3.º Ciclos Vasco Santana

7º Ano, Turma D – Matemática: 2010/2011 

    Plano de AulaPlano de AulaPlano de AulaPlano de Aula       Data:
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Materiais/RecursosMateriais/RecursosMateriais/RecursosMateriais/Recursos    

Construir e interpretar tabelas de 

frequências absolutas e relativas, 

 

• Folha de 

Cálculo 

 
• Tarefas 

 

Professor: Pedro Videira 

E. B. 2.º, 3.º Ciclos Vasco Santana 

: 2010/2011 

Data: 21 de Março de 2011 



103 
 

 
 

ActividadesActividadesActividadesActividades 

• Os alunos escrevem o sumário da aula                                                                                                                                                  Tempo (5 minutos) 

 
Desenvolvimento da aula:Desenvolvimento da aula:Desenvolvimento da aula:Desenvolvimento da aula:                                                                                                                                                                        Tempo (10 minutos)    

 
• O professor relembrará que: Em estatística existe três palavras muito importantes: organização, visualização e análise. 

 
“Há três espécies de mentiras: as mentiras, as mentiras sagradas e as estatísticas.” 

                                                                                                                                            Mark Twain 
 
 

Em estatística, as tabelas permitem uma melhor organização dos dados, mas por vezes a sua leitura não é muito fácil. A organização dos 

dados em gráficos permite uma visualização imediata da distribuição dos dados, sem dispensar uma posterior análise mais cuidada. 

 

Comecemos pelas tabelas. 

Para construir uma tabela de frequências, precisaremos da frequência absoluta e da relativa. 

 
O professor perguntará quem sabe o que é uma frequência absoluta e uma frequência relativa? 

 

• Frequência absoluta de um acontecimento é o nº de vezes que esse acontecimento se repete; �� ou �� é a frequência absoluta do valor ��. 
 

• Frequência relativa é igual ao quociente entre a frequência absoluta e a dimensão da amostra; � � é a frequência relativa do valor ��. 
 

 

 

 



104 
 

 
 

 

Usando o exercício do teste diagnóstico será pedido aos alunos a construção da tabela de frequências. 
 

1 5 2   2 3 4  2 

 
Uma tabela de frequências reflecte a forma da distribuição da variável em estudo, na amostra considerada, isto é, quais as categorias ou 

modalidades que assume, assim como a frequência (absoluta e/ou relativa) com que assume essas modalidades. 

 

Classificação 
Freq. 
Abs. 

Freq. 
Rel. 

1 1 0,1 

2 4 0,4 

3 2 0,2 

4 1 0,1 

5 2 0,2 

  

Total 10 1 

 
 

Como disse anteriormente uma representação gráfica é útil para a sua interpretação, devido à facilidade de leitura dos dados.  

 
 

• Gráfico de barras                                                                                                                                              Tempo (2,5 minutos) 
 

Uma forma de visualizar a informação de uma tabela de frequências é através do gráfico ou diagrama de barras.  
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Ao contrário das alturas das barras, que dão uma mensagem muito precisa, a largura das barras não transmite qualquer informação. Deve, 

no entanto, ter-se em atenção que, no mesmo gráfico, as barras devem ter todas a mesma largura, pois as barras mais largas podem 

chamar mais a atenção, induzindo em erro. 

 
 

• Gráfico de linhas                                                                                                                                                                                     Tempo (2,5 minutos) 

 

Um gráfico de linhas é um caso especial de um diagrama de dispersão. É utilizado para representar, visualmente, a forma como uma 

variável evolui em relação a outra variável, ou seja, como a variável dependente vária com a variável independente. 

 

 

0

1

2

3

4

5

1 2 3 4 5

Classificação

Classificação
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Nota: diagrama de dispersão ou nuvem de pontos é a representação num referencial ortonormado de um conjunto de pares ordenados de 

valores !�, "#, onde cada par ordenado corresponde a uma observação. 

 
Exercícios: Os alunos irão resolver os exercícios em pares. Depois será corrigido em grande grupo.                                                    Tempo (40 minutos) 

 

1. Animal doméstico preferido dos alunos das turmas A e B.                                                                                                            Tempo (10 minutos) 

Os professores de duas turmas da escola, A e B, pretendem averiguar se os alunos têm gostos idênticos relativamente ao animal 

doméstico preferido.  

Assim, em cada turma os alunos disseram qual o animal doméstico preferido e construíram as tabelas de frequência respectivas: 

 

0

1

2

3

4

5

1 2 3 4 5

Classificação

Classificação
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Animal doméstico preferido 

Turma A 

   

Categoria  

N.º de 

alunos 

Cão 11 

Gato 5 

Passarinho(s)  3 

Peixe(s) 1 

 

Animal doméstico preferido 

Turma B 

   

Categoria  

N.º de 

alunos 

Cão 14 

Gato 6 

Passarinho(s)  4 

Peixe(s) 2 

 

 

As duas tabelas foram apresentadas nas duas turmas (em conjunto) e houve alguns alunos que, tendo em conta os dados apresentados, 

exprimiram as suas opiniões: 

 

• Na turma B há mais alunos do que na turma A a preferirem o Cão; 

• Na turma B há o dobro dos alunos da turma A que preferem os Peixes. 

• Na turma B há uma maior percentagem de alunos do que na turma A a preferirem o Cão; 

• Na turma B há o dobro da percentagem dos alunos da turma A que preferem os Peixes. 

Será que estas conclusões estão correctas? Porque? 
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• Na verdade, as duas últimas conclusões não estão correctas pois baseiam-se nas frequências absolutas e as turmas não têm o mesmo 

número de alunos. Assim, devem calcular-se as frequências relativas, para se poderem tirar conclusões correctas, no que diz respeito à 

comparação das turmas. Adicionando uma coluna com as frequências relativas a cada uma das tabelas, temos: 

 

Animal doméstico preferido 

Turma A 

    

Categoria  

N.º de 

alunos Freq. Relativa 

Cão 11 0,55 

Gato 5 0,25 

Passarinho(s)  3 0,15 

Peixe(s) 1 0,05 

   Total 20 1 

 

Animal doméstico preferido 

Turma B 

    

Categoria  

N.º de 

alunos Freq. Relativa 

Cão 14 0,54 

Gato 6 0,23 

Passarinho(s)  4 0,15 

Peixe(s) 2 0,08 

   Total 26 1 

 

 

Ao compararmos as frequências relativas verificamos que, afinal, na turma A há uma maior frequência de alunos a preferirem o Cão. Verificamos 

também que, nas duas turmas, existe igual preferência pelos Passarinhos e que, embora haja 2 vezes mais alunos da turma B do que da turma A, a 

preferirem os peixes, não podemos dizer que na turma B existe o dobro dos alunos da turma A, a preferirem esse animal. 
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2. Prato preferido                                                                                                                                                                                         Tempo (10 minutos) 

 

Na escola, o Director pretende averiguar os pratos preferidos dos alunos que comem na cantina, pelo que encarrega uma comissão de 

fazer um inquérito a alguns alunos. 

A metodologia utilizada para seleccionar estes alunos foi a de interrogar os que se dirigiam à cantina, num dia escolhido ao acaso. A 

comissão encarregue do estudo apresentou ao Director um gráfico e um pequeno relatório com as conclusões: 
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Relatório: Os alunos interrogados apontaram 7 pratos distintos. Das respostas, pudemos tirar as seguintes conclusões: 

a) O Hambúrguer com batatas fritas foi o prato mais votado; 

b) O número de alunos que escolheu Hambúrguer com batatas fritas, foi o dobro dos que escolheram Frango assado; 

c) Os Filetes de peixe receberam menos 4 votos do que o Hambúrguer com batatas fritas; 

d) O Esparguete à Bolonhesa foi o segundo prato mais votado; 

e) O Bacalhau com natas teve mais 4 votos do que o Peixe assado; 

f) Houve quem votasse nas Ervilhas com ovos; 

g) 5 alunos votaram no Bacalhau com natas. 

O Director recebeu este pequeno relatório e não ficou satisfeito, pois achou as conclusões muito confusas. Afinal, quantos alunos tinham 

votado? E quantos votaram em cada prato? 

Podes ajudar a completar adequadamente o gráfico anterior? Coloca as categorias, numera a escala do eixo vertical e, confirma a tua 

resposta. 
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O número de alunos que votaram foi 50. 
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3. No gráfico seguinte são apresentados os valores dos índices de reciclagem de latas de alumínio em alguns países, de 1996 a 2005.   

Tempo (10 minutos) 

 

Fonte: Associação Brasileira do Alumínio 

 

       A partir da informação contida no gráfico, responde às seguintes questões: 
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3.1. Qual é o país que em 2005 apresenta o maior índice de reciclagem de latas? 

Brasil 

 

3.2.  Em que ano é que o Brasil ultrapassou o Japão? 

2001 

 

3.3.  Na tua opinião, seria adequado apresentar a mesma informação num gráfico de barras? Justifica. 

Não, porque se a informação estive-se organizada num um gráfico de barras seria de difícil interpretação 

 

4. O desemprego por dois pontos de vista                                                                                                                                             Tempo (10 minutos) 

Numa discussão, no parlamento, sobre o desemprego em Portugal, um dos gráficos foi apresentado pelo governo e outro pela oposição.   
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4.1.  Qual te parece que foi utilizado pelo governo? E qual foi utilizado pela oposição? 

O primeiro foi utilizado pelo governo, pois permite afirmar que o desemprego está estável quanto ao segundo, foi usado pela 

oposição pois permite afirmar que o desemprego está a aumentar drasticamente.  

 Ambos os gráficos representam a mesma informação. No gráfico I a escala começa no zero e cada unidade vale 50 milhares e, por 

isso, não se acentua a variação dos valores do desemprego. No gráfico II (gráfico da oposição), a escala começa nos 140 mil e a 

unidade vale 10 milhares, o que permite visualizar as variações dos valores de desemprego de uma forma mais acentuada. Pode 

discutir-se com os alunos como a forma de um gráfico influencia a nossa opinião e a nossa percepção dos problemas, sendo muito 

importante termos em atenção a graduação dos eixos (a escala) para percebermos a informação que nos é transmitida. 
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• Depois de os alunos resolverem os exercícios propostos é feito a correcção em grande grupo discutindo as estratégias que estão 

subjacentes. 

                                              Tempo (25 minutos) 

 

• Na parte final da aula, os últimos 5 minutos estão reservados para os alunos mandarem por email as resoluções para o professor. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

SumárioSumárioSumárioSumário    ConceitosConceitosConceitosConceitos
 

• Correcção das 

tarefas realizadas 

na aula anterior. 

 
• Histogramas. 

 
• Resolução de 

tarefas e correcção 

das mesmas. 

 
 

 

 

 

 

 

• Organização, análise e 

interpretação de dados 

histograma.

 

 
 
 
 
 

Unidade Didáctica: Organização e Tratamento de Dados
Tema: Histograma 
 

Aulas nº 87    e 88 
 

ConceitosConceitosConceitosConceitos    Objectivos EspecíficosObjectivos EspecíficosObjectivos EspecíficosObjectivos Específicos    

Organização, análise e 

interpretação de dados – 

histograma. 

 

• Construir, analisar e interpretar 

representações dos dados 

(incluindo o histograma) e tirar 

conclusões. 

 

Organização e Tratamento de Dados Professor

ESCOLA E. B. 2.º, 3.º Ciclos Vasco Santana

7º Ano, Turma D – Matemática: 2010/2011 

    Plano de AulaPlano de AulaPlano de AulaPlano de Aula       Data:
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• Folha de 

Cálculo 

 
• Tarefas 

 

Professor: Pedro Videira 

E. B. 2.º, 3.º Ciclos Vasco Santana 

: 2010/2011 

Data: 23 de Março de 2011 
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ActividadesActividadesActividadesActividades 

 

• Os alunos escrevem o sumário da aula                                                                                                                                                  Tempo (5 minutos) 

 
Desenvolvimento da aula:  Desenvolvimento da aula:  Desenvolvimento da aula:  Desenvolvimento da aula:                                                                                                                                                                                 

• A aula será divida em duas partes. A primeira parte (45 minutos) será na sala de aula normal e a segunda parte (45 minutos) será na sala 

de informática. 

 

• O professor corrigirá e discutirá os exercícios da última aula.                                                                                                         Tempo (15 minutos) 

 

• Depois da correcção o professor dará seguimento à aula, recorrendo a um exemplo: Candidatos a algumas vagas (Adaptado de Freedman)  

 

No Distrito Sanitário de Chicago, a escolha dos técnicos é feita mediante um exame. Em 1966, havia 129 candidatos para 15 vagas. O 

exame teve lugar no dia 12 de Março e os resultados dos testes (inteiros numa escala de 0 a 100) apresentam-se a seguir:               

Tempo (25 minutos) 
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Se repararmos o estudo do gráfico torna-se mais difícil, dada a extensão do mesmo, dificultando as respostas às perguntas colocadas. 

Então, a representação gráfica para os dados organizados desta forma não deve ser feita através de um diagrama de barras. A 

representação deverá ser feita através de um histograma, começando por dizer que quando os dados tomam uma grande variedade de 

valores, aparecendo muito dispersos. Como tal, é conveniente agrupá-los em classes. 

 

• Então o que serão classes? 

 
 
Em Matemática utiliza-se uma simbologia para intervalo de números.  

 

�1,2� - Neste caso pertencem ao intervalo indicado todos os números entre 1 e 2, incluindo o 1 e o 2, ao 1 e ao 2 chamamos extremos do 

intervalo.  
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• Depois de introduzir esta explicação, é introduzido o conteúdo planificado p

 

 

 

 

• O professor referirá que: 

 

Ao contrário do gráfico de barras, em que as estas estão separadas e em que, o 

barras (rectângulos) estão juntas e o que é importante é a área de cada uma.

 

• Vejamos o nosso exemplo:                                                                                                 

 

 

 O Histograma é um gráfico, formado por uma sucessão de rectângulos adjacentes, tendo cada um por base um intervalo de classe.

 Classe – é um intervalo de números racionais

os dois extremos, dada pela diferença ab − . 

Depois de introduzir esta explicação, é introduzido o conteúdo planificado para esta aula. 

Ao contrário do gráfico de barras, em que as estas estão separadas e em que, o que é relevante é a altura de cada uma, no histograma as 

barras (rectângulos) estão juntas e o que é importante é a área de cada uma. 

Vejamos o nosso exemplo:                                                                                                                                                                      

é um gráfico, formado por uma sucessão de rectângulos adjacentes, tendo cada um por base um intervalo de classe.

acionais [ [ba; , fechado à esquerda e aberto à direita, sendo a amplitude 
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que é relevante é a altura de cada uma, no histograma as 

                                                                     Tempo (5 minutos) 

é um gráfico, formado por uma sucessão de rectângulos adjacentes, tendo cada um por base um intervalo de classe. 

, fechado à esquerda e aberto à direita, sendo a amplitude da classe, distância entre 
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O professor construirá uma tabela de frequências usando classes. 

 

Classes Freq. Abs. Freq. Rel. 

[50,60[ 46 0,36 

[60,70[ 36 0,28 

[70,80[ 12 0,09 

[80,90[ 20 0,16 

[90,100[ 15 0,12 

      

Total 129 1 

 

• Depois de feita a tabela de frequências, fará um histograma da frequência absoluta e da frequência relativa. 

• Lançará para discussão as seguintes questões: O que observaram? Qual será a área de cada um deles? Que relação existe entre as áreas da 

frequência absoluta e relativa e o que significa. 
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Frequência Absoluta

No histograma ao lado, a área do rectângulo 

esquerda é igual a 10×0,36 e assim sucessivamente, 

donde a área total do histograma é

onde 1 é a soma das frequências relativas).

No histograma ao lado, a área do rectângulo mais à 

esquerda é igual a 10×46 e assim sucessivamente, 

donde a área total do histograma é 

(=10×129, onde 129 é a soma das frequências 

Á'()	*+
Á'()	*,+

-
./01

.1
- 129, que representa a dimensão da 

amostra 
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No histograma ao lado, a área do rectângulo mais à 

e assim sucessivamente, 

área total do histograma é igual a 10 (=10×1 

soma das frequências relativas). 

No histograma ao lado, a área do rectângulo mais à 

e assim sucessivamente, 

do histograma é igual a 1290 

é a soma das frequências 

, que representa a dimensão da 
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Exercícios: Os alunos irão resolver primeiramente os exercícios a pares depois serão discutidos em grande grupo                         Tempo (25 minutos)     

    

1. Numa escola secundária, a professora de Educação Física registou e organizou, na tabela de contagem seguinte, os valores das distâncias, 

d (em cm), alcançadas pelas suas alunas do 10.º ano, numa prova feminina de salto em comprimento. 

 

Classes N.º de alunas 

 270 ≤ 3 < 295 2 

 295 ≤ 3 < 320 6 

 320 ≤ 3 < 345 9 

 345 ≤ 3 < 370 12 

 370 ≤ 3 < 395 16 

 395 ≤ 3 < 420 7 

 420 ≤ 3 < 445 3 

 445 ≤ 3 < 470 1 

 

1.1. Que percentagem de alunas participaram na prova e conseguiram alcançar uma marca pelo menos 320 cm? 

86% 
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1.2. Constrói um histograma que representa esta distribuição. 

 

 

 

2. As precipitações médias anuais, expressas em milímetros, nos últimos 25 anos medidas numa estação meteorológica, são as seguintes:  

 
 

320 355 474 360 450 425 420 250 300 

460 450 255 330 375 390 265 310 325 

450 425 350 265 315 320 280   
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2.1. Agrupe os dados em classes de amplitude 25 e construa a tabela de frequências absoluta. 

 

Classes Frequência Absoluta 

[250;275[ 4 

[275;300[ 1 

[300;325[ 5 

[325;350[ 2 

[350;375[ 3 

[375;400[ 2 

[400;425[ 1 

[425;450[ 2 

[450;475[ 5 

 

2.2. Constrói um histograma representativo desta distribuição? 

 

0
1
2
3
4
5
6

Precipitações médias anuais



125 
 

 
 

 

3. Numa experiência de laboratório mediu-se o comprimento de 40 ratinhos da mesma espécie, todos do sexo masculino. 

Estes são os comprimentos obtidos, em centímetros: 

 
5,2 6,5 7,1 8 5,9 6,7 7,3 7,2 

8,5 5,6 6,7 7,2 7,4 7,8 7,5 7,5 

7,4 6,5 6,6 6,1 7,2 7,3 7,1 7,6 

7,3 8,3 8,2 7,6 8,1 5 5,7 6,2 

6,2 7,3 8,1 8,2 8,6 5,1 6,1 6,8 

 
3.1. Organiza a informação numa tabela de frequências absolutas e relativas, usando classes com 0,6 de amplitude e sendo 5 o extremo 

inferior da 1.ª classe. 

  Fre. Abs Fre. Rel. 

[5;5,6[ 3 0,075 

[5,6;6,2[ 5 0,125 

[6,2;6,8[ 7 0,175 

[6,8;7,4[ 10 0,25 

[7,4;8[ 7 0,175 
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[8;8,6[ 7 0,175 

[8,6;9,2[ 1 0,025 

      

Total 40 1 

 

3.2. Qual é a percentagem de ratinhos estudados que medem: 8 cm ou mais? Menos de 7,4 cm? 

20% e 63% 

 

3.3. Representa os dados por meio de um histograma. 
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• Depois de os alunos resolverem os exercícios propostos é feita e discutida a correcção em grande grupo.                         Tempo (15 minutos) 

 

• Na parte final da aula, os últimos 5 minutos estão reservados para os alunos enviarem por email as resoluções para o professor. 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

SumárioSumárioSumárioSumário    ConceitosConceitosConceitosConceitos
 

• Correcção das 

tarefas anteriores 

 
• Diagrama Caule-e-

Folhas. 

 
• Resolução e 

correcção das 

tarefas. 

 
 

 

• Diagrama Caule

Folhas.

 
 

Unidade Didáctica: Organização e Tratamento de Dados
Tema: Diagrama Caule
 

Aulas nº 91    e 92 
 

ConceitosConceitosConceitosConceitos    Objectivos EspecíficosObjectivos EspecíficosObjectivos EspecíficosObjectivos Específicos    

Diagrama Caule-e-

Folhas. 

 

• Construir e interpretar diagramas 

de caule-e-folhas; 

 

ActividadesActividadesActividadesActividades 

Organização e Tratamento de Dados 
Diagrama Caule-e-Folhas 

Professor

ESCOLA E. B. 2.º, 3.º Ciclos Vasco Santana

7º Ano, Turma D – Matemática: 2010/2011 

    Plano de AulaPlano de AulaPlano de AulaPlano de Aula       Data:
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Construir e interpretar diagramas 
 

• Folha de 

Cálculo 

 
• Tarefas 

 

Professor: Pedro Videira 

E. B. 2.º, 3.º Ciclos Vasco Santana 

 

Data: 30 de Março de 2011 



129 
 

 
 

 

• Os alunos escrevem o sumário da aula                                                                                                                                                  Tempo (5 minutos) 

 
Desenvolvimento da aula:  Desenvolvimento da aula:  Desenvolvimento da aula:  Desenvolvimento da aula:         

     

• Correcção das tarefas da última aula                                                                                                                                                   Tempo (15 minutos) 

                                                                                                                                                                

• Depois da correcção da tarefa da última aula incitá-los-ia a calcular aproximadamente o tempo de duração das suas últimas chamadas. 

Tempo (10 minutos) 
 

• Registaria no quadro os valores apresentados e a partir dos mesmos questioná-los-ia acerca dos modos de representação possíveis para a 

organização dos mesmos. Poderiam sugerir tabelas de frequência, gráficos de barra ou histogramas, tendo em conta os valores por eles 

anteriormente lançados.  

 

• Dir-lhes-ia que, para além dos sugeridos, existe uma outra forma de organizar os dados. Sem lhes dizer de que tipo de representação se 

tratava, pedir-lhes-ia que resolvessem a primeira tarefa. 

 

• Gráfico (ou diagrama) de caule-e-folhas                                                                                                                                            Tempo (30 minutos) 
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1. Quem fala mais? 

 

Um grupo de alunos de uma turma de 8.º ano foi averiguar quantos segundos demoraram a suas últimas chamadas. Esta experiência 

obteve os seguintes valores: 

 
59 38 47 23 48 55 37 48 53 37 

52 39 54 57 38 46 40 41 62 63 

38 65 44 68 27 35 46 60   

 
Pode-se organizar este conjunto de dados utilizando uma representação gráfica do tipo seguinte: 

 

2  3 7 

3  5 7 7 8 8 8 9 

4  0 1 4 6 6 7 8 8 

5  2 3 4 5 7 9 

6  0 2 3 5 8 

  

Esta representação chama-se diagrama de caule-e-folhas. O caule é a coluna com os números 2, 3, 4, 5 e 6 que representam o algarismo 

das dezenas e as folhas representam o algarismo das unidades de cada um dos dados. 
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1.1. Quantos segundos durou a chamada mais pequena? E a maior?  

A menor demorou 23 segundos e a maior foi 68 segundos 

 

1.2. Indica a amplitude (diferença entre o maior e o menor valor) do tempo registado. 

A diferença é de 45 segundos 

 

1.3. Qual é a percentagem de alunos com chamadas com duração superior a 60 segundos? 

14,3% 

 

2. O tempo de sono do Manuel  

 

A seguir apresentam-se o tempo de sono (em horas), medidos durante 30 noites seguidas. 

 

8,7 9,3 8,7 

9,4 5,3 7,4 

6,6 7,3 6,3 

6 6,7 5,9 

6,9 5,8 10 

9,9 5 6,7 

6,3 5,6 8,6 

8,9 5,9 7,7 

10,1 9,4 9 

9,6 7,6 7,9 
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2.1. Organiza os dados num diagrama de caule-e-folhas? 

5  0 3 6 8 9 9 

6  0 3 3 6 7 7 9 

7  3 4 6 7 9  

8  6 7 7 9  

9  0 3 4 4 6 9 

                                                                                    10  0 1 

 

2.2. Constrói o histograma tendo como amplitude uma hora? 
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2.3. Existirá alguma relação entre as duas representações? 

               Sim, porque se deitar-mos o diagrama caule-e-folhas obtemos uma representação similar a do histograma. 

 

3. Numa prova de corta-mato organizada por uma escola, foram registados os tempos, em minutos, dos participantes que completaram a 

prova. Os dados recolhidos foram organizados no diagrama de caule-e-folhas paralelos seguinte: 

  

Raparigas  Rapazes 

8 7 

8  5 2 2 0 0 

5  3 2 2 

9 0 

2 

3 

4 

5 

0 0 1 1 2 3 4 5 5 9 

0 0 1 3 3 4 4 5 5 

0 1 4 

 

 

 

 

 

3.1. Quantas raparigas completaram esta prova? E rapazes? 

14 raparigas e 22 rapazes 

 

3.2. Entre as raparigas, qual o tempo máximo registado para completar a prova? E o mínimo? 

O tempo máximo foi de 59 minutos e o tempo mínimo foi de 27 minutos 

 

Legenda 

8 2 0 

 

Rapazes: 

20 minutos 

Raparigas: 

28 minutos 
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3.3. Quantos participantes demoraram mais de 40 minutos a completar a prova? E a completá-la em 35 minutos? 

8 participantes demoraram a completar mais de 40 minutos, e a completá-la em 35 minutos foram 3 participantes. 
 
 

3.4. Um rapaz demorou 59 minutos a completar a prova. Verdadeiro ou falso? 

               Falso 

 

• Correcção e discussão das tarefas                                                                                                                                                      Tempo (20 minutos) 

 

• Pode considerar-se que o gráfico ou diagrama em caule-e-folhas é um tipo de representação que se situa entre a tabela e o gráfico, uma 

vez que, de um modo geral, apresenta os verdadeiros valores da amostra, mas de uma forma sugestiva. 

A base da construção de uma representação em caule-e-folhas está na escolha de um par de dígitos adjacentes nos dados, que vai permitir 

dividir cada dado do conjunto de dados em duas partes: o caule e a folha, que se dispõem para um e outro lado de um traço vertical. 

 

• O professor perguntará qual será as vantagens deste diagrama. 

 
Este diagrama é muito útil para ordenar um conjunto de dados e mostrar como eles se distribuem: as folhas sugerem as barras de um 

gráfico. 

Também é importante para representar distribuições pouco numerosas, porque todos os dados estão representados, não se perdendo 

informação. 

 

• Na parte final da aula, os últimos 5 minutos estão reservados para os alunos mandarem por email as resoluções para o professor. 



 

 

 

 

 

 

 

SumárioSumárioSumárioSumário    ConceitosConceitosConceitosConceitos
 

• Medidas de 

localização: média, 

moda e mediana. 

 
• Resolução e 

correcção das 

tarefas. 

 

 

• Medidas de localização.

 
 

Aulas nº 93    e 94 
 

Unidade Didáctica: Organização e Tratamento de Dados
Tema: Medidas de Tendência Central
 

ConceitosConceitosConceitosConceitos    Objectivos EspecíficosObjectivos EspecíficosObjectivos EspecíficosObjectivos Específicos    

Medidas de localização. 
 

• Compreender e determinar a média 

aritmética de um conjunto de dados 

e indicar a adequação da sua 

utilização, num dado contexto. 

• Compreender e determinar a 

mediana de um conjunto de dados, e 

utilizar estas estatísticas na sua 

interpretação. 

• Escolher as medidas de localização 

mais adequadas para resumir a 

informação contida nos dados. 

ESCOLA E. B. 2.º, 3.º Ciclos Vasco Santana

7º Ano, Turma D – Matemática: 2010/2011

    Plano de AulaPlano de AulaPlano de AulaPlano de Aula       Data:

ProfessorOrganização e Tratamento de Dados 
Medidas de Tendência Central 
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Compreender e determinar a média 

aritmética de um conjunto de dados 

mediana de um conjunto de dados, e 

Escolher as medidas de localização 

 

• Folha de 

Cálculo 

 
• Tarefas 

 

E. B. 2.º, 3.º Ciclos Vasco Santana 

: 2010/2011 

Data: 04 de Abril de 2011 

Professor: Pedro Videira 
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ActividadesActividadesActividadesActividades 

• Os alunos escrevem o sumário da aula                                                                                                                                                  Tempo (5 minutos) 

 
Desenvolvimento da aula:Desenvolvimento da aula:Desenvolvimento da aula:Desenvolvimento da aula:                                                                                                                                                                        Tempo (25 minutos)    

    

Vimos nas aulas anteriores que as tabelas e gráficos permitem simplificar a representação de um conjunto de dados. Para descrever, 

analisar e interpretar a informação que esses dados contêm recorremos a três medidas de tendência central (porque localizam o centro 

da amostra) que vamos agora estudar. 

O professor perguntará quais serão essas medidas? (moda, média e mediana) 

Depois de os alunos responderem, o professor perguntará se podemos calcular estas medidas em todos os casos? 

Pois bem, existem dois tipos de dados: Dados de natureza qualitativa e dados de natureza quantitativa. 

 

• Dados de natureza quantitativa: Constam de informação que pode ser obtida por contagem ou medição. 

O professor perguntará exemplos: Idade, Número de irmãos, Peso, Altura, … 

• Dados de natureza qualitativa: Constam de informação que só pode ser classificada (regra geral dizem respeito a uma qualidade), isto é, 

não pode ser obtida por contagem ou medição. 

O professor perguntará exemplos: Cor dos olhos, Clube preferido, Religião, Nacionalidade…  

 
Comecemos por aprofundar o estudo da moda. 

 
 
 



 

 

 

• Moda 

O professor perguntará em que tipos de dados pode ser estudada a moda?

 

• A moda pode ser estudada nos dados de natureza qualitativa 

 

 Um conjunto de dados que não tem moda diz

 Um conjunto de dados que apresenta uma moda diz

 Um conjunto de dados que apresenta duas modas diz

 Um conjunto de dados que apresenta mais do que duas modas diz

 

O professor perguntará exemplos para cada um dos conjuntos.

 

 

 

 

A Moda de um conjunto de dados, que se pode representar por 

O professor perguntará em que tipos de dados pode ser estudada a moda? 

A moda pode ser estudada nos dados de natureza qualitativa e quantitativa 

Um conjunto de dados que não tem moda diz-se amodal. 

Um conjunto de dados que apresenta uma moda diz-se unimodal. 

Um conjunto de dados que apresenta duas modas diz-se bimodal. 

Um conjunto de dados que apresenta mais do que duas modas diz-se multimodal. 

O professor perguntará exemplos para cada um dos conjuntos. 

, que se pode representar por Mod, é o valor que ocorre com mais frequência nos dados.
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que ocorre com mais frequência nos dados. 



 

 

 

• Média 

 

A média é a medida de localização do centro da amostra mais vulgarmente utilizada.

 

 

 

             O professor perguntará em que tipos de dados pode ser estudada a média?

A média só pode ser estudada nos dados de natureza quantitativa.

 

Será que a média é uma boa medida para representar os dados?

 

Começo por dar um exemplo: 

Um aluno ao longo do ano fez 6 testes, tendo obtido uma média de 53%. Então qual terá sido as suas notas?

Claro que se pensamos imediatamente em valores que não se afastem muito deste

aproximada. 

 A média de um conjunto de dados, que se pode representar por 

número total de observações. 

A média é a medida de localização do centro da amostra mais vulgarmente utilizada. 

O professor perguntará em que tipos de dados pode ser estudada a média? 

A média só pode ser estudada nos dados de natureza quantitativa. 

é uma boa medida para representar os dados? 

Um aluno ao longo do ano fez 6 testes, tendo obtido uma média de 53%. Então qual terá sido as suas notas?

Claro que se pensamos imediatamente em valores que não se afastem muito deste valor, uns menores e outros maiores, numa proposição 

, que se pode representar por �̅ é o valor que se obtém dividindo a soma dos valores 
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Um aluno ao longo do ano fez 6 testes, tendo obtido uma média de 53%. Então qual terá sido as suas notas? 

valor, uns menores e outros maiores, numa proposição 

que se obtém dividindo a soma dos valores observados pelo 
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Pois bem então os testes que o aluno obteve foram de 95%, 45%, 39%, 47%, 43% e 47%. 

Embora todas as notas, menos uma, estejam no intervalo �39%	, 47%�, o valor para a média não reflecte o conjunto das notas do aluno. 

Então o que acontece? 

 

O que acontece é que a média é muito sensível a valores muito grandes ou muito pequenos, vulgarmente chamados de “outliers”, 

dizendo-se por isso que é uma medida pouco resistente. 

 
Nota: Sendo a média uma medida tão sensível aos dados, é preciso ter cuidado com a sua utilização, pois pode dar uma imagem distorcida 

dos dados que pretende representar. 

 
Então será que existe outra medida para melhor representar? 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

 
Mediana 

 
Após o estudo da média e da moda, vamos int

 

 

 

 

 

 

 

 

Podemos pensar na mediana, o valor central de um conjunto de dados ordenados, como sendo o valor que “equilibra” esse conjunt

Ordenados os elementos da amostra, a mediana é o valor (pertenc

da amostra são menores ou iguais à mediana e os outros 50% são maiores ou iguais à mediana.

 

 

Pensemos no exemplo: 

Consideremos as observações: 2, 3, 3 e 4

Média =3 e a Mediana = 3 

 

 A mediana �6 de um conjunto de dados, estando estes ordenados por ordem crescente ou decrescente, é:

 O valor que ocupa a posição central, se o número de dados é ímpar;

 A média dos dois valores centrais, se o número de dados é par.

Após o estudo da média e da moda, vamos introduzir uma nova medida de tendência central: a mediana. 

Podemos pensar na mediana, o valor central de um conjunto de dados ordenados, como sendo o valor que “equilibra” esse conjunt

Ordenados os elementos da amostra, a mediana é o valor (pertencente ou não à amostra) que divide ao meio, isto é, 50% dos elementos 

da amostra são menores ou iguais à mediana e os outros 50% são maiores ou iguais à mediana. 

Consideremos as observações: 2, 3, 3 e 4 

conjunto de dados, estando estes ordenados por ordem crescente ou decrescente, é:

O valor que ocupa a posição central, se o número de dados é ímpar; 

A média dos dois valores centrais, se o número de dados é par. 
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Podemos pensar na mediana, o valor central de um conjunto de dados ordenados, como sendo o valor que “equilibra” esse conjunto. 

ente ou não à amostra) que divide ao meio, isto é, 50% dos elementos 

conjunto de dados, estando estes ordenados por ordem crescente ou decrescente, é: 
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Observações: 2, 3, 3 e 6 

Média =3,5 e a Mediana = 3 

 

Observações: 2, 3, 3 e 8 

Média =4 e a Mediana = 3 

 

Então o que observamos: 

A mediana não se altera, quando se altera um dos dados, mas tem como principal desvantagem o facto de, no seu cálculo, só fazer intervir 

1 ou 2 valores da amostra. No entanto, esta desvantagem transforma-se me vantagem, por comparação com a média. A mediana é muito 

resistente e não é afectada pelos valores extremos, como acabamos de ver no exemplo anterior, em que a mediana não se alterou. 

 

O professor perguntará em que tipos de dados pode ser estudada a mediana? 

A mediana só pode ser estudada nos dados de natureza quantitativa. 
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Exercícios:                                                                                                                                                                                                                Tempo (30 minutos)    

 

1. Indica, explicando o teu raciocínio, qual a medida de localização que melhor pode representar cada um dos seguintes conjuntos de dados. 

 

1.1. O número de batimentos cardíacos, por minuto, de um menino com 10 anos. 

Média 

 

1.2. A cor dos olhos de todos os teus colegas de turma. 

Moda 

 

1.3. Os salários de todos os trabalhadores de uma determinada empresa. 

Média ou Mediana 

 

 

 

 

 

 

 

 



143 
 

 
 

 

2. Considera os seguintes dados                                                                                 (Retirado de Análise de Dados. Ministério da Educação - DGDIC)     

 
43,  20,  35,  22,  40,  30,  24,  33,  31,  21,  31 

 
 

2.1.  Indica a moda, a média e a mediana deste conjunto de números. 
 

moda 31 

media 30 

mediana 31 

 
2.2.  Acrescenta ou tira apenas um dado da lista acima, de maneira a que o novo conjunto de dados: 

 
 

i) Tenha uma mediana de 30,5;  
Como na nossa amostra não tem nº decimais, a amostra tem que ser para fazer a media, portanto tem que haver um nº par e um nº 
impar logo tenho que retirar o extremo superior pois assim fico com o 30 e o 31. 
 

ii) Não tenha moda; 
Retirar o 31, pois assim fica amodal 
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3. Duas empresas (A e B) têm ao seu serviço nove funcionários, cada uma, com a seguinte tabela de ordenados: 

 

Empresa A Empresa B 

523,75 € 349,16 € 

503,79 € 384,10 € 

538,70 € 409,00 € 

528,73 € 1.950,30 € 

518,75 € 274,34 € 

503,79 € 369,11 € 

528,73 € 294,29 € 

513,76 € 309,25 € 

508,77 € 329,21 € 

 

Os directores fixaram, na respectiva empresa, a seguinte frase: O ordenado médio dos funcionários é: 518,75 € 

O sindicato da empresa B contestou a afirmação, dizendo que o ordenado médio era de apenas 349,16 €. O sindicato da empresa A não 

levantou qualquer problema. 
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3.1. Calcula a moda e a mediana dos ordenados, para cada uma das empresas. 

 

 

Empresa A Empresa B 

Moda 503,79 #N/D 

Mediana 518,75 € 349,16 € 

 

3.2. No caso da empresa B, quem é que tem razão, a direcção da empresa ou o sindicato? 

Os dois, porque ambos usaram uma medida de tendência central diferente. 

 

3.3. Por que razão isto aconteceu? 

O conjunto de dados em causa tem uma amplitude muito elevada (os valores ordenados variam entre os 274,34 € e os 1.950,30 €). Como 

a média é uma medida muito sensível a valores extremos, a mediana representa melhor esta distribuição. 
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4. Encontra cinco números inteiros entre 10 e 20 inclusive (os números podem repetir-se) em que:                                  

 (Adaptado de Análise de Dados. Ministério da Educação - DGDIC)    

                                                                     

4.1.  A sua média e mediana sejam iguais;  
 Fixemos um número que será média e mediana, depois acrescentemos à direita e à esquerda valores com igual distância da media 
 

10 11 12 13 14 

 
4.2.  A média seja inferior à mediana;  

 Fixemos um número para a mediana, depois acrescentemos igual número de valores à esquerda à direita mas os valores à esquerda 
mais afastados do que da direita 
 

10 10 12 13 14 

 
4.3.  A moda, a média e a mediana sejam iguais.  

Um número significativo de valores iguais no meio da amostra 
 

11 12 12 12 13 
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5. O pai da Ana anda à procura de emprego. Foi a uma agência de emprego e, sobre duas empresas que distribuem trabalho à peça para 

fazer casa, forneceram-lhe as informações seguintes: 
 
 
 
 
 

 
Foi então, ao sindicato, que acrescentou as informações seguintes: 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
Será o salário médio, neste caso, um bom critério para a escolha da empresa? Porque? 
 
Não é, porque a empresa B apesar de pagar bem a Homens e Mulheres, como tem uma proporção baixa de Homens acaba por ter um salário 

médio mais baixo que a empresa A, mas que emprega mais Homens, o que faz subir o salário médio. 

 
 

• Depois de os alunos resolverem os exercícios propostos é feito a correcção em grande grupo discutindo as estratégias que estão 

subjacentes.                                                                                                                                                                                             Tempo (30 minutos) 

Empresa B 

Salário médio por peça 14 € 

Empresa A 

Salário médio por peça 15 € 

Funcionário da empresa B 

• 1
47  são homens, pagos a 

17 € à peça 

 

• 3
47  são mulheres, pagas 

a  13 € à peça 

Funcionários da empresa A 

• 3
47  são homens, pagos a  

16 € à peça 

 

• 1
47  são mulheres, pagas 

a  12 € à peça 



 

 

 

 

 

 

 

 

SumárioSumárioSumárioSumário    ConceitosConceitosConceitosConceitos
 

• Correcção das 

tarefas realizadas 

na aula anterior. 

 
• Quartis, Medidas de 

dispersão. 

 
• Resolução de 

tarefas 

 

• Extremos e amplitude.

 
• Medidas de dispersão.

 

 
 

Unidade Didáctica: Organização e Tratamento de Dados
Tema: Medidas de Dispersão
 

Aulas nº 95    e 96 
 

 

ConceitosConceitosConceitosConceitos    Objectivos EspecíficosObjectivos EspecíficosObjectivos EspecíficosObjectivos Específicos    

Extremos e amplitude. 

Medidas de dispersão. 

 

• Compreender e determinar os 

extremos e a amplitude de um 

conjunto de dados. 

 
• Compreender os quartis e a 

amplitude interquartis de um 

conjunto de dados, e utilizar estas 

estatísticas na sua interpretação. 

 

Organização e Tratamento de Dados 
Medidas de Dispersão 

Professor

ESCOLA E. B. 2.º, 3.º Ciclos Vasco Santana

7º Ano, Turma D – Matemática: 2010/2011

    Plano de AulaPlano de AulaPlano de AulaPlano de Aula       Data:
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Materiais/RecursosMateriais/RecursosMateriais/RecursosMateriais/Recursos    

conjunto de dados, e utilizar estas 

 

 

• Folha de 

Cálculo 

 
• Tarefas 

 

Professor: Pedro Videira 

E. B. 2.º, 3.º Ciclos Vasco Santana 

: 2010/2011 

Data: 06 de Abril de 2011 
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ActividadesActividadesActividadesActividades 

• Os alunos escrevem o sumário da aula                                                                                                                                                  Tempo (5 minutos) 

 

• O professor corrigirá e discutirá os exercícios da última aula.                                                                                                         Tempo (15 minutos) 

 

• Entrega da ficha sobre o tema da aula.                                                                                                                                                Tempo (20 minutos) 

 
 

1. As idades, em meses, dos dezanove alunos da turma A da escola da Gilda foram organizadas num gráfico de pontos. 

 

 

1 1 1 1 1 1 1 1 1

2

3

1

2

3

4

1

2

1 1

146 148 150 152 154 156 158 160 162 164 166
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a) Qual é a idade mais frequente na turma? 

164 meses. 

 

b) Diz qual das medidas te parece ter um maior valor: a média ou a mediana? 

�̅ ≈ 159 e a �9 - 162 

 

No gráfico seguinte estão representadas as idades, em meses, dos alunos da turma B da mesma escola. Observa. 

 

 

1 1

2

1 1

2

1

2

1

2

3

4

1

2

3

1

2

1 1 1

2

1 1 1

146 148 150 152 154 156 158 160 162 164 166
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c) Qual é a idade do aluno mais velho da turma B? E a do mais novo? 

O aluno mais velho tem 160 meses e o mais novo tem 146 meses. 

 

d) Calcula a amplitude de idades existentes na turma B. 

14 meses. 

 

e) A mediana de um conjunto divide-o em duas partes com o mesmo número de dados (neste caso 12/12). Calcula a mediana de cada uma 

dessas partes. Os valores obtidos chamam-se quartis: 1.º quartil é a mediana da primeira metade dos dados; 3.º quartil é a mediana da 

segunda metade dos dados.  

 

Os quartis dividem os dados em quatro partes iguais (neste caso 6 em cada parte). 

1.º quartil é: 149,5 meses 

3.º quartil é: 154,5 meses 
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f) Cada uma das letras do esquema abaixo representa os extremos e os quartis deste conjunto de dados. Faz corresponder a cada uma das 

letras os extremos (mínimo e máximo) e os quartis (1.º quartil, mediana e 3.º quartil). 

 

 

 

A= 146  

B= 149,5 

C= 151,5 

D= 154,5 

E= 166 

 

Esta representação chama-se diagrama de extremos e quartis. 

 

146 148 150 152 154 156 158 160 162 164 166

A

B C D

E
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• Esta tarefa tem como principal objectivo consolidar os conceitos de extremos e de mediana de um conjunto de dados e introduzir o 

conceito de quartil e a representação de dados através de um diagrama de extremos e quartis. 

 

• Na alínea e) os alunos vão determinar o 1.º e o 3.º quartis, apesar de não conhecerem ainda os termos. É importante que os alunos 

percebam o posicionamento dos valores que encontraram para que possam responder, sem dificuldades, à alínea f). 

 

• Todos os alunos devem compreender que, quando determinam a mediana do conjunto de dados à esquerda (ou à direita) da Mediana, 

estão a determinar um valor que divide esse conjunto em duas partes de igual percentagem. Desta forma, a mediana, e os dois valores 

encontrados (o 1.º e o 3.º quartis) dividirão o conjunto inicial em quatro partes de igual percentagem, 25%. Tal significa que: 25% dos 

dados têm um valor igual ou inferior ao 1.º quartil (75% dos dados têm um valor igual ou superior a este); 50% dos dados têm um valor 

igual ou inferior a mediana (50% dos dados têm um valor igual ou superior a este); 75% dos dados têm um valor igual ou inferior ao 3.º 

quartil (25% dos dados têm um valor igual ou superior a este). 

 

• Na fase da discussão de resultados, o professor deverá reforçar o nome dos valores encontrados pelos alunos na alínea e): 1.º quartil e 3.º 

quartil, respectivamente. Naturalmente, alguns dos alunos perguntarão pelo 2.º quartil. Utilizando os valores percentuais entre os 

diferentes quartis, o professor deverá levar os alunos a concluir que o 2.º quartil é a mediana. 

 

• Os alunos já conhecem a amplitude de um conjunto de dados (diferença entre o valor máximo e o valor mínimo), medida mais simples 

para descrever a dispersão dos dados. Os alunos devem compreender que, na alínea g), ao calcular a percentagem de alunos com idade 

igual ou superior a 149,5 meses (1.º quartil) é igual ou inferior a 154,5 meses (3.º quartil), também estão a determinar uma amplitude: a 

amplitude interquartis. 
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• É fundamental que o professor explique aos alunos que a amplitude interquartis é, nalguns casos, mais representativa do que a amplitude, 

pois, considerando só a parte central dos dados, estamos imunes à existência de valores extremos muito altos ou muitos baixos, que 

podem originar uma amplitude muito grande. Os alunos devem ainda compreender que a amplitude interquartis comporta 50% das 

observações. 

 

 

Concluir no quadro:                                                                                                                                                                                                 Tempo (5 minutos) 

 

 

• A mediana dos dados que ficam à esquerda da Mediana, designa-se por 1.º quartil. 

• A Mediana coincide com o 2.º quartil. 

• A mediana dos dados que ficam à direita da Mediana, designa-se por 3.º quartil. 
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• Após o registo das conclusões o professor pode explicar a construção do diagrama de extremos e quartis. Assim, deverá começar por 

identificar, no gráfico de pontos, os “locais” da mediana, dos quartis e dos extremos. 

 

 

 

 

De seguida, basta construir o diagrama. 
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• Depois desta discussão com os alunos, os alunos poderão fazer os próximos exercícios.                                              Tempo (20 minutos) 

 

 

 
 

 

 

 

146 148 150 152 154 156 158 160 162 164 166
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2. De seguida apresentam-se os preços do mesmo modelo de telemóvel em 18 lojas diferentes. 

 

74 81 86 65 77 86 99 81 91 

78 85 50 74 89 94 84 87 63 

 

Constrói um diagrama de extremos e quartis relativo a esta situação 

 

 

 

40 45 50 55 60 65 70 75 80 85 90 95 100 105
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3. Os dados que se seguem representam o número de mensagens escritas enviadas por um grupo de amigos, durante o mês passado. 

 

13 27 39 58 67 72 11 

24 31 52 64 24 61 22 

 

3.1. Organiza os dados num diagrama caule-e-folhas? 

 

1 1  3 

2 2  4  4  7 

3 1  9 

4  

5 2  8 

6 1  4  7 

7 2 
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3.2. Organiza os dados numa tabela de frequências absolutas e relativas 

 

N.º de mensagens 
Freq. 
Abs. 

Freq. 
Rel. 

[0; 20[ 2 0,14 

[20; 40[ 6 0,43 

[40; 60[ 2 0,14 

[60; 80[ 4 0,29 

      

Total 14 1 

 

3.3. Constrói um histograma representativo da situação 

 

0

2

4

6

8

[0; 20[ [20; 40[ [40; 60[ [60; 80[

Fr
e

q
u

ê
n

ci
a 

ab
so

lu
ta

Número de mensagens

Mensagens escritas enviadas 
por um grupo de amigos



 

 

 

3.4. Determina as medidas de localização e de dispersão deste conjunto.

 

Medidas de localização: 

  

Medidas de dispersão: Amplitude: 61

 

3.5. Qual é a percentagem de amigos que enviou mais de 49 mensagens? Explica o teu raciocínio

Aproximadamente 43% 

 

3.6. Constrói um diagrama de extremos e 

                
0 20 40

Determina as medidas de localização e de dispersão deste conjunto. 

�̅ - 40,36 �9 - 35 ;< - 24 1.º Quartil: 24

   

Amplitude: 61  Amplitude interquartis: 37 

Qual é a percentagem de amigos que enviou mais de 49 mensagens? Explica o teu raciocínio 

Constrói um diagrama de extremos e quartis. 

 
60 80

160 

 

1.º Quartil: 24 3.º Quartil: 61 
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Depois de os alunos resolverem os exercícios propostos é feita e discutida a correcção em grande grupo                                         Tempo (20 minutos) 

 

Na parte final da aula, os últimos 5 minutos estão reservados para os alunos enviarem por email as resoluções para o professor. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

Todas as tarefas deverão ser respondidas com recurso à Folha de Cálculo.

 
1. Animal doméstico preferido dos alunos das turmas A e B

Os professores de duas turmas da escola, A e B, pretendem averiguar se os alunos têm 

gostos idênticos relativamente ao animal

alunos disseram qual o animal doméstico preferido e construíram as tabelas de 

frequência respectivas: 

 

 

Animal doméstico preferido

Turma A

 

Categoria  

Cão 

Gato 

Passarinho(s)  

Peixe(s) 

 

As duas tabelas foram apresentadas nas duas turmas (em conjunto) e houve alguns 

alunos que, tendo em conta os dados 

• Na turma B há mais alunos do que na turma A a preferirem o Cão;

• Na turma B há o dobro dos alunos da turma A que preferem os Peixes.

• Na turma B há uma maior percentagem de alunos do que na turma A a 

preferirem o Cã

 

 
Nome: _____________________Data: 

Todas as tarefas deverão ser respondidas com recurso à Folha de Cálculo. 

Animal doméstico preferido dos alunos das turmas A e B  

Os professores de duas turmas da escola, A e B, pretendem averiguar se os alunos têm 

gostos idênticos relativamente ao animal doméstico preferido. Assim, em cada turma os 

alunos disseram qual o animal doméstico preferido e construíram as tabelas de 

 

Animal doméstico preferido 

Turma A 

  N.º de 

alunos 

11 

5 

3 

1 

 

Animal doméstico preferido

Turma B 

 

Categoria  

Cão 

Gato 

Passarinho(s)  

Peixe(s) 

As duas tabelas foram apresentadas nas duas turmas (em conjunto) e houve alguns 

alunos que, tendo em conta os dados apresentados, exprimiram as suas opiniões:

Na turma B há mais alunos do que na turma A a preferirem o Cão;

Na turma B há o dobro dos alunos da turma A que preferem os Peixes.

Na turma B há uma maior percentagem de alunos do que na turma A a 

preferirem o Cão; 
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Os professores de duas turmas da escola, A e B, pretendem averiguar se os alunos têm 

doméstico preferido. Assim, em cada turma os 

alunos disseram qual o animal doméstico preferido e construíram as tabelas de 

Animal doméstico preferido 

 

  N.º de 

alunos 

14 

6 

4 

2 

As duas tabelas foram apresentadas nas duas turmas (em conjunto) e houve alguns 

apresentados, exprimiram as suas opiniões: 

Na turma B há mais alunos do que na turma A a preferirem o Cão; 

Na turma B há o dobro dos alunos da turma A que preferem os Peixes. 

Na turma B há uma maior percentagem de alunos do que na turma A a 

E. B. 2.º, 3.º Ciclos Vasco Santana 

Matemática: 2010/2011 

21 de Março21 de Março21 de Março21 de Março    2011201120112011 
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• Na turma B há o dobro da percentagem dos alunos da turma A que preferem 

os Peixes. 

 

Será que estas conclusões estão correctas? Porquê? 

(Adaptado da Brochura OTD, 2010)   

                                                                                   

2. Prato preferido  

Na escola, o Director pretende averiguar os pratos preferidos dos alunos que comem na 

cantina, pelo que encarrega uma comissão de fazer um inquérito a alguns alunos. 

A metodologia utilizada para seleccionar estes alunos foi a de interrogar os que se 

dirigiam à cantina, num dia escolhido ao acaso. A comissão encarregue do estudo 

apresentou ao Director um gráfico e um pequeno relatório com as conclusões: 

 

Relatório: Os alunos interrogados apontaram 7 pratos distintos. Das respostas, 

pudemos tirar as seguintes conclusões: 

a) O Hambúrguer com batatas fritas foi o prato mais votado; 

b) O número de alunos que escolheu Hambúrguer com batatas fritas, foi o dobro dos 

que escolheram Frango assado; 

c) Os Filetes de peixe receberam menos 4 votos do que o Hambúrguer com batatas 

fritas; 

d) O Esparguete à Bolonhesa foi o segundo prato mais votado; 

N
º 

d
e

 a
lu

n
o

s

Prato preferido
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e) O Bacalhau com natas teve mais 4 votos do que o Peixe assado; 

f) Houve quem votasse nas Ervilhas com ovos; 

g) 5 alunos votaram no Bacalhau com natas. 

 

O Director recebeu este pequeno relatório e não ficou satisfeito, pois achou as 

conclusões muito confusas. Afinal, quantos alunos tinham votado? E quantos votaram 

em cada prato? 

Podes ajudar a completar adequadamente o gráfico anterior? Coloca as categorias, 

numera a escala do eixo vertical e, confirma a tua resposta. 

 (Adaptado da Brochura OTD, 2010)  

                                                                                        

3. No gráfico seguinte são apresentados os valores dos índices de reciclagem de latas de 

alumínio em alguns países, de 1996 a 2005.   

 

 

Fonte: Associação Brasileira do Alumínio 

       A partir da informação contida no gráfico, responde às seguintes questões: 

20%
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40%
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70%

80%

90%

100%

1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005

Índice de reciclagem de latas de  alumínio
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EUA

Média Europa
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3.1. Qual é o país que em 2005 apresenta o maior índice de reciclagem de latas? 

 

 

3.2. Em que ano é que o Brasil ultrapassou o Japão? 

 

 

3.3. Na tua opinião, seria adequado apresentar a mesma informação num gráfico de 

barras? Justifica. 

 

 

4. O desemprego por dois pontos de vista  

Numa discussão, no parlamento, sobre o desemprego em Portugal, um dos gráficos foi 

apresentado pelo governo e outro pela oposição.       

 

                                                   
Qual te parece que foi utilizado pelo governo? E qual foi utilizado pela oposição? 

Porquê?                              

 

(Adaptado da Brochura OTD, 2010)                                                                                        
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Todas as tarefas deverão ser respondidas com recurso à Folha de Cálculo.

 

1. Numa escola secundária, a professora de Educação Física registou e organizou, na tabela 

de contagem seguinte, os valores das distâncias, 

do 10.º ano, numa prova feminina de salto em comprimento.

 

Classes

 270

 295

 320

 345

 370

 395

 420

 445

 

1.1. Que percentagem de alunas participaram na prova e conseguiram alcançar uma 

marca pelo menos 320 cm?

 

1.2. Constrói um histograma 

 

 
Nome: _____________________Data: 

 

Todas as tarefas deverão ser respondidas com recurso à Folha de Cálculo. 

Numa escola secundária, a professora de Educação Física registou e organizou, na tabela 

de contagem seguinte, os valores das distâncias, d (em cm), alcançadas pelas suas alunas 

do 10.º ano, numa prova feminina de salto em comprimento. 

Classes N.º de alunas 

270 2 3 4 295 2 

295 2 3 4 320 6 

320 2 3 4 345 9 

345 2 3 4 370 12 

370 2 3 4 395 16 

395 2 3 4 420 7 

420 2 3 4 445 3 

445 2 3 4 470 1 

Que percentagem de alunas participaram na prova e conseguiram alcançar uma 

marca pelo menos 320 cm? 

Constrói um histograma que representa esta distribuição. 
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Numa escola secundária, a professora de Educação Física registou e organizou, na tabela 

(em cm), alcançadas pelas suas alunas 

Que percentagem de alunas participaram na prova e conseguiram alcançar uma 

E. B. 2.º, 3.º Ciclos Vasco Santana 

Matemática: 2010/2011 

23 de Março23 de Março23 de Março23 de Março    2011201120112011 
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2. As precipitações médias anuais, expressas em milímetros, nos últimos 25 anos medidas 

numa estação meteorológica, são as seguintes:  

 

320 355 474 360 450 425 420 250 300 

460 450 255 330 375 390 265 310 325 

450 425 350 265 315 320 280 

  

2.1. Agrupe os dados em classes de amplitude 25 e construa a tabela de frequências 

absolutas. 

 

 

2.2. Constrói um histograma representativo desta distribuição? 

 

 

 

3. Numa experiência de laboratório mediu-se o comprimento de 40 ratinhos da mesma 

espécie, todos do sexo masculino. 

Estes são os comprimentos obtidos, em centímetros: 

 

5,2 6,5 7,1 8 5,9 6,7 7,3 7,2 

8,5 5,6 6,7 7,2 7,4 7,8 7,5 7,5 

7,4 6,5 6,6 6,1 7,2 7,3 7,1 7,6 

7,3 8,3 8,2 7,6 8,1 5 5,7 6,2 

6,2 7,3 8,1 8,2 8,6 5,1 6,1 6,8 

 

3.1. Organiza a informação numa tabela de frequências absolutas e relativas, usando 

classes com 0,6 de amplitude e sendo 5 o extremo inferior da 1.ª classe. 
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3.2. Qual é a percentagem de ratinhos estudados que medem: 8 cm ou mais? Menos de 

7,4 cm? 

 

 

3.3. Representa os dados por meio de um histograma. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

Todas as tarefas deverão ser respondidas com recurso à 

 
1. Quem fala mais? 

Um grupo de alunos de uma turma foi averiguar quantos segundos demoraram a suas 

últimas chamadas. Esta experiência obteve os seguintes valores:

 
59 38 47 

52 39 54 

38 65 44 

 
Pode-se organizar este conjunto de dados utilizando 

seguinte: 

 

 

Esta representação chama

números 2, 3, 4, 5 e 6 que representam o algarismo das dezenas e as folhas representam

algarismo das unidades de cada um dos dados.

 
1.1. Quantos segundos durou a chamada mais pequena? E a maior? 

 

1.2. Indica a amplitude (diferença entre o maior e o

 

1.3. Qual é a percentagem de alunos com chamadas com duração superior a 60 segundos?

 

 
Nome: _____________________Data: 

Todas as tarefas deverão ser respondidas com recurso à Folha de Cálculo. 

Um grupo de alunos de uma turma foi averiguar quantos segundos demoraram a suas 

últimas chamadas. Esta experiência obteve os seguintes valores: 

 23 48 55 37 48 

 57 38 46 40 41 

 68 27 35 46 60 

se organizar este conjunto de dados utilizando uma representação gráfica do 

2  3 7 

3  5 7 7 8 8 8 9 

4  0 1 4 6 6 7 8 8 

5  2 3 4 5 7 9 

6  0 2 3 5 8 

 

Esta representação chama-se diagrama de caule-e-folhas. O caule é a 

números 2, 3, 4, 5 e 6 que representam o algarismo das dezenas e as folhas representam

algarismo das unidades de cada um dos dados. 

Quantos segundos durou a chamada mais pequena? E a maior?  

(diferença entre o maior e o menor valor) do tempo registado.

Qual é a percentagem de alunos com chamadas com duração superior a 60 segundos?
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Um grupo de alunos de uma turma foi averiguar quantos segundos demoraram a suas 

53 37 

62 63 

  

uma representação gráfica do tipo 

. O caule é a coluna com os 

números 2, 3, 4, 5 e 6 que representam o algarismo das dezenas e as folhas representam o 

menor valor) do tempo registado. 

Qual é a percentagem de alunos com chamadas com duração superior a 60 segundos? 

E. B. 2.º, 3.º Ciclos Vasco Santana 

Matemática: 2010/2011 

30 de Março30 de Março30 de Março30 de Março    2011201120112011 
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2. O tempo de sono do Manuel  

 

A seguir apresentam-se o tempo de sono (em horas), medidos durante 30 

noites seguidas. 

 

8,7 9,3 8,7 

9,4 5,3 7,4 

6,6 7,3 6,3 

6 6,7 5,9 

6,9 5,8 10 

9,9 5 6,7 

6,3 5,6 8,6 

8,9 5,9 7,7 

10,1 9,4 9 

9,6 7,6 7,9 
 

 

2.1. Organiza os dados num diagrama de caule-e-folhas? 

 

2.2. Constrói o histograma tendo como amplitude uma hora? 

 

2.3. Existirá alguma relação entre as duas representações? 

 

 

3. Numa prova de corta-mato organizada por uma escola, foram registados os tempos, em 

minutos, dos participantes que completaram a prova. Os dados recolhidos foram 

organizados no diagrama de caule-e-folhas paralelos seguinte: 

  

Raparigas  Rapazes 

8 7 

8 5 2 2 0 0 

5 3 2 2 

9 0 

2 

3 

4 

5 

0 0 1 1 2 3 4 5 5 9 

0 0 1 3 3 4 4 5 5 

0 1 4 

 

 

 

Legenda 

8 2 0 

 

Rapazes: 

20 minutos 

Raparigas: 

28 minutos 
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3.1. Quantas raparigas completaram esta prova? E rapazes? 

 

 

3.2. Entre as raparigas, qual o tempo máximo registado para completar a prova? E o mínimo? 

 

 

3.3. Quantos participantes demoraram mais de 40 minutos a completar a prova? E a completá-

la em 35 minutos? 

 

 

3.4. Um rapaz demorou 59 minutos a completar a prova. Verdadeiro ou falso? 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

Todas as tarefas deverão ser respondidas com recurso à Folha de Cálculo.

 

1. Indica, explicando o teu raciocínio, 

representar cada um dos seguintes conjuntos de dados.

 

1.1. O número de batimentos cardíacos, por minuto, de um menino com 10 anos.

 

1.2. A cor dos olhos de todos os teus colegas de turma.

 

1.3. Os salários de todos os trabalh

 

 
2. Considera os seguintes dados                                                                       

                                                                                           

43,  20,  35,  22,  40,  

 

2.1. Indica a moda, a média e a mediana deste conjunto de números.
 

 

2.2. Acrescenta ou tira apenas um dado da lista, de maneira a que o novo conjunto de 

dados: 

 

i. Tenha uma mediana de 18,5; 
 

ii. Não tenha moda;
 

 
Nome: _____________________Data: 

 

Todas as tarefas deverão ser respondidas com recurso à Folha de Cálculo. 

Indica, explicando o teu raciocínio, qual a medida de localização que melhor pode 

representar cada um dos seguintes conjuntos de dados. 

O número de batimentos cardíacos, por minuto, de um menino com 10 anos.

A cor dos olhos de todos os teus colegas de turma. 

Os salários de todos os trabalhadores de uma determinada empresa.

Considera os seguintes dados                                                                        

                                                                                           

43,  20,  35,  22,  40,  30,  24,  33,  31,  21,  31 

Indica a moda, a média e a mediana deste conjunto de números. 

Acrescenta ou tira apenas um dado da lista, de maneira a que o novo conjunto de 

Tenha uma mediana de 18,5;  

Não tenha moda; 

(Retirado de Análise de Dados. Ministério da Educação 
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qual a medida de localização que melhor pode 

O número de batimentos cardíacos, por minuto, de um menino com 10 anos. 

adores de uma determinada empresa. 

Acrescenta ou tira apenas um dado da lista, de maneira a que o novo conjunto de 

Dados. Ministério da Educação - DGDIC) 

E. B. 2.º, 3.º Ciclos Vasco Santana 

Matemática: 2010/2011 

de Abril 2011de Abril 2011de Abril 2011de Abril 2011 
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3. Duas empresas (A e B) têm ao seu serviço nove funcionários, cada uma, com a seguinte 

tabela de ordenados: 

 

Empresa A Empresa B 

523,75 € 349,16 € 

503,79 € 384,10 € 

538,70 € 409,00 € 

528,73 € 1.950,30 € 

518,75 € 274,34 € 

503,79 € 369,11 € 

528,73 € 294,29 € 

513,76 € 309,25 € 

508,77 € 329,21 € 

 

Os directores fixaram, na respectiva empresa, a seguinte frase: O ordenado médio dos 

funcionários é: 518,75 € 

O sindicato da empresa B contestou a afirmação, dizendo que o ordenado médio era de 

apenas 349,16 €. O sindicato da empresa A não levantou qualquer problema. 

 

3.1. Calcula a moda e a mediana dos ordenados, para cada uma das empresas. 

 

3.2. No caso da empresa B, quem é que tem razão, a direcção da empresa ou o sindicato? 

 

3.3. Por que razão isto aconteceu? 
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4. Encontra cinco números inteiros entre 10 e 20 inclusive (os números podem repetir-se) em 

que:                                  

 

4.1. A sua média e mediana sejam iguais;  

 

4.2. A média seja inferior à mediana; 

 

4.3. A moda, a média e a mediana sejam iguais. 

 
 
 

(Adaptado de Análise de Dados. Ministério da Educação - DGDIC)                     

 
 
 
 

5. O pai da Ana anda à procura de emprego. Foi a uma agência de emprego e, sobre duas 

empresas que distribuem trabalho à peça para fazer casa, forneceram-lhe as informações 

seguintes: 

 

 

 

 

 

 

Foi então, ao sindicato, que acrescentou as informações seguintes: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Será o salário médio, neste caso, um bom critério para a escolha da empresa? Porquê?

Empresa A 

Salário médio por peça 

15 € 

Empresa B 

Salário médio por peça 

14 € 

Funcionários da empresa A 

• 3
47  são homens, pagos a  

16 € à peça 
 

• 1
47  são mulheres, pagas 

a  12 € à peça 

Funcionário da empresa B 

• 1
47  são homens, pagos a 

17 € à peça 
 

• 3
47  são mulheres, pagas 

a  13 € à peça 
 



 

 

 

 

 

 

 

Todas as tarefas deverão ser respondidas com recurso à Folha de Cálculo.

 
1. As idades, em meses, dos 

organizadas num gráfico de pontos.

a. Qual é a idade mais frequente na turma?

 

b. Diz qual das medidas te parece ter um maior valor: a média ou a mediana?

 

No gráfico seguinte estão representadas as idades, 

mesma escola. Observa.

1

146 148 150

1 1

2

1 1

2

146 148 150

ESCOLA

 
Nome: _____________________Data: 

 

Todas as tarefas deverão ser respondidas com recurso à Folha de Cálculo. 

As idades, em meses, dos dezanove alunos da turma A da escola da Gilda foram 

organizadas num gráfico de pontos. 

Qual é a idade mais frequente na turma? 

Diz qual das medidas te parece ter um maior valor: a média ou a mediana?

No gráfico seguinte estão representadas as idades, em meses, dos alunos da turma B da 

mesma escola. Observa. 

1 1 1 1 1 1 1 1

2

3

1

2

3

4

1

2

1 1

150 152 154 156 158 160 162 164 166

1

2

1

2

3

4

1

2

3

1

2

1 1 1

2

1 1 1

150 152 154 156 158 160 162 164 166
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dezanove alunos da turma A da escola da Gilda foram 

 

Diz qual das medidas te parece ter um maior valor: a média ou a mediana? 

em meses, dos alunos da turma B da 

 

E. B. 2.º, 3.º Ciclos Vasco Santana 

Matemática: 2010/2011 

de Abril 2011de Abril 2011de Abril 2011de Abril 2011 
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c. Qual é a idade do aluno mais velho da turma B? E a do mais novo? 

 

 

 

d. Calcula a amplitude de idades existentes na turma B. 

 

 

 

e. A mediana de um conjunto divide-o em duas partes com o mesmo número de 

dados (neste caso 12/12). Calcula a mediana de cada uma dessas partes. Os valores 

obtidos chamam-se quartis: 1.º quartil é a mediana da primeira metade dos dados; 

3.º quartil é a mediana da segunda metade dos dados.  

Os quartis dividem os dados em quatro partes iguais (neste caso 6 em cada parte). 

 

f. Cada uma das letras do esquema abaixo representa os extremos e os quartis deste 

conjunto de dados. Faz corresponder a cada uma das letras os extremos (mínimo e 

máximo) e os quartis (1.º quartil, mediana e 3.º quartil). 

 

 

 

Esta representação chama-se diagrama de extremos e quartis. 

 

 

146 148 150 152 154 156 158 160 162 164 166

A

B C D

E
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2. De seguida apresentam-se os preços do mesmo modelo de telemóvel em 18 lojas 

diferentes. 

74 81 86 65 77 86 99 81 91 

78 85 50 74 89 94 84 87 63 

 

Constrói um diagrama de extremos e quartis relativo a esta situação? 

 

3. Os dados que se seguem representam o número de mensagens escritas enviadas por um 

grupo de amigos, durante o mês passado. 

 

13 27 39 58 67 72 11 

24 31 52 64 24 61 22 

 

 

3.1. Organiza os dados num diagrama caule-e-folhas? 

 

 

3.2. Organiza os dados numa tabela de frequências absolutas e relativas? 

 

 

3.3. Constrói um histograma representativo da situação 

 

 

3.4. Determina as medidas de localização e de dispersão deste conjunto. 

 

 

3.5. Qual é a percentagem de amigos que enviou mais de 49 mensagens? Explica o teu 

raciocínio 

 

 

3.6. Constrói um diagrama de extremos e quartis. 



 

 

 

 

 

 

 

1. Observa o gráfico que se segue que representa o número de automóveis que saíram de 

Lisboa durante alguns dias.

 

1.1. Quais os dias em que saiu igual número de automóveis?

 

 

1.2. Quantos milhares de automóveis saíram no sábado?

 

 

1.3. Sabendo que no domingo saíram de Lisboa 10000

barra correspondente.

 

0
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Número de Automóveis que Saíram 

 

 
Nome: _____________________Data: 

Teste de Diagnóstico  

 
gráfico que se segue que representa o número de automóveis que saíram de 

Lisboa durante alguns dias. 

Quais os dias em que saiu igual número de automóveis? 

Quantos milhares de automóveis saíram no sábado? 

Sabendo que no domingo saíram de Lisboa 10000 automóveis, constrói no gráfico, a 

barra correspondente. 

Número de Automóveis que Saíram 
de Lisboa

 

ESCOLA E. B. 2.º, 3.º Ciclos Vasco Santana

7º Ano, Turma D – Matemática: 2010/2011

Nome: _____________________Data: 16 de Março16 de Março16 de Março16 de Março

178 

 

gráfico que se segue que representa o número de automóveis que saíram de 

 

automóveis, constrói no gráfico, a 

Número de Automóveis que Saíram 

E. B. 2.º, 3.º Ciclos Vasco Santana 

Matemática: 2010/2011 
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2. O gráfico que se segue mostra as respostas de um inquérito a 24 crianças relativamente às 

actividades que desenvolvem no jardim

 

 

2.1. Em que actividades os meninos e as meninas manifesta

 

 

 

2.2. Quem gosta mais de contar histórias, os meninos ou as meninas?

 

 

 

2.3. Quais as actividades que as meninas gostam mais do que os rapazes?
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O gráfico que se segue mostra as respostas de um inquérito a 24 crianças relativamente às 

actividades que desenvolvem no jardim-de-infância. 

Em que actividades os meninos e as meninas manifestam igual preferência?

Quem gosta mais de contar histórias, os meninos ou as meninas? 

Quais as actividades que as meninas gostam mais do que os rapazes?

Preferências das crianças
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O gráfico que se segue mostra as respostas de um inquérito a 24 crianças relativamente às 

 

m igual preferência? 

Quais as actividades que as meninas gostam mais do que os rapazes? 

Meninas

Meninos
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3. As idades dos jogadores de futebol de um clube são as seguintes: 

 

20 21 21 20 20 19 24 21 20 21 20 

22 24 23 22 22 19 20 21 20 23 23 

 

3.1. Constrói uma tabela de frequências com os dados apresentados. 

 

Pontuação Frequência Absoluta 

1  

2  

3  

4  

5  

 

 

3.2. Qual é a idade mais frequente? E a menos frequente? 

 

 

 

3.3. Quantos jogadores têm idade inferior a 21 anos? 

 

 

 

3.4. Constrói o gráfico de barras correspondente à tabela de frequências 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

4. Perguntou-se a um grupo de crianças qual a estação do ano de que mais gostavam. Os 

resultados obtidos foram os seguintes:

 

4.1. Sabendo que 80 crianças responderam 

 

 

 

4.2. Indica se ocorrem dias de estação do ano com igual preferência.

 

 

 

4.3. Calcula o número de crianças que responderam à questão 

 

 

 

5. Num jogo de atirar um dardo ao alvo, como o representado na figura ao lado, o Luí

obteve os seguintes pontos:

1 5 2 5 3 2 

 

5.1. Quantas vezes jogou o Luís?

 

Primavera

se a um grupo de crianças qual a estação do ano de que mais gostavam. Os 

resultados obtidos foram os seguintes: 

 

Sabendo que 80 crianças responderam Primavera, completa a legenda do pictograma.

Indica se ocorrem dias de estação do ano com igual preferência. 

Calcula o número de crianças que responderam à questão  

Num jogo de atirar um dardo ao alvo, como o representado na figura ao lado, o Luí

obteve os seguintes pontos: 

3 4 2 2 

Quantas vezes jogou o Luís? 

Verão Outono Inverno
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se a um grupo de crianças qual a estação do ano de que mais gostavam. Os 

 

Primavera, completa a legenda do pictograma. 

Num jogo de atirar um dardo ao alvo, como o representado na figura ao lado, o Luís 

Inverno

= 
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5.2. Com os dados, completa a tabela de frequências. 

 

Pontuação Frequência Absoluta 

1  

2  

3  

4  

5  

 

 

5.3. Qual a média dos pontos obtidos pelo Luís? 

 

 

 

5.4. Qual a moda dos pontos obtidos pelo Luís? 

 

 

 

5.5. Constrói um gráfico circular com as pontuações obtidas pelo Luís. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Análise dos Resultados do Teste Diagnóstico

 

De acordo com o teste diagnóstico, identifiquei os seguintes aspectos que 

passo enumerar: 
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Análise dos Resultados do Teste Diagnóstico
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Análise dos Resultados do Teste Diagnóstico 

De acordo com o teste diagnóstico, identifiquei os seguintes aspectos que 
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Compreeenão da Linguagem Matemática
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Construção de Tabelas de Frequência 
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Leitura e Interpretação de Tabelas de 

Cálculo de Medidas de Tendência Central
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Ex.ma Senhora 

Presidente da Direcção da 

Escola básica dos 2.º e 3.º ciclos Vasco Santana 

 

 

Pedro da Cunha Lopes Videira, aluno do Curso de Mestrado em Ensino de 

Matemática, da Universidade de Lisboa, vem por este meio solicitar a sua autorização 

para observar e leccionar o 7.º ano de escolaridade, mais especificamente a unidade de 

Estatística, no âmbito de uma investigação individual que culminará com a Dissertação 

de Mestrado. 

A Dissertação intitulada “O Uso da Folha de Cálculo na Aprendizagem da 

Estatística” visa caracterizar de que modo a resolução de tarefas em Folha de Cálculo 

contribui para a aprendizagem e/ou consolidação da Estatística. 

Fico à inteira disposição de V. Exa. para complementar toda a informação que 

julgue oportuna. 

Agradecendo desde já a sua colaboração, subscrevo-me com os melhores 

cumprimentos, 

 

 

 

 

Atenciosamente 

 

__________________________________ 

Pedro Videira 
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Ex.mo(a) Sr.(a) 

Encarregado(a) de Educação  

 

No âmbito do Curso de Mestrado em Ensino de Matemática, da Universidade de 

Lisboa, estou a desenvolver um estudo sobre o modo como a resolução de tarefas em 

Folha de Cálculo contribui para a aprendizagem e/ou consolidação da Estatística, na 

unidade de Estatística, tema ainda pouco aprofundado no nosso país. 

Para este efeito, preciso de recolher dados sobre o tipo de ensino exercido, que 

consiste na observação e leccionação das aulas em que é leccionada a unidade de 

Estatística, recorrendo à gravação de algumas das aulas leccionadas. 

Como tal, solicito a sua autorização para proceder à recolha de dados atrás 

mencionada, comprometendo-me desde já a garantir o anonimato e a confidencialidade 

dos dados obtidos, que apenas serão usados no âmbito da investigação. Comprometo-

me ainda a não prejudicar os alunos na sua educação matemática. 

Agradecendo, desde já, a colaboração prestada de V. Exª, solicito que assine a 

declaração em baixo, devendo depois destacá-la e devolvê-la ao professor de 

Matemática. 

 

Com os melhores cumprimentos, 

Ramada, 10 de Março de 2011 

 

� ------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 

Declaro que autorizo o(a) meu(inha) educando(a) __________________________ 

_________N.º ______da Turma ______do 7.º ano, a participar na recolha de dados 

conduzido pela Dr. Pedro da Cunha Lopes Videira no âmbito da sua dissertação de 

Mestrado. 

Ramada, _____ / _____ / __________ 

                                                                                  Assinatura 

 

_____________________________ 

 


