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Resumo 
 

 

Este relatório incide sobre uma unidade de ensino cujo objetivo é contribuir para 

a compreensão da promoção do desenvolvimento da literacia estatística em alunos do 

2.º ciclo, dando especial atenção ao trabalho com diversas representações e à interpreta-

ção de dados estatísticos. Este trabalho constitui uma reflexão sobre a minha prática 

profissional. Os participantes são alunos de uma turma do 5.º ano de uma escola pública 

da periferia de Lisboa, da qual sou professora. Para proceder à recolha de dados, utilizei 

diferentes métodos: (i) observação participante, com registos em diário de aula, áudio 

e/ou vídeo e (ii) recolha documental dos trabalhos produzidos pelos alunos. 

O relatório analisa as dificuldades evidenciadas pelos alunos antes, durante e no 

fim da unidade de ensino na construção e interpretação de diferentes representações dos 

dados, concluindo-se que estes revelam um evolução bastante significativa no seu 

desempenho em questões do nível de leitura de dados e algumas melhorias nas questões 

onde é requerida leitura entre os dados e para além dos dados. Há evidência, em alguns 

alunos, de características de raciocínio quantitativo e analítico. No que respeita às 

aprendizagens demonstradas pelos alunos no final da unidade de ensino na compreensão 

do conceito de média e seu significado num dado contexto, verifica-se que os alunos 

revelam compreender o procedimento utilizado para o cálculo da média, mas apenas 

alguns conseguem explicar o seu significado num dado contexto. Em relação à interpre-

tação dos resultados que decorrem da organização e representação de dados, os alunos 

revelam uma evolução significativa. Finalmente, no que se refere às aprendizagens rea-

lizadas pelos alunos no final da unidade de ensino, na utilização da informação estatísti-

ca para resolver problemas e tomar decisões verifica-se que estes revelam uma evolução 

significativa, existindo evidências de características de raciocínio quantitativo de nível 

elevado. 

 

Palavras-chave: Literacia estatística, raciocínio e pensamento estatístico, representa-

ções, investigações matemáticas, interpretação de dados. 

 

  



ii 

 

Abstract 
 

 

This report happens on a unit of education whose objective is to contribute for 

the understanding of the promotion of the development of the literacy statistics in stu-

dents of 2.º cycle, being given special attention to the work with diverse representations 

and the interpretation of statistical data. This work constitutes a reflection on mine prac-

tical professional. The participants are students of a group in a grade 5 class of a public 

school of the periphery of Lisbon, of which I am teacher. To proceed to the retraction of 

data, I used different methods: (i) participant comment, with registers in daily of lesson, 

audio and/or video and (ii) has collected documentary of the works produced for the 

students. The report before analyzes the difficulties evidenced for the students, during 

and in the end of the unit of education in the construction and interpretation of different 

representations of the data, concluding itself that these disclose to a sufficiently signifi-

cant evolution in its performance in questions of the level of reading of data and some 

improvements in the questions where is required reading between the data and stops 

beyond the data. It has evidence, in some students, of characteristics of quantitative and 

analytical reasoning. In what it respects to the learning’s demonstrated for the students 

in the end of the unit of education in the understanding of the average concept and its 

meaning in data context, is verified that the students disclose to understand the proce-

dure used for the calculation of the average, but only some obtain to explain its meaning 

in data context. In relation to the interpretation of the results that elapse of the organiza-

tion and representation of data, the students disclose an evolution significant. Finally, as 

for the learning’s carried through for the students in the end of the unit of education, in 

the use of the information statistics to decide problems and to take decisions it is veri-

fied that these disclose an evolution significant, existing evidences of characteristics of 

quantitative reasoning of high level. 

 

Key-words: Statistical Literacy, statistical thinking and reasoning, representations, the 

mathematical investigations, interpretation of data. 
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Capítulo 1 
 

 

Introdução 
 

 

 

1.1. Motivação e objetivo do trabalho 

 

O meu interesse sobre a literacia estatística surgiu de forma mais consciente 

aquando da frequência da disciplina de Didática da Estatística e das Probabilidades do 

primeiro ano do mestrado em Educação, na área da Didática da Matemática, no Instituto 

da Educação da Universidade de Lisboa. No entanto a consciência da importância de 

envolver os alunos em experiências em diversos contextos sociais onde eles pudessem 

interagir e negociar conceitos está desde há muito presente ao longo da minha prática 

letiva. Como professora tenho a preocupação de envolver os alunos na compreensão 

matemática que vai além do saber rotineiro e procedimentos de cálculo. Para tal, tenho 

procurado valorizar a exploração de tarefas de sala de aula que possam contribuir para o 

envolvimento dos alunos na construção partilhada do conhecimento matemático e para 

o desenvolvimento do seu sentido crítico. 

Esta jornada nem sempre foi fácil, contudo a perceção da crescente visibilidade 

de situações envolvendo dados qualitativos e quantitativos presentes no dia-a-dia dos 

alunos através dos mais variados meios de comunicação, jornais, revistas, televisão, 

internet, fez emergir e justificou em si própria a necessidade do desenvolvimento de 

capacidades de comunicação para lidar de forma eficaz com a informação. Se, por um 

lado, é indiscutível que o primeiro contato com informação estatística por parte dos alu-

nos não é feito na escola mas sim fora desta, por outro lado, isso não é garantia da sua 

compreensão e significado matemático em contexto escolar, da mesma forma que o 

simples conhecimento de conceitos e procedimentos não é sinónimo de compreensão 
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dos mesmos. Saber construir um gráfico não é garantia da sua compreensão, assim 

como saber calcular a média não é prova do reconhecimento do seu significado.  

Considero que este tema poderá contribuir para ajudar os alunos a perceber e 

resolver muitos problemas do seu cotidiano, usando com eficácia a informação que lhes 

diz diretamente respeito ou que lhe é frequentemente apresentada pelos meios de comu-

nicação social. Acredito que o desenvolvimento da literacia irá contribuir para desen-

volver o sentido crítico e ajudar os alunos na aquisição de argumentação para as suas 

tomadas de posição e fundamentar a suas opiniões sobre os mais variados temas da sua 

vida cívica ativa futura. Numa época em que muito se questiona o papel dos jovens na 

sociedade dos nossos dias e em que muito se critica a sua falta de capacidade de inter-

venção como cidadãos, interrogo-me como educadora, qual será o papel da escola e de 

que forma é que esta poderá contribuir para promover o interesse dos jovens sobre 

assuntos políticos e sociais que a todos diz respeito. É com convicção que atribuo à 

escola e particularmente ao ensino da Estatística a responsabilidade de ajudar os alunos 

a pensar criticamente sobre a informação que diariamente “consomem”, através dos 

mais variados meios de comunicação e a tomar decisões fundamentadas com base nessa 

mesma informação. 

Este relatório descreve a realização de uma unidade de ensino cujo objetivo é 

promover o desenvolvimento da literacia estatística dos alunos do 5.º ano de escolarida-

de, dando especial atenção ao trabalho com diversas representações e à interpretação de 

dados estatísticos em diferentes representações. O foco dado às representações deve-se à 

importância que estas avocam no raciocínio matemático, em particular no raciocínio e 

pensamento estatístico. O Programa de Matemática do ensino básico (ME, 2007) dá 

uma significativa atenção ao papel das representações, quer como orientação metodoló-

gica geral, assumindo um papel de ferramenta útil na interpretação e análise dos dados, 

quer como recomendação particular para o trabalho de diversos conceitos e ainda como 

tópico específico da comunicação matemática. Além disso, a importância dada à inter-

pretação dos dados estatísticos pretende desvincular o caráter tecnicista e processual da 

estatística privilegiando como ponto fulcral a compreensão e desenvolvimento de capa-

cidades de argumentação e de tomada de decisões, valorizando desta forma a utilidade 

da Estatística na sociedade. 

Assim, o intuito deste trabalho é contribuir para melhorar as práticas de ensino 

no sentido da promoção do desenvolvimento da literacia estatística numa perspetiva 

reflexiva. Parece-me que a Estatística é, com alguma ligeireza, considerada como um 
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tema simples e fácil para os alunos. Esta ideia é sustentada também por Sousa (2002) 

que refere continuar-se a pensar que a Estatística é “um tema para o qual os alunos são 

facilmente motivados e em cuja aprendizagem não apresentam grandes dificuldades”. Na 

verdade, parece-me existir alguma displicência por parte dos professores no que diz respeito 

à didática deste tema. Frequentemente as indicações sugeridas nos documentos oficiais 

merecem pouca atenção e o ensino da Estatística é muitas vezes reduzido a um conjunto de 

cálculos e técnicas desprovido de qualquer significado ou conhecimento relacional, contra-

riando as atuais orientações curriculares que apontam para o poder da Estatística no desen-

volvimento do sentido crítico. 

Assumindo estas orientações, pretendo perceber como trabalhar com os alunos 

de modo a contribuir para o desenvolvimento da sua literacia estatística. Assim, com 

este relatório pretendo dar contributo para compreender como se desenvolve a literacia 

estatística, dando especial atenção ao trabalho com diversas representações e à interpre-

tação de dados estatísticos. Especificamente, este trabalho procura responder às seguin-

tes questões:  

 

(i) Quais as dificuldades evidenciadas pelos alunos antes, durante e no 

fim da unidade de ensino, na construção, leitura e interpretação de 

diferentes representações dos dados?  

(ii) Que aprendizagens evidenciam os alunos, no final da unidade de 

ensino, na compreensão do conceito de média e seu significado num 

dado contexto? 

(iii) Que aprendizagens evidenciam os alunos, no final da unidade de 

ensino, na interpretação dos resultados que decorrem da organização 

e representação de dados? 

(iv) Que aprendizagens evidenciam os alunos, no final da unidade de 

ensino, na utilização da informação estatística para resolver proble-

mas e tomar decisões? 

 

1.2. A escola e a turma 

 

Este trabalho foi realizado na escola-sede do Agrupamento de Escolas da Ponti-

nha, situada na freguesia da Pontinha, concelho de Odivelas, zona periférica a norte da 

cidade de Lisboa. Esta escola está situada nos limites da freguesia e serve os alunos des-

ta localidade e de alguns bairros periféricos – Azinhaga dos Besouros, Bairro Olival do 

Pancas, Paiã, Urmeira e Serra da Luz, prioritariamente provenientes das quatro escolas 
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do 1.º ciclo do agrupamento. Esta comunidade educativa, inserida numa área social e 

económica carenciada, é composta por alunos, na sua maioria, de nacionalidade portu-

guesa, mas também por alunos oriundos de diferentes Países Africanos de Língua Ofi-

cial Portuguesa (PALOP) e de alunos oriundos dos países de leste, nomeadamente da 

Rússia, Moldávia e Ucrânia. De acordo com dados retirados do Projeto Educativo do 

Agrupamento, os alunos desta escola provêm, na sua maioria, de agregados familiares 

com fracos e médios recursos económicos. Muitos destes alunos são diariamente deixa-

dos entregues a si mesmos, sem qualquer acompanhamento familiar. Da população 

escolar fazem ainda parte alunos provenientes de bairros degradados que foram realoja-

dos na nossa zona escolar ou que são oriundos de famílias itinerantes. A assiduidade dos 

alunos é pouco satisfatória sendo grande a preocupação dos diretores de turma em con-

trolar o absentismo que tem consequências inevitáveis no aproveitamento dos alunos. 

O pessoal docente e não docente é estável. Atualmente existem 116 professores. 

Na sua maioria, os professores pertencem ao quadro, 104, tendo já alguns anos de expe-

riência, os restantes, 12, são professores contratados A escola tem um bom ambiente de 

trabalho, apesar de algumas frustrações inerentes ao insucesso de alguns alunos. O cor-

po não docente desta escola é formado por 35 pessoas, das quais 12 são auxiliares de 

ação educativa. 

A turma onde é realizada esta unidade de ensino é constituída por vinte alunos, 

cinco raparigas e quinze rapazes, com idades compreendidas entre os 9 e os 11 anos. À 

data do início do ano letivo de 2011/12 a média de idades da turma era de 10 anos. Des-

tes, dois alunos, um rapaz e uma rapariga encontram-se ao abrigo do Decreto-Lei 

3/2008 (adequa o processo educativo às necessidades especiais dos alunos), tendo adap-

tações na avaliação e usufruindo de apoio do núcleo de educação especial. De referir, 

também, que outros três alunos revelam no seu processo a necessidade de acompanha-

mento dos Serviços de Psicologia e Orientação (SPO), devido a comportamentos des-

viantes ou casos clínicos diagnosticados, mas que, por razões familiares, deixaram de 

ser seguidos. Existem ainda dois alunos repetentes que apresentam no seu processo refe-

rências a comportamentos agressivos e desrespeitosos, comprovados por inúmeras par-

ticipações de ocorrência, bem como um elevado absentismo no ano transato. A maioria 

dos alunos da turma são provenientes de um meio sociocultural baixo. No entanto, é de 

realçar o empenho, preocupação e interesse demonstrado por alguns encarregados de 

educação com os seus educandos na primeira reunião convocada pela diretora de turma. 

As informações referentes ao aproveitamento dos alunos que vieram do 1.º ciclo, obti-
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das através dos processos individuais, apontam para um aproveitamento satisfatório à 

disciplina de Matemática e não revelam grandes problemas de indisciplina. Contudo 

referem a existência de alguns casos problemáticos, que requerem um maior acompa-

nhamento e supervisão. Até ao momento, pude constatar que se trata de alunos curiosos, 

faladores, interventivos, entusiasmados e empenhados nas aulas. 

Desde o início do ano letivo, os alunos têm trabalhado em pares ou em grupos de 

quatro alunos. A maioria dos alunos não apresenta hábitos de trabalho em grupo, no 

entanto tem demonstrado uma boa adaptação e grande entusiasmo por esta forma de 

trabalho. 

 

1.3. Organização do trabalho 

 

Este trabalho está organizado em cinco capítulos. No presente capítulo é apre-

sentada a motivação e objetivo do presente trabalho, um breve contexto da escola e da 

turma onde este foi realizado e a organização do relatório. No capítulo dois é feito um 

enquadramento da unidade lecionada no currículo escolar, onde são abordados os temas 

principais deste trabalho, literacia estatística, raciocínio e pensamento estatístico e 

investigações estatísticas. No terceiro capítulo é apresentada a explicitação e justifica-

ção das estratégias de ensino, os objetivos de aprendizagem visados e os problemas de 

aprendizagem mais frequentes dos alunos. Neste capítulo são também apresentadas as 

situações, tarefas e materiais utilizados, tanto para o ensino como para a avaliação dos 

alunos, são indicados os métodos e técnicas de avaliação e, por fim, é feita uma descri-

ção sumária das aulas. No quarto capítulo, são apresentados os dados de avaliação reco-

lhidos, a sua análise e interpretação. No quinto capítulo é feita uma reflexão sobre o 

trabalho realizado e eventuais implicações para a prática letiva futura. 
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Capítulo 2 

 

 

Enquadramento e contexto 

 

 

 

2.1. Enquadramento da unidade lecionada no currículo escolar 

 

O ensino da Estatística, em Portugal, surge em primeiro lugar, início do séc. XX, 

no meio universitário, para aperfeiçoamento dos conhecimentos de quem trabalha neste 

campo (Branco, 2000). Mais tarde, o interesse por este tema começa a surgir nos pri-

meiros anos da universidade, pois as empresas exigiam cada vez mais profissionais nes-

te ramo. Só nos anos 60 do século XX os professores universitários, matemáticos emi-

nentes da altura começam a exigir que no ensino secundário se empreenda uma mudan-

ça curricular, na qual a Estatística e as Probabilidades passem a fazer parte do ensino 

secundário. Na mesma altura, através de Sebastião e Silva, em resultado do Movimento 

da Matemática Moderna, o tema de Estatística foi introduzido, pela primeira vez, nos 

programas escolares da disciplina de Matemática do 3º ciclo dos liceus (atual ensino 

secundário). Mais tarde, no início dos anos noventa, com a Reforma do Sistema Educa-

tivo (ME, 1986), os programas escolares são de novo reformulados e o tema de Estatís-

tica é aprofundado no ensino secundário e passa a ser incluído explicitamente nos 2.º e 

3.º ciclos do ensino básico. 

Este crescente interesse pela educação estatística surge igualmente em outros 

países, nomeadamente em Inglaterra, sendo visível no relatório Cockcrof (1982), que 

constituiu uma influência determinante no Nacional Curriculum inglês, e nos Estados 

Unidos com a publicação dos Princípios e Normas para a Matemática Escolar, do 

NCTM – National Council of Teachers of Mathematics (2000/2007). Este último 

documento trouxe mais luz sobre o que deveria ser considerado como importante no 

ensino da Estatística e Probabilidades: 
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Formular questões que possam ser abordadas por meio de dados e reco-

lher, organizar e apresentar dados relevantes que permitam responder a 

essas questões; selecionar e usar métodos estatísticos adequados à análise 

de dados; desenvolver e avaliar inferências e previsões baseadas em 

dados; compreender e aplicar conceitos básicos de probabilidades. 

(NCTM, 2007, p. 52). 

 

Salienta-se aqui o maior grau de aprofundamento que deve ser dado ao tratamen-

to deste tópico à medida que os alunos transitam de ciclo. Salienta-se ainda que as Nor-

mas apresentam um programa de ensino para os vários conteúdos matemáticos, em par-

ticular para o ensino da Estatística e Probabilidades desde do pré-escolar até ao ensino 

secundário (K-12).  

Em 1998, o Relatório Matemática 2001 elaborado pela Associação de Professo-

res de Matemática (APM), cujo principal objetivo é o de dar a conhecer a realidade portu-

guesa, através de um diagnóstico geral da situação do ensino da Matemática em Portugal 

e do qual se retiram recomendações para diversos intervenientes, apresenta o tópico 

Estatística e Probabilidades como sendo o que é mais referido pelos professores do 

ensino secundário como aquele que deveria ser excluído ou simplificado do programa 

de Matemática da altura (APM, 1998, p.27). Esta situação poderá ter a sua origem em 

variadíssimas razões, entre as quais a falta ou insegurança nos conhecimentos dos con-

teúdos de ensino devido a um formação insuficiente no tema, ou o fato de habitualmen-

te, os conteúdos de Estatística serem relegados para o fim dos programas, acabando por 

não ser lecionados aos alunos por falta de tempo e ainda, a que considero a grande falá-

cia do ensino da Estatística que é a visão como um tema fácil ao nível do conhecimento 

do conteúdo e da aprendizagem dos alunos. 

Mais recentemente, o reconhecimento do valor da Estatística no currículo da 

Matemática escolar ganhou grande visibilidade com o atual Programa de Matemática 

do ensino básico português (ME, 2007). Este programa veio sem dúvida alguma colocar 

o ensino da Estatística a par das mais recentes investigações e elevar a sua importância 

ao nível dos restantes temas curriculares. Muitas foram as mudanças, de uma forma 

geral, trazidas por este documento, mas também particularmente no que diz respeito ao 

ensino da Estatística que aparece agora designado por “Organização e tratamento de 

dados”. 

Os objetivos propostos para a unidade de ensino descrita neste relatório refletem 

de uma forma direta esta mudança de designação, pois o que está em causa é um nível 
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preliminar da análise estatística de dados e não a realização de inferências, própria de 

um nível mais avançado no estudo da Estatística. De destacar também a introdução des-

te tema deste o 1.º ciclo e o seu consequente aprofundamento à medida que os alunos 

avançam de ciclo para ciclo: “A organização e tratamento de dados é reforçada em 

todos os ciclos…” (ME, 2007, p. 1). O programa indica que no 1.º ciclo os alunos 

devem desenvolver “a capacidade de ler e interpretar dados organizados na forma de 

tabelas e gráficos, assim como de os recolher, organizar e representar com o fim de 

resolver problemas em contextos variados relacionados com o seu quotidiano” (ME, 

2007, p. 26). Nos 2.º e 3.º ciclo, os alunos aprofundam os conhecimentos adquiridos e 

“desenvolvem a capacidade de compreender e de produzir informação estatística, bem 

como tomar decisões informadas e argumentadas” (ME, 2007, p. 42). 

Na génese do ensino da Organização e tratamento de dados surge agora o con-

ceito de literacia estatística distinguindo-se desta forma da perspetiva que até aqui pre-

dominava o ensino da Estatística, reduzida na prática à construção de tabelas e gráficos 

de diversos tipos e de procedimentos de cálculo (de medidas estatísticas), passando a 

prevalecer o desenvolvimento do raciocínio e do pensamento estatístico, as capacidades 

de comunicação e o espírito crítico. Segundo Martins e Ponte (2010), o objetivo do 

ensino da Estatística “a nível elementar, é, antes de mais, promover a literacia estatísti-

ca, ensinando os alunos a ler e interpretar dados. Tal como foi importante para os nossos 

avós aprenderem a ler e contar, hoje em dia, a educação para a cidadania inclui saber ler 

e interpretar os números e gráficos com que nos deparamos no dia-a-dia” (p.7). 

O atual programa apresenta como propósito principal do ensino do tema Organi-

zação e tratamento de dados, desenvolver nos alunos a capacidade de compreender e de 

produzir informação estatística, bem como de a utilizar para resolver problemas e tomar 

decisões informadas e argumentadas (ME, 2007). Além disso, define como objetivos 

gerais de aprendizagem: 

 

 explorar, analisar, interpretar e utilizar informação de natureza esta-

tística; 

 selecionar e usar métodos estatísticos apropriados para recolher, 

organizar e representar dados; 

 planear e realizar estudos que envolvam procedimentos estatísticos, 

interpretar os resultados obtidos e formular conjeturas a partir deles, 

utilizando linguagem estatística. 
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Por fim, são de referir também, as mudanças significativas ao nível das indica-

ções metodológicas no PMEB (ME, 2007) quer na abordagem quer nas tarefas propos-

tas, sugerindo que o estudo deste tema deve assumir uma natureza investigativa e de 

resolução de problemas do interesse dos alunos e ou do seu quotidiano, levando-os a 

formular questões que conduzam à necessidade da recolha e análise de dados, que os 

estimulem a tomar decisões sobre como recolher, organizar e representar a informação e 

ainda incentivá-los a usar a interpretação e análise de dados para tentar justificar as suas 

conjeturas e fazer predições.  

 

2.2. Representação e interpretação de dados. 

 

Segundo as Normas do NCTM (2007), e no que diz respeito à Análise de dados, 

os alunos deverão saber como “organizar e representar conjuntos de dados e ser capazes 

de observar aspetos individuais desses mesmos dados [e] deverão começar a entender 

um conjunto de dados como um todo, a descrever a sua forma e a utilizar as caraterísti-

cas estatísticas dos dados […] para comparar conjuntos de dados” (p. 205). Salientam 

ainda que ao aprenderem a descrever as semelhanças e diferenças entre conjuntos de 

dados, os alunos terão a oportunidade de desenvolver descrições claras desses dados e 

de formularem conclusões e argumentos neles baseados. Neste documento são apresen-

tadas três normas para a Representação: 

 

 Criar e usar representações para organizar, registar e comunicar 

ideias matemáticas; 

 Selecionar, aplicar e traduzir representações matemáticas para resol-

ver problemas; 

 Usar as representações para modelar e interpretar fenómenos físicos, 

sociais e matemáticos. 

 

Subjacente a todos estes pontos encontra-se a ideia do uso que os alunos poderão 

fazer das diferentes representações no sentido de os ajudar a tornar as ideias matemáti-

cas mais concretas e acessíveis à reflexão (p. 76). 

Também no atual programa de Matemática (ME, 2007), e ao contrário do que 

acontecia no anterior, há uma distinção clara no que se refere à natureza dos dados, 

valorizando de modo determinante o papel do contexto e dos fins em vista. No 1.º ciclo, 

logo desde o 1.º e 2.º anos, os alunos trabalham com dados qualitativos e dados quanti-
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tativos discretos. Também podem ser trabalhados dados de tipo contínuo, devidamente 

discretizados. No 2.º e 3.º ciclo trabalha-se com todo o tipo de dados, qualitativos e 

quantitativos, discretos e contínuos. Como forma de representação dos dados, para além 

dos gráficos de barras, de linha e circulares, introduzem-se os diagramas de caule-e-

folhas. É possível também identificar implicitamente uma introdução ao conceito de 

distribuição, na medida em que é proposto explorar, com os alunos, situações que evi-

denciem enviesamento. Como características para descrever os dados, os alunos passam 

a ter, não só a moda e a média, mas também os extremos e a amplitude, esta última um 

importante indicador de dispersão. Além disso, o programa valoriza a realização de 

investigações estatísticas. Esta ideia está patente também nas normas do NCTM (2007), 

sendo sugerido a realização de investigações para abordar uma determinada questão e 

compreender o modo como os métodos de recolha de dados influenciam a natureza do 

conjunto de dados. 

Em Estatística são utilizadas várias formas de representação de dados, que 

podem assumir vários papéis. Por um lado, são instrumentos que visam o tratamento de 

dados, ou seja, são utilizadas na organização e seriação de informação e, por outro lado, 

são instrumentos de interpretação e análise de dados, servindo para relacionar e sinteti-

zar informação. É importante a perceção, por parte dos alunos, que a comparação de 

diferentes representações os ajuda a perceber se os aspetos mais importantes dos dados 

apresentados são de facto transmitidos. Por isso, a ideia fundamental do uso das diver-

sas representações de dados envolve o desenvolvimento de novos conhecimentos e tam-

bém o contributo para melhorar a compreensão crítica já que estes são usados como 

ferramentas que ajudam a concentrar a atenção em aspetos particulares de dados e não a 

mera apresentação deles.  

De acordo com o programa de Matemática (ME, 2007) os alunos são confronta-

dos com várias representações de dados desde do 1.º até ao 3.º ciclo. Estas representa-

ções são apresentadas ao longo destes ciclos de forma espiral, ou seja, tendo como base 

a experiência adquirida nos ciclos anteriores, aos quais são acrescentadas novas repre-

sentações e aumentado o grau de exigência relacional e de análise entre elas (Ver o 

Quadro 1). Note-se que as representações aparecem também no PMEB (ME, 2007) 

como um subtópico da capacidade transversal comunicação matemática, sendo o seu 

objetivo específico representar informação e ideias matemáticas de diversas formas. 
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Quadro 1 - Representações de dados utilizadas ao longo dos diversos ciclos 

 

Representação de dados 

1.º ciclo 2.º ciclo 3.º ciclo 

1
.º

 e
 2

.º
 a

n
o

s 

Listas; 

tally charts; 

Tabelas de frequências; 

Gráficos de pontos; 

Pictogramas; 

Diagramas de Venn; 

Diagramas de Carroll 

Tabelas de frequências 

absolutas e relativas; 

Gráficos de barras; 

Gráficos de linha 

Diagramas de caule-e-

folhas; 

 

 

Média aritmética; 

Extremos e amplitude. 

Gráfico de barras para 

dados qualitativos; 

Gráfico de barras para 

dados discretos; 

Histograma para dados 

contínuos; 

Diagramas de extremos e 

quartis, para dados discre-

tos ou contínuos. 

Medidas de localização e 

dispersão: mediana, os 

quartis e a amplitude 

interquartis 

3
.º

 e
 4

.º
 a

n
o

s Tabelas de frequências; 

Gráficos circulares; 

Diagrama de caule-e-

folhas; 

Moda. 

 

2.3. Literacia estatística 

 

Nos últimos anos, a Didática da Estatística tem vindo a colocar o conceito de 

Literacia Estatística no centro das atenções. No entanto, como acontece muitas vezes em 

Educação, este conceito, tem um significado que varia de autor para autor. Segundo 

(Steen, 2001), a literacia estatística é um conjunto de conhecimentos, convicções, pre-

disposições, hábitos mentais, capacidades de comunicação e habilidades que as pessoas 

precisam para lidar de maneira eficaz com situações envolvendo dados que surgem na 

sua vida e na sua atividade profissional. 

Para Gal (2002), literacia compreende não só conhecimentos factuais, certas des-

trezas formais e informais, mas também crenças, hábitos e atitudes assim como uma 

perspetiva crítica desses conhecimentos. Para este autor, de um modo geral, a literacia 

matemática é a capacidade das pessoas interpretarem e avaliarem criticamente a infor-

mação matemática que encontram nos mais variados contextos, compreenderem o signi-

ficado dessa informação e discutirem ou comunicarem as suas reações e opiniões sobre 

as suas implicações ou as suas preocupações em relação à aceitação de conclusões 

dadas. Este autor distingue dois componentes inter-relacionados de literacia estatística: 

(1) literacia cultural, relativo à capacidade das pessoas para interpretar e avaliar critica-

mente a informação estatística, os argumentos relacionados aos dados ou a fenómenos esto-
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cásticos, encontrados em diversos contextos e (2) literacia funcional, que diz respeito à 

capacidade de discutir ou comunicar, quando pertinente, reações às informações estatísticas, 

tais como sua compreensão do significado da informação, suas opiniões sobre as repercus-

sões desta informação ou suas considerações com relação à aceitação das conclusões forne-

cidas. 

O modelo proposto por Gal (2002) (Figura 1) pressupõe que literacia estatística 

requer a mobilização conjunta tando de componentes cognitivas como de componentes 

afetivas. O componente cognitivo composto por cinco elementos de conhecimentos 

inter-relacionados: destrezas gerais de literacia, conhecimento estatístico, conhecimento 

matemático, conhecimento do contexto e questionamentos críticos. O segundo compo-

nente composto por dois elementos: sentido crítico e crenças e atitudes. 

 

 

Figura 1 - Modelo de literacia estatística de Gal (2002, p.4) 
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Pelo seu lado, para Ben-Zvi e Garfield (2004), a literacia estatística envolve a 

compreensão da linguagem estatística – palavras, símbolos e termos – bem como a 

capacidade de interpretar gráficos e tabelas e de ler e dar sentido à informação estatísti-

ca nas notícias. Para Martins e Ponte (2010), a literacia estatística deve permitir a cada 

um de nós resolver com segurança muitos problemas que nos dizem diretamente respei-

to ou que nos são frequentemente apresentados pelos meios de comunicação social e 

cuja resolução apela a conhecimentos e pensamento estatísticos. Finalmente, Wallman 

(1993) acrescenta a esta definição a capacidade para compreender e avaliar criticamente 

resultados estatísticos que permeiam a vida do dia-a-dia dos cidadãos bem como a capa-

cidade de compreender as contribuições que o pensamento estatístico tem para as deci-

sões públicas e privadas, profissionais e pessoais, sociais e políticas.  

Wild e Pfannkuch (1999), apresentam como base do raciocínio estatístico cinco 

tipos de pensamento: Reconhecimento da necessidade dos dados, relacionado com o 

reconhecimento de que as experiências pessoais não são fiáveis e são insuficientes para 

fundamentar tomadas de decisão; Transnumeração, que ocorre quando a interpretação 

de dados conduz a novos significados, indicando que a compreensão pode surgir ao 

alterar a representação de dados; Variação, quando está presente a perceção da influên-

cia da variabilidade dos dados, bem como a incerteza originada pela variação não expli-

cada; Um conjunto de modelos distintos: quando são utilizados modelos para represen-

tar a realidade, compreendendo que modelo e realidade são conceitos distintos (Todos 

os pensamentos usam modelos); O conhecimento do contexto, conhecimento estatístico 

e sínteses: quando é o resultado (síntese) de implicações e conjeturas originadas pelo 

conhecimento estatístico num determinado contexto a partir dos dados disponíveis. 

Um outro aspeto dos debates recentes envolve as possíveis inter-relações entre a 

literacia estatística, o raciocínio e o pensamento estatístico. Independentemente das 

perspetivas de diversos autores em relação aos aspetos que aproximam ou fazem diver-

gir estes conceitos, este estudo parte do pressuposto que estas (des)conexões existem e 

são importantes para a prática do professor. Nele serão utilizadas as distinções apresen-

tadas por Garfild, delMas e Chance (2007), para quem a literacia estatística, inclui as 

competências básicas usadas na compreensão da informação estatística, na capacidade 

de organização dos dados, na construção e interpretação das diferentes representações 

estatísticas e ainda na compreensão de conceitos, linguagem e símbolos. Já o raciocínio 

estatístico engloba a capacidade de compreender e explicar os procedimentos estatísti-

cos utilizados e uma ampla interpretação dos resultados estatísticos. Por último, o pen-
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samento estatístico envolve a compreensão do porquê e do como são realizadas as 

investigações estatísticas e envolve também a compreensão das “grandes ideias” por 

detrás das mesmas. 

delMas (2002) apresenta as perspetivas de vários autores na distinção entre estes 

três domínios. Na sua perspetiva, alguns consideram-nos como domínios independentes 

uns dos outros, mas possuindo uma interseção não vazia (Figura 2). Assumem a litera-

cia estatística como o desenvolvimento de competências e conhecimentos necessários 

ao desenvolvimento do raciocínio e pensamento estatístico. 

 

Figura 2 - Relações entre raciocínio, pensamento e literacia como domínios independen-

tes (segundo del Mas, 2002) 

 

Para outros autores, segundo delMas (2002), tanto o raciocínio como o pensa-

mento estatístico estão contidos no domínio da literacia estatística (Figura 3). Tais auto-

res, na sua perspetiva, apresentam a literacia estatística como conceito geral e abrangen-

te do ensino da Estatística e remetem o raciocínio e pensamento à sua dependência. 

 

Figura 3 - Raciocínio e pensamento estatísticos como parte da literacia estatística 

(segundo del Mas, 2002) 

Em alternativa a estas duas perspetivas, delMas (2002) argumenta que a distin-

ção entre estes três domínios não depende dos conteúdos atribuídos a cada um deles 
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mas antes do que é pedido aos alunos. Ou seja, para este autor, o que está em jogo não é 

tanto identificar os conteúdos que estão relacionados com cada um destes domínios, 

mas sim relacionar cada domínio ao que é pedido aos alunos numa tarefa. Sugere a 

seguinte o modelo apresentado no Quadro 2 que relaciona as atividades subjacentes ao 

desenvolvimento da literacia, raciocínio e pensamento estatístico:  

 

Quadro 2 - Atividades subjacentes ao desenvolvimento da literacia, raciocínio e pensa-

mento estatístico (segundo del Mas, 2002) 

 

Literacia Raciocínio Pensamento 

Identifica 

Descreve 

Reformula 

Traduz 

Interpreta 

Lê 

Porquê? 

Como? 

Explica o processo 

Aplica 

Critica 

Avalia 

Generaliza 

 

As diversas perspetivas indicadas de diversos autores apresentam contributos 

importantes para o ensino e aprendizagem da Estatística. No entanto, a perspetiva de del 

Mas (2002) tem uma importância fulcral para o professor na elaboração de tarefas com 

o objetivo do desenvolvimento da literacia estatística, vista como parte do todo que con-

tém o raciocínio e o pensamento estatístico como peças basilares, sem as quais a litera-

cia não seria possível. 

Estes debates em torno do conceito de literacia estatística surgem com o desen-

volvimento da Estatística e o constante uso de dados estatísticos pelos media, o que leva 

a uma permanente necessidade de lidar com dados estatísticos no nosso dia-a-dia. No 

entanto, nos nossos dias, não só é fundamental saber ler a informação existente numa 

tabela ou gráfico, mas também é necessário compreender os processos que estiveram 

subjacente à recolha dos dados que levaram à sua construção, percebendo como se rea-

liza uma investigação estatística. As mais recentes investigações realizadas nesta área, 

indicam que a maioria dos alunos e adultos não pensa estatisticamente sobre assuntos 

importantes que afetam as suas vidas e tem documentado os muitos e consistentes erros 

que os alunos cometem quando tentam raciocinar sobre dados em problemas contextua-

lizados no mundo real (Garfield & Ben-Zvi, 2007). 
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2.4. Investigações estatísticas 

 

Wild e Pfannkuch (1999) consideram que o ciclo investigativo é uma das quatro 

dimensões do pensamento estatístico (a par dos tipos de pensamento, ciclo interrogativo 

e disposições). Estes autores caracterizam o ciclo investigativo por cinco fases, proble-

ma, plano, recolha dos dados, análise de dados e conclusões da investigação. 

 

Figura 4 - Ciclo investigativo de Wild e Pfannkuch (1999) 

Segundo estes autores, em contextos investigativos os alunos agem como produ-

tores de dados e usualmente têm que interpretar os seus próprios dados e explicitar os 

seus próprios resultados. 

No programa de Matemática em vigor (ME, 2007) é referido que o tema Organi-

zação e tratamento de dados deve assumir uma natureza investigativa (p. 42). Como 

indicação metodológica o programa sugere a realização de investigações estatísticas 

baseadas em situações reais onde os alunos utilizam novos conceitos e representações 

estatísticas, assim como as que já aprenderam nos ciclos anteriores.  

Importa então caraterizar o conceito de tarefa de investigação e, em particular, o 

de investigação estatística. De acordo com Boavida, Paiva, Cebola, Vale e Pimentel 

(2008), as tarefas de investigação são indissociáveis da resolução de problemas, sendo 

uma investigação definida por um problema aberto. Já para outros autores, as tarefas de 

investigação e os problemas são distintos não só pela formulação da situação, como 

pelo objetivo da tarefa em si. Neste sentido, Frobisher (1994) distingue claramente as 

características de um problema e de uma investigação matemática. Num problema as 

questões aparecem formuladas inicialmente, numa investigação a sua formulação é o 

ponto de partida para a exploração da situação; num problema o objetivo é encontrar a 

solução de uma situação com a qual somos confrontados e que não é imediatamente 
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acessível, numa investigação o objetivo é a exploração em si da situação, que poderá 

envolver os alunos em explorações divergentes e que podem gerar novas situações. 

Ernest (1996) distingue ainda o tipo de atividade em que o aluno está envolvido, sendo 

que no processo de resolução de um problema o aluno procura um caminho que o levará 

à solução e numa investigação o foco da atividade reside na exploração conduzida pelo 

aluno. 

As investigações estatísticas são um ambiente propício ao desenvolvimento da 

literacia estatística, na medida em que estas se realizam em diversas etapas que envol-

vem aspetos específicos do raciocínio estatístico ou pensamento estatístico. Para Mar-

tins e Ponte (2010), uma investigação estatística envolve uma sequência de procedimen-

tos faseados, a primeira fase consiste na formulação do problema a investigar, que deve-

rá assumir a forma de questões que se procuram responder através de dados, uma 

segunda onde é feito o planeamento adequado para selecionar e recolher dados apro-

priados e que envolve a própria recolha de dados, a terceira etapa consiste na organiza-

ção e tratamento dos dados recolhidos, através de tabelas, gráficos e algumas medidas, 

esta etapa começa pela escolha da representação mais adequada tendo em conta a natu-

reza dos dados e os fins em vista. A quarta e última fase refere-se à análise dos dados e 

diz respeito à interpretação dos resultados obtidos. Neste ponto formulam-se conclusões 

referentes aos dados, possíveis generalizações para além dos dados e também possíveis 

questões que podem servir de base a novas investigações. 

De acordo com os Princípios e Normas para a Matemática Escolar (NCTM, 

2008), já durante o 3.º, 4.º e 5.º anos os alunos deverão envolver-se regularmente em 

investigações que envolvam dados. Estas investigações tanto podem ser investigações 

relativamente simples como grandes projetos. Nelas, os alunos formulam questões, 

recolhem, representam os dados e avaliam se estes lhes transmitem as informações 

necessárias para responder às questões inicialmente formuladas. Esta atividade parte do 

princípio que os alunos nestes níveis de escolaridade são capazes de tomar consciência 

do mundo que os rodeia e que se encontram preparados para abordar questões com 

potencial para influenciar a tomada de decisões.  

Numa perspetiva semelhante, Sousa (2002) salienta que a concretização de tare-

fas de investigação permite criar condições para que os alunos pensem matematicamen-

te, definindo objetivos e traçando os seus próprios caminhos. Para esta autora, formular 

questões e conjeturas, elaborar e pôr em prática estratégias de validação dessas conjetu-
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ras, criticar e comunicar os resultados obtidos, são algumas das competências que 

podem ser desenvolvidas com este tipo de tarefas. 

 

 

2.5. Interpretação e utilização de informação estatística 

 

2.5.1. Tabelas e Gráficos 

 

Tabelas e gráficos são representações que os alunos devem saber construir, 

interpretar e usar com desembaraço, tanto na realização de tarefas estruturadas como na 

realização de investigações. É importante que, ao longo da sua aprendizagem, os alunos 

ganhem sensibilidade para as potencialidades das diversas formas de representação de 

dados e da sua adequação em função da natureza dos dados. A construção e interpreta-

ção de tabelas de frequências absolutas e relativas é um dos objetivos específicos enun-

ciados no tema de Organização e tratamento de dados para o 2.º Ciclo no Programa de 

Matemática para o Ensino Básico (ME, 2007). Uma tabela de frequências representa a 

distribuição da variável na amostra em estudo, isto é, quais as categorias ou modalida-

des que assume, assim como a frequência (absoluta ou relativa) com que assume essas 

modalidades. As dificuldades denunciadas pelos alunos neste tipo de representação 

podem resultar de uma deficiente leitura dos dados, que leva a que a soma das frequên-

cias absolutas seja diferente à dimensão da amostra, ou no cálculo das frequências rela-

tivas, nomeadamente nos arredondamentos, no caso em que estas são dízimas infinitas, 

fazendo com que a sua soma seja diferente de um. Os alunos podem ainda revelar difi-

culdades na conversão do valor da frequência relativa em numeral decimal para percen-

tagem, obtendo um valor diferente de 100% para a soma das frequências relativas. A 

interpretação de uma tabela de frequência exige a compreensão dos alunos do contexto 

da situação. 

Saber interpretar e compreender a informação estatística presente no dia-a-dia e 

vinculada pelos vários meios de comunicação social nem sempre é tarefa fácil, por 

vezes podemos cair na ilusão de interpretações erróneas ligadas ao “bom senso” e ao 

“senso comum” (Branco & Martins, 2002). Assumindo uma perspetiva semelhante, 

Batanero (2001) reconhece a dificuldade desta tarefa para os alunos, considerando que 

se trata de adaptar as ideias fundamentais da Estatística ao nível etário de jovens que 

ainda têm capacidades cognitivas pouco desenvolvidas. No seu entender, é desejável 
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que através da proposta de situações didáticas adequadas ao seu nível etário dos alunos 

estes tenham oportunidade de desenvolver aprendizagens significativas.  

Muitos estudos têm indicado que tanto as crianças como os adultos apresentam 

dificuldades em resolver tarefas que envolvem construção, compreensão e análise de 

dados organizados em gráficos (Ainley, 2000; Hancock, 1991; Healy, Etal, 2000; San-

tos & Magina, 2001). Outros estudos afirmam que, a interpretação de gráficos exige um 

conhecimento do sistema gráfico e, portanto, sua dificuldade é devida ao sistema de 

representação envolver regras que não são facilmente apropriadas pelos estudantes 

(Clement, 1985). Leinhardt, Zaslavsky e Stein (1990), assumem como definição de grá-

fico, uma representação simbólica de dados, geralmente relacionando duas ou mais 

variáveis, utilizando o sistema de coordenadas cartesianas. Esta definição possibilita 

diversos tipos de representação para os mesmos dados e a transição entre as várias 

representações. 

Segundo Friel, Curcio e Bright (1997), um gráfico é constituído por quatro ele-

mentos: a dimensão visual do gráfico, designada por especificadores (specifiers), usada 

para representar os valores dos dados, como por exemplo as barras num gráfico de bar-

ras ou os símbolos num pictograma; as etiquetas (labels), que num dos eixos nomeiam 

as diferentes categorias ou modalidades que a variável assume no conjunto dos dados e 

que no outro marcam a frequência dos dados a que se aplica; o título do gráfico, que 

pode ser considerado um tipo de etiqueta; e, ainda, o fundo do gráfico (background), 

que pode incluir cores, grelhas e imagens sobre os quais o gráfico pode ser sobreposto. 

Para além destes quatro elementos, cada gráfico tem a sua própria linguagem, que pode 

ser usada para discutir os dados representados. 

Em relação à construção dos gráficos, nomeadamente de barras, pictogramas e 

circulares, Martins e Ponte (2010) alertam para um conjunto de cuidados a ter em conta 

nomeadamente no que diz respeito à escolha da representação gráfica, à manipulação 

das escalas e ainda à confusão entre dados e frequência. A escolha do tipo de gráfico a 

utilizar deve atender às caraterísticas do conjunto de dados e ao que se pretende realçar 

nessa distribuição. 

Em relação à construção dos gráficos de barras Martins e Ponte (2010) alertam 

para o facto de que ao contrário das alturas das barras, que dão uma mensagem muito 

precisa (frequência), a largura das mesmas não transmitem qualquer informação. 

Devendo, 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, indu-
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zindo em erro. Em relação aos pictogramas estes autores referem o cuidado a ter na 

representação dos símbolos, já que “a área ocupada por parte de um gráfico, deve ser 

proporcional ao valor que essa parte representa” (p. 58) e em relação aos gráficos circu-

lares, a necessidade de dividir a amplitude do ângulo de 360º em amplitudes proporcio-

nais às frequências relativas das categorias para construir os sectores circulares. Os 

autores assumem, também, necessário algum cuidado na utilização do gráfico circular, 

nomeadamente quando a distribuição a representar, apresenta muitas categorias (ou 

classes) ou quando os valores das frequências de algumas das categorias estão próxi-

mos, o que pode tornar confusa a informação que procura transmitir. No entanto salien-

tam o facto de esta ser uma representação por excelência, quando o que se procura real-

çar é a forma como os dados se distribuem pelas categorias, já que representa a fração 

de cada categoria como parte do todo, em que este “todo” é representado pelo círculo e 

equivale a 100%. 

Já o gráfico (ou diagrama) de caule-e-folhas é um tipo de representação que se 

situa entre a tabela e o gráfico. Este tipo de representação tem a vantagem de apresentar 

os dados ordenados, de permitir a contagem fácil dos dados de facilitar a identificação 

dos extremos e amplitude dos dados e ainda uma informação visual sobre a forma como 

os dados estão distribuídos. 

Quanto à manipulação das escalas, estes autores chamam a atenção para a 

importância de definir uma escala apropriada para o conjunto de dados e ainda para o 

facto de por vezes esta ser usada com o intuito de transmitir informação incorreta, uma 

vezes porque a escala não se inicia no ponto 0, o que é um erro, ou ainda porque a dis-

tância entre os incrementos do eixo onde está assinalada a frequência não é igual (utili-

zação de unidades diferentes). 

A unidade de ensino descrita neste relatório teve em consideração estas indica-

ções e procurou sensibilizar os alunos para a importância da escolha da representação 

gráfica adequada para representar um conjunto de dados, salientado que a opção da 

escolha deverá recair de acordo com o que se procura realçar na distribuição dos mes-

mos. Este conjunto de indicações alertou, também, para os cuidados a ter no ensino da 

construção dos gráficos e para o desenvolvimento do sentido crítico dos alunos perante 

o seu uso por parte dos media. 

Para caracterizar a compreensão da leitura gráfica, Curcio (1989) apresenta três 

níveis distintos que são “Leitura dos dados”, “Leitura entre os dados” e “Leitura além 

dos dados”. No Quadro 3 aparecem descritos de forma sucinta os vários níveis de com-
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preensão da leitura gráfica. Para esta autora os gráficos e as tabelas são importantes para a 

representação de dados. Servem, por exemplo, para esclarecer, organizar e sintetizar as 

informações quantitativas encontradas em jornais e revistas, o que vai ao encontro do con-

ceito geral de literacia estatística anteriormente apresentado. Na sua perspetiva “ser capaz 

de ler os dados presentes num gráfico é uma capacidade importante, mas o sujeito só tira o 

máximo de potencial de um gráfico quando consegue interpretar os dados e generalizar para 

a realidade a informação nele presente” (Curcio, 1989, p. 1), justificando desta forma a 

importância do desenvolvimento destas capacidades no trabalho realizado com os alunos. 

 

Quadro 3 - Níveis de compreensão dos gráficos (Curcio, 1989) 

 

 

Shaughnessy (2007) considera que aos três níveis cognitivos definidos por Cur-

cio se deverá juntar um quarto nível – ler por detrás dos dados, no qual se procura aferir 

a compreensão das conexões entre o contexto e o gráfico e saber se os alunos identifi-

cam as causas da variação dos dados do gráfico em análise.  

De acordo com Jolliffe e Madeira (citado por Bright, Curcio e Friel, 2001), a 

compreensão das informações em forma escrita ou simbólica envolve três tipos de com-

portamentos que parecem estar relacionados à compreensão dos gráficos, a tradução, a 

interpretação e a extrapolação/interpolação. A tradução exige uma mudança na forma da 

comunicação. Para traduzir a informação entre gráficos e tabelas, pode descrever-se o 

conteúdo da tabela em palavras ou interpretar um gráfico num nível descritivo, comen-

tando sobre a estrutura específica do gráfico. 

A interpretação requer a reorganização dos dados e a triagem dos elementos 

menos importantes. Para interpretar gráficos, pode-se olhar para as relações entre os 
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especificadores de um gráfico (barras, setores, símbolos) ou entre um especificador e a 

etiqueta dos eixos (categorias ou modalidades que a variável assume no conjunto de 

dados e a frequência associada). 

Finalmente, a extrapolação e interpolação são consideradas como sendo exten-

sões da interpretação, requerendo não só o reconhecimento da essência do que é apre-

sentado, mas também a identificação de algumas das consequências. No trabalho com 

gráficos, pode-se extrapolar ou interpolar, observando as tendências dos dados ou espe-

cificando implicações. 

Segundo Bright, Curcio e Friel (2001), um dos aspetos importantes da com-

preensão dos gráficos é o questionamento. Estes autores salientam a importância da 

formulação das perguntas por parte dos professores e apresentadas nas tarefas para o 

desenvolvimento das capacidades de compreensão dos gráficos nos alunos. Consideram 

que são de nível baixo as questões relacionadas com o conteúdo e interpretação de 

dados explícitos e que são de nível elevado as questões que envolvem inferências, apli-

cação, síntese e avaliação da informação apresentada. Estes autores apresentam ainda 

um quadro de categorização das capacidades necessárias para responder às perguntas 

em cada nível e que deve ser considerado para o desenvolvimento da compreensão dos 

gráficos (Quadro 4). 

 

Quadro 4 - Descritores de desempenho das respostas para cada nível de questão de 

McKnight (1990) 

Nível das questões 

Elementar 

(extrair informação dos 

dados) 

Intermédio 

(Encontrar relações entre os 

dados) 

Superior 

(Transferir para além dos 

dados) 

Observar dados elementares 

e relações apresentadas gra-

ficamente ou interpretar rela-

ções quando estas envolvem 

o parafraseando ou reafirma-

ção dos dados apresentados. 

Observar relações presentes 

no gráfico e interpretar a 

informação apresentada sem 

referência ao significado dos 

dados no contexto. Interpre-

tar relações quer indicando a 

sua existência mas sem as 

descrever ou por meio de 

afirmações relacionais sim-

ples. 

Interpretar relações quando 

as respostas requerem afir-

mações que conduzem a 

inferências ou a reformular 

interpretações em termos 

mais técnicos. 

Determinar valores a partir 

dos dados apresentados no 

gráfico como evidência para 

apoiar ou rejeitar uma pro-

posta de avaliação de provas 

fornecidas por dados quanti-

tativos. 
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Uma vez que a capacidade de ler criticamente e interpretar informações é essen-

cial para o desenvolvimento da literacia estatística importa perceber de que forma o 

ensino poderá contribuir para o seu desenvolvimento. O quadro 5, de Kemp (2005), 

fornece um modelo genérico para auxiliar os professores na seleção de conteúdos apro-

priados para a realização de tarefas de estatística dos media, nomeadamente, gráficos e 

tabelas e desta forma ajudar os alunos a desenvolver estratégias para interpretar os 

dados apresentados. Para o autor, o nível de complexidade e o conteúdo da tabela ou 

gráfico precisa ser selecionado de acordo com os conhecimentos dos alunos, a atualida-

de e fidelidade dos dados, bem como os conceitos estatísticos lecionados. 

 

Quadro 5 - Cinco etapas para interpretar e compreender gráficos e tabelas de Kemp 

(2005). 

 

1.ª Etapa: Como começar? 

Olhar para o título, eixos, especificadores, legendas, notas de rodapé e fonte para descobrir o 

contexto, a qualidade e a fidelidade dos dados.  

2.ª Etapa: Qual o significado dos números? 

Certificar a compreensão de todos os números representados (percentagens, etc).  

3.ª Etapa: Como diferem? 

Observar as diferenças nos valores dos dados no conjunto de dados, uma linha ou coluna ou 

parte de um gráfico. Tais diferenças podem envolver alterações ao longo do tempo, ou a compa-

ração dentro de uma categoria. 

4.ª Etapa: Quais as diferenças? 

Procurar as relações da tabela ou gráfico que ligam às variáveis. Usar informações da 3.ª etapa 

para ajudar a fazer comparações entre duas ou mais categorias. 

5.ª Etapa: Porque é que há mudança? 

Identificar as razões das diferenças. Procurar razões para as relações dos dados, considerando 

fatores sociais, desportivas, ambientais e econômicos. 

 

Um outro aspeto muito importante para o ensino está relacionado com os erros e 

as dificuldades apresentadas pelos alunos. 

São vários autores que investigaram os conhecimentos, erros e dificuldades de 

alunos na representação gráfica. Sistematizando os resultados de numerosas investiga-

ções anteriores, Sosa (2010) aponta nove dificuldades que os alunos tendem a apresen-

tar:  
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1. Interpretação do conteúdo dos gráficos, além da incapacidade de pro-

cessar a informação neles contida de forma coerente;  

2. Interpretação de gráficos de nível superior (como por exemplo, ler no 

gráfico e ler além do gráfico);  

3. Selecionar incorretamente o tipo de gráfico adequado, como por 

exemplo, utilizando uma tabela de frequências quando as variáveis são 

qualitativas, ou um diagrama de barras horizontal para representar a evo-

lução de uma produção industrial ao longo dos anos;  

4. Selecionar escalas de representação pouco ou nada adequadas para o 

objetivo predeterminado;  

5. Omitir as escalas em alguns dos eixos, horizontal ou vertical, ou em 

ambos;  

6. Não especificar a origem das coordenadas;  

7. Não proporcionar divisões suficientes (número de classes) nas escalas 

dos eixos;  

8. Desconhecer o modo correto como ser empregado um software para a 

construção de gráficos;  

9. Obter um diagrama de setores em que estes não são proporcionais com 

as frequências das categorias ou comparar quantidades heterogéneas de 

um mesmo gráfico.  

 

Numa investigação mais recente sobre a leitura, construção, interpretação e ava-

liação de vários tipos de gráficos, em alunos de uma escola secundária de Singapura, Wu 

(2004) identificou doze tipos de erros cometidos pelos estudantes: (1) de compreensão, 

(2) explicações incertas (pouco claras), (3) de cálculo, (4) de escalas, (5) relacionados 

com o título, legendas e tipo de gráfico, (6) de gráfico circular, (7) de dimensão do pic-

tograma, (8) de aparência semelhante mas de natureza diferente, (9) confusão entre fre-

quência e valor dos dados, (10) relacionados com o uso da informação apresentada pelo 

gráfico, (11) relacionados com o uso do contexto, e (12) outros (miscelânea). 

Entre os principais resultados, Wu (2004) afirma que os alunos revelaram uma 

capacidade básica para resolver problemas que envolvem gráficos, evidenciando melhor 

desempenho em tarefas de construção do que em tarefas de leitura, interpretação e ava-

liação. Salientou ainda como erros mais comuns (4), (5) e (10). No presente trabalho, para 

a análise e interpretação dos erros e dificuldades dos alunos na compreensão da leitura 

dos dados, foi tido em conta o quadro de referência apresentado por Jones et al. (2000) 

(Quadro 6). 
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Estes autores incorporam a descrição dos dados no nível 1 (leitura de dados) de 

Curcio e descrevem diferentes tipos de comportamento de acordo com os níveis de 

raciocínio estatístico elementar de acordo com Biggs e Collis (1991): idiossincrático, 

transitório, quantitativo e analítico. 

 

Quadro 6 - Descritores para a descrição de dados, raciocínio estatístico elementar (Jones 

et al., 2000) 

 

Processo 
Nível 1 

Idiossincrático 

Nível 2 

Transitório 

Nível 3 

Quantitativo 

Nível 4 

Analítico 

 Leitura de dados 

D
es

cr
iç

ão
 d

e 
d

ad
o
s 

Demonstra pouca 

consciência dos 

dados e das con-

venções dos grá-

ficos  

 (por exemplo, 

título, rótulos de 

eixo) 

 

Reconhece 

quando diferen-

tes representa-

ções representam 

os mesmos 

dados, dando 

justificações com 

base em julga-

mentos subjeti-

vos. 

 

Considera carac-

terísticas irrele-

vantes ou subje-

tivas, ao avaliar a 

eficácia de dife-

rentes represen-

tações do mesmo 

conjunto de 

dados 

Demonstra 

alguma cons-

ciência dos dados 

e das convenções 

dos gráficos  

 

 

 

 

Reconhece 

quando diferen-

tes representa-

ções representam 

os mesmos 

dados, dando 

uma justificativa 

baseiam em 

características 

explícitas.  

 

Concentra-se 

somente num 

aspeto ao avaliar 

a eficácia das 

diferentes repre-

sentações dos 

mesmos dados 

Geralmente 

demonstra cons-

ciência completa 

dos dados e da 

estrutura dos 

gráficos  

 

 

 

Reconhece 

quando diferen-

tes representa-

ções representam 

os mesmos 

dados, estabele-

cendo relações 

parciais entre a 

amostra.  

 

 

Foca mais do que 

um aspeto ao 

avaliar a eficácia 

de diferentes 

representações 

do mesmo con-

junto de dados 

Demonstra cons-

ciência completa 

dos dados e das 

convenções dos 

gráficos  

 

 

 

 

Reconhece quan-

do diferentes 

representações 

representam os 

mesmos dados, 

estabelecendo 

relações numéri-

cas precisas entre 

as representa-

ções. 

 

Fornece uma 

explicação coe-

rente e abrangen-

te, ao avaliar a 

eficácia das dife-

rentes represen-

tações dos mes-

mos dados 

 

Foram também analisadas as respostas dos alunos tendo em consideração os 

níveis de raciocínio propostos por Jones et al. (2000, 2001) e Mooney (2002) (Quadro 
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7) e Biggs e Collis (1991). Estes níveis irão ajudar a categorizar as respostas dos alunos 

quando lhes é solicitado a explicação ou justificação das suas respostas. 

Jones et al. (2000, 2001) e Mooney (2002) caracterizam o raciocínio dos alunos 

em quatro níveis: idiossincrático, transitório, quantitativos e analítico. Segundo estes 

autores o processo de análise e interpretação dos dados envolvendo o reconhecimento 

de padrões e tendências, fazer inferências e previsões a partir dos constitui o núcleo do 

raciocínio estatístico. 

 

Quadro 7 - Níveis de raciocínio estatístico de Jones et al. (2000, 2001) e Mooney (2002) 

 

Níveis de raciocínio Caracterização 

Nível 1: Idiossincrático 

 

O raciocínio cinge-se a um raciocínio idiossincrático ou 

a um raciocínio subjetivo que não é relacionado com os 

dados fornecidos e, muitas vezes, focado em vivências 

ou crenças pessoais. Os alunos neste nível de raciocínio 

podem ser distraídos ou enganados por aspetos irrelevan-

tes do problema. 

Nível 2: Transitório 

 

O raciocínio apela ao raciocínio quantitativo, mas incon-

sistente no seu uso. Os alunos neste nível de raciocínio 

envolvem-se de uma maneira relevante na resolução da 

tarefa, mas geralmente focam-se apenas num dos aspetos 

do problema.  

Nível 3: Quantitativo 

 

O raciocínio é consistentemente quantitativo, na medida 

em que o aluno pode identificar as ideias matemáticas do 

problema, sem que seja distraído ou enganado por aspe-

tos irrelevantes. No entanto, os alunos neste nível não 

conseguem necessariamente integrar essas ideias mate-

máticas relevantes na resolução da tarefa. 

Nível 4:Analítico 

 

O raciocínio dos alunos baseia-se em conexões entre os 

vários aspetos do problema. Podendo integrar os aspetos 

relevantes da tarefa para uma estrutura de raciocínio sig-

nificativa (por exemplo fazer inferências ou até fazer 

uma previsão razoável). 

 

Mooney (Mooney, 2002; Mooney, Langrall, Hofbauer, & Johnson, 2001) apre-

sentam uma caracterização para a análise e interpretação dos dados, realizada pelos alu-

nos, através dos quatro níveis de raciocínio anteriormente descritos e do cruzamento 

com os níveis 2 (Ler entre os dados) e 3 (Ler além dos dados) de Curcio (1989).  
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Quadro 8 - Descritores para análise e interpretação de dados de Mooney (2001, 2002) 

 

Processo 
Nível 1 

Idiossincrático 

Nível 2 

Transitório 

Nível 3 

Quantitativo 

Nível 4 

Analítico 

A
n
ál

is
e 

e 
in

te
rp

re
ta

çã
o
 d

e 
d
ad

o
s 

Leitura entre os dados 

Faz comparações 

incorretas dentro 

e entre conjuntos 

de dados. 

Faz uma compa-

ração correta 

única ou um 

conjunto de 

comparações 

parcialmente 

corretas dentro 

ou entre conjun-

tos de dados. 

Faz comparações 

locais ou globais 

dentro e entre 

conjuntos de 

dados. 

Faz compara-

ções locais e 

globais dentro e 

entre conjuntos 

de dados 

Leitura além dos dados 

Faz inferências 

que não são 

baseadas em 

dados ou inferên-

cias com base em 

questões irrele-

vantes. 

Faz inferências 

que são parcial-

mente baseadas 

nos dados. 

Algumas infe-

rências podem 

ser apenas par-

cialmente razoá-

veis. 

Faz inferências 

baseadas princi-

palmente nos 

dados. Algumas 

inferências 

podem ser apenas 

parcialmente 

razoáveis. 

Faz inferências 

razoáveis com 

base em dados e 

no contexto. 

 

2.5.2. Média e Moda 

 

O conceito de média é largamente utilizado no dia-a-dia para sintetizar informa-

ção contida num conjunto de dados, no entanto é necessário ter alguns cuidados quer na 

sua utilização, como procedimento, quer na sua interpretação, com o risco da informa-

ção que ela traduz não ter qualquer utilidade ou ser falsa. 

A média é a medida de localização mais vulgarmente utilizada, para localizar o 

meio de um conjunto de dados. É uma medida pouco resistente a valores muito grandes 

ou muito pequenos, porque ao ser calculada esses valores influenciam-na quando com-

parados com todos os restantes valores. A média é também um bom representante de 

um conjunto de dados nos casos em que estes se distribuem de forma tendencialmente 

simétrica com uma zona central de maior concentração e sem valores muito grandes ou 

muito pequenos relativamente ao conjunto de dados. 

Batanero (2001) refere que para se perceber as dificuldades dos alunos têm em apreen-

der um determinado conceito é necessário aprofundar o conhecimento que temos sobre 
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a forma como surgiu e o caminho que prosseguiu até ser aceite pela comunidade mate-

mática como conceito essencial à aprendizagem de um determinado tema. Também 

existem influências do ciclo em que se estuda a média uma vez que este depende da 

forma como o professor o ensina, uma vez que está ligado a um determinado currículo. 

Batanero (2001) considera que cada conceito tem vários elementos: (i) intensi-

vos, definição e propriedades do conceito; (ii) extensivos, reconhecimento dos proble-

mas cuja resolução implica a utilização do conceito em causa; (iii) ostensivos, notação e 

palavras que representam o conceito; (iv) atuativos, capacidade de operar os algoritmos 

relacionados com o conceitos e (v) validativos, capacidade argumentar e justificar pro-

priedades. Assim, podemos identificar erros cometidos pelos alunos, associados a cada 

um dos tipos anteriores de elementos que compõem o conceito de média: 

 

(i) Intensivos: pensar que a média é um dos valores do conjunto inicial de 

dados; ao calcular a média, os alunos fazem-no apenas de parte dos 

dados. 

(ii) Extensivos: não identificar os problemas em que se pode utilizar o 

conceito de média, por exemplo como sendo um bom ou não represen-

tante central do conjunto de dados em estudo. 

(iii) e (v) Ostensivos e validativos: média como sendo o valor mais fre-

quente; média como sendo o valor central; sempre associado ao cálcu-

lo sem ser entendido como um valor em si; apresentada como uma 

valor razoável incorreto. 

(iv) Atuativos: calcular a média sem ter em conta os valores das frequên-

cias absolutas dos dados; determinar um valor desconhecido, partindo 

do conhecimento da média e de outros valores dos dados; calcular a 

média aritmética em problemas que envolvem o cálculo da média 

ponderada. 

 

De acordo com Batanero (2001) muitas das dificuldades associadas ao conceito 

de média resultam de uma incorreta apropriação deste conceito e das suas propriedades, 

da assunção como valor mais frequente “maioritário” e da sua inconsistência a valores 

muito elevados ou pouco elevados. Esta autora refere também a dificuldade de alguns 

alunos em relação ao conceito de moda, sendo o mais frequente, considerar a frequência 

absoluta em vez do valor da variável. 
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Capítulo 3 

 

 

A unidade de ensino 

 

 

 

3.1. Estratégias e metodologia de ensino 

 

Com esta unidade de ensino procurei construir estratégias que me permitissem 

conhecer o modo de pensar dos alunos de forma a desenvolver meios de apoio à apren-

dizagem e a descobrir fatores relevantes para a compreensão significativa dos conceitos 

estatísticos numa perspetiva reflexiva e inter-relacional desses conceitos. Para tal foi 

essencial atender aos conhecimentos prévios dos alunos e à integração de novos conhe-

cimentos. Este processo interativo permitiu-me não só detetar mudanças no raciocínio 

dos alunos como também apoiar essas mudanças. 

Tendo em conta as indicações metodológicas apresentadas no PMEB (ME, 

2007) e de acordo com dados recolhidos da revisão de literatura decorrentes de investi-

gações nesta área de ensino, optei por uma abordagem que envolvesse os alunos na rea-

lização de atividades de resolução de problemas de contexto do seu quotidiano e de 

assuntos do seu interesse.  

Com o propósito do desenvolvimento da literacia estatística procurei, ainda, que 

os contextos das tarefas emergissem de notícias retiradas de jornais, revistas e internet. 

Neste sentido foram realizados pequenos projetos de investigação que envolveram os 

alunos em trabalho de grupo. A opção metodológica por um ensino exploratório teve 

como objetivo possibilitar aos alunos a aquisição dos conhecimentos e procedimentos 

matemáticos com significado e desenvolver capacidades como a resolução de proble-

mas, o raciocínio matemático e a comunicação matemática. Esta prática de ensino numa 

metodologia de trabalho em grupo permite que os alunos partilhem e exponham as suas 

ideias aos colegas, ouçam as ideias dos colegas, coloquem questões uns aos outros, dis-
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cutam e comparem as suas estratégias e resoluções e ainda que desenvolvam e critiquem 

os seus próprios argumentos bem como os dos seus colegas. 

As aulas assentaram numa estrutura constituída por quatro fases: (i) Apresenta-

ção da tarefa; (ii) Trabalho autónomo dos alunos, (iii) Discussão coletiva e (iv) Síntese 

final (Stein, Engle, Smith, & Hughes, 2008). A primeira fase consistia na apresentação 

da tarefa e tinha como objetivo assegurar a compreensão do seu propósito, estimular a 

participação e empenho dos alunos na realização da mesma. A segunda fase exigia o 

apoio aos alunos de forma a garantir a participação produtiva de todos os elementos do 

grupo. Será pertinente referir que esta foi uma das fases que se revelou mais desafiante 

para o meu trabalho como professora, uma vez que apelava ao esclarecimento de dúvi-

das dos alunos sem que esse esclarecimento fosse revelador da estratégia mais adequada 

ou que reduzisse o nível de exigência cognitiva da tarefa ou ainda que direcionasse os 

alunos para a uniformização de resoluções, com o perigo de prejudicar a fase que se 

seguia que consistia na discussão coletiva dos diferentes grupos. Nesta fase era também 

necessário selecionar e sequenciar as produções dos diferentes grupos para apresentação 

à turma. A terceira fase tinha como propósito dar a conhecer à turma as produções 

matemáticas dos alunos e fomentar a discussão da validade das mesmas. Esta fase reve-

lou-se a meu ver uma das grandes mais-valias desta metodologia de trabalho tendo sido 

conseguido na maioria das vezes um clima de aprendizagem significativo de comunica-

ção matemática. Por fim, a última fase consistia, também ela, um momento de grande 

importância na medida em que eram sistematizadas as aprendizagens mais relevantes e 

sintetizados os conceitos envolvidos nas tarefas propostas. 

 

3.2. As tarefas e sequência de aprendizagem da unidade de ensino 

 

A revisão da literatura que fiz sobre o ensino e a aprendizagem da Organização e 

tratamento de dados, o desenvolvimento da literacia estatística e ainda na minha expe-

riência enquanto professora, levou-me a formular a seguinte hipótese geral de ensino-

aprendizagem: os alunos desenvolvem a literacia estatística ao trabalharem simultanea-

mente com situações ligadas à representação dos dados, à formulação de questões e à 

interpretação de resultados em contextos do quotidiano vinculados pelos media e da sua 

realidade, com tarefas de natureza investigativa e resolução de problemas. 
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Para Ponte, Ferreira, Brunheira, Oliveira e Varandas (1999), o papel do profes-

sor é essencial na seleção de materiais, de estratégias, na estruturação da aula, na con-

dução e na negociação de significados. Igualmente importante será o papel do professor 

na sequenciação da aprendizagem da unidade de ensino.  

Serrazina e Oliveira (2010) referem a noção de “trajetória de aprendizagem”, 

implica que o professor equacione como o pensamento e a aprendizagem nas quais os 

alunos se têm de envolver quando participam em certas atividades de ensino se relacio-

nam com o objetivo de aprendizagem escolhido. Numa trajetória de aprendizagem são 

identificados três componentes: o objetivo, um percurso de aprendizagem e um conjun-

to de tarefas.  

Objetivos de aprendizagem. A trajetória de ensino apresentada neste trabalho 

teve em consideração a necessidade de desenvolver os objetivos gerais de aprendiza-

gem, do tema Organização e tratamento de dados, definidos no Programa de Matemáti-

ca (ME, 2007). No que diz respeito aos objetivos específicos considerei os seguintes: 

 

• Formular questões suscetíveis de tratamento estatístico, e identificar os 

dados a recolher e a forma de os obter. 

• Distinguir dados de natureza qualitativa de dados de natureza quantita-

tiva, discreta ou contínua. 

• Recolher, classificar em categorias ou classes, e organizar dados de 

natureza diversa. 

• Construir e interpretar tabelas de frequências absolutas e relativas, grá-

ficos de barras, circulares 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 conjeturas a partir desses resultados. 

• Utilizar informação estatística para resolver problemas e tomar deci-

sões. 

 

Percurso de aprendizagem. A utilização da sequência didática apresentada neste 

trabalho teve como função primordial a facilitação e promoção das aprendizagens dos 

alunos. Esta sequência consiste num conjunto de tarefas ordenadas, estruturadas e arti-

culadas que visam o cumprimento dos objetivos definidos anteriormente e a delineação 
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de um “caminho” através do qual os alunos se movem nos níveis de pensamento e 

desenvolvem compreensão e capacidades da unidade de ensino em questão. 

A tarefa assume o papel central da sequência de aprendizagem e é ao mesmo 

tempo o elo de conexão entre os conhecimentos prévios dos alunos e a aquisição de 

novos conceitos. Trata-se de um processo dinâmico e sujeito a reformulação sempre que 

adequado. Esta reformulação poderá ser necessária por razões intrínsecas às dificulda-

des de determinados conceitos ou devido às dificuldades reveladas nas aprendizagens 

dos alunos ou ainda devido a fatores inesperados que resultaram da realização de uma 

determinada tarefa e que conduziram os alunos por um caminho que não o previamente 

esperado.  

 

 

Figura 5 - Percurso de aprendizagem. 

 

A sequência apresentada respeita uma estrutura que tem por base os objetivos de 

ensino do programa, inicia-se com o diagnóstico dos conhecimentos prévios dos alunos 

e atenta a um grau crescente de complexidade e articulação dos conceitos envolvidos. 

No final da realização de cada tarefa aplicada com um propósito específico é realizada 

uma avaliação para conhecer e melhorar a aprendizagem dos alunos. 

Tarefas. O conjunto de tarefas apresentadas neste trabalho procurou ajudar os 

alunos a caminharem através do percurso atrás descrito. O ensino da Organização e tra-

tamento de dados possibilita os mais diversos tipos de tarefa, incluindo problemas, 

investigações, projetos, jogos e exercícios. O PMEB (ME, 2007) sublinha que a apren-

dizagem deste tema deve ser alicerçada em atividades ligadas a situações do dia-a-dia 

da, da vida familiar ou escolar dos alunos. O programa sugere igualmente que os con-
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ceitos deste tema sejam trabalhados em todos os ciclos, a partir da resolução de proble-

mas, investigações e projetos (p. 26) e salienta as potencialidades deste tema para se 

fazerem conexões com outras áreas curriculares e também com outros temas da Mate-

mática. Refere, ainda, a sua adequação para a organização dos alunos em pares ou em 

grupo, permitindo que os alunos troquem impressões entre si, esclareçam dúvidas e par-

tilhem informações e para as vantagens da utilização das tecnologias, nomeadamente da 

calculadora no tratamento de dados, uma vez que permitem que os alunos se concen-

trem na escolha e justificação dos métodos a usar, na análise de dados e na interpretação 

de resultados, libertando-os de cálculos demorados. 

Ponte (2005) indica que os alunos aprendem em resultado de dois fatores princi-

pais: a atividade que realizam e a reflexão que sobre ela efetuam. Quando se está envol-

vido numa atividade, realiza-se uma certa tarefa. Uma tarefa é, assim, o objetivo da ati-

vidade. Segundo este autor, as duas dimensões fundamentais das tarefas são o grau de 

desafio matemático (reduzido/elevado) e o grau de estrutura (fechado/aberto).  

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 6 - Relação entre diversos tipos de tarefas, em termos do seu grau de desafio e de 

abertura (Ponte, 2005). 

 

Ponte (2005) refere ainda que um único tipo de tarefa dificilmente atingirá todos 

os objetivos curriculares valorizados pelo professor, pelo que uma sequência de apren-

dizagem deverá comportar vários tipos de tarefas. A planificação desta unidade de ensi-

no não incidiu apenas na seleção e sequenciação das tarefas utilizadas, mas também teve 

em conta todo um conjunto de elementos, nomeadamente as indicações dos documentos 

curriculares oficiais, a falta de condições e recursos existentes na escola, que impossibi-

litou a utilização de tecnologias e o contexto escolar e social, na qual ela se insere. A 

unidade de ensino é composta por onze tarefas com uma grande diversidade de contex-
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tos, representações e significados e cumprem diferentes objetivos (Quadro 5. A planifi-

cação mais detalhada da unidade de ensino é apresentada no Anexo 2. 

Quadro 9 - Sequência de aprendizagem da unidade de ensino 

 

Tarefa 
Duração 

(minutos) 
Objetivos 

A Matemática dos 

jornais e revistas 

 

Teste inicial 

45 

 

 

45 

• Diagnosticar os conhecimentos prévios dos alunos sobre o 

tema e detetar a relevância do tema para os alunos; 

• Identificar os conhecimentos e as capacidades dos alunos 

antes da realização da unidade de ensino. 

CENSOS 90 • Contextualizar a importância do tema em estudo 

Vamos conhecer a 

turma 

90 

 

45 

• Formular questões suscetíveis de tratamento estatístico, e 

identificar os dados a recolher e a forma de os obter. 

• Distinguir dados de natureza qualitativa de dados de natureza 

quantitativa, discreta ou contínua. 

• Recolher, classificar em categorias ou classes, e organizar 

dados de natureza diversa. 

• Construir e interpretar tabelas de frequências absolutas e 

relativas, gráficos de barras e circulares. 

Campeonato de 

futebol 
90 

Construir e interpretar tabelas de frequências absolutas e rela-

tivas, gráficos de barras. 

Poupar para parti-

lhar 
45 

• Compreender e determinar a média aritmética de um conjun-

to de dados e indicar a adequação da sua utilização, num dado 

contexto. 

Mão dominante 90 

• Leitura e interpretação de informação apresentada em dia-

gramas de caule-e-folhas; 

 Compreender e determinar os extremos e a amplitude de um 

conjunto de dados. 

Temperaturas na 

Serra 
45 

• Compreender e determinar a média aritmética de um conjun-

to de dados e indicar a adequação da sua utilização, num dado 

contexto. 

Mercado discográ-

fico; 

Incêndios florestais 

45 
• Leitura e interpretação de informação apresentada em gráfi-

cos circulares e gráficos de barras num dado contexto. 

Mochilas 90 

• Interpretar os resultados que decorrem da organização e 

representação de dados, e formular conjeturas a partir desses 

resultados. 

• Utilizar informação estatística para resolver problemas e 

tomar decisões. 

Teste final 90 
• Identificar os conhecimentos e as capacidades dos alunos 

após a realização da unidade de ensino. 

 

As tarefas utilizadas na sequência de aprendizagem desta unidade de ensino 

foram maioritariamente problemas e tarefas de cunho investigativo, tendo em vista um 

envolvimento participativo e ativo dos alunos em todas as fases do processo ensino 

aprendizagem e desenvolverem as capacidades transversais preconizadas no atual pro-

grama. O contexto foi também um dos aspetos tidos em conta, privilegiando-se os con-

textos da realidade ou semirrealidade, justificados nos objetivos próprios do desenvol-
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vimento da literacia estatística. Procurei selecionar tarefas onde fossem utilizados dados 

reais, privilegiei tarefas que promovessem a compreensão dos conceitos, em vez de 

apenas procedimentos, fomentei uma aprendizagem ativa na sala de aula, estimulando o 

trabalho em pares e em grupo.  

 

3.3. Avaliação das aprendizagens 

 

Para a avaliação das aprendizagens dos alunos foram utilizados vários métodos e 

instrumentos como se indica no Quadro 6. A utilização de instrumentos de avaliação 

diversificados possibilitou a recolha de informação que permitiu apreciar o progresso 

dos alunos e, em particular, diagnosticar problemas e insuficiências na sua aprendiza-

gem e no seu trabalho, verificando assim a necessidade (ou não) de alterar a sua planifi-

cação e ação didática (ME, 2007). 

 

Quadro 10 - Métodos e instrumentos usados na unidade de ensino 

 

Métodos Instrumentos 

Observação Diário de aula 

Orais Questionamento e discussão 

Produção escrita Tarefas 

Testes 

 

Na conceção na sequência de aprendizagem foi considerada a avaliação diagnós-

tica, de forma a identificar os conhecimentos anteriores dos alunos, a avaliação formati-

va/reguladora, fazendo uso da informação pela professora para dar feedback ao aluno e 

a avaliação sumativa, com intuito de identificar o conhecimento do aluno num ponto 

definido. No decorrer da unidade foram ainda tidos em conta o desempenho dos alunos 

no domínio do Saber Estar: assiduidade e pontualidade, empenho, autonomia e coope-

ração na realização das tarefas propostas, participação oral, realização de trabalho de 

casa e cumprimento de regras. 

 

3.4. O decorrer das aulas 

 

A unidade de ensino decorreu no mês de fevereiro de 2012, num total de doze 

aulas. A atividade realizada na sala de aula envolveu diferentes modos de trabalho, ten-
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do predominado o trabalho em grupo, com vista a proporcionar aos alunos momentos de 

cooperação, partilha e discussão. Pretendeu-se também desenvolver a autonomia e a 

capacidade de comunicação e de raciocínio dos alunos. Esta metodologia permitiu inte-

ragir com os alunos de forma mais intensa, tirando partido das características indivi-

duais de cada um e dando a oportunidade aos alunos de desenvolverem o respeito pela 

opinião alheia, a vivência democrática e o espírito de competição construtivo. Houve, 

no entanto, momentos de trabalho individual, nomeadamente na realização do teste ini-

cial e final da unidade.  

A metodologia de trabalho de grupo foi usada desde o início do ano letivo e 

embora o funcionamento dos grupos na altura da realização desta unidade de ensino, 

ainda não fosse a que eu desejaria, a formação dos grupos e a escolha do porta-voz não 

provocam qualquer problema ou distúrbio entre os alunos. Atribuo este fato à negocia-

ção, compreensão e consistência das regras estabelecidas no início do ano. A formação 

de grupos foi o ponto central do trabalho realizado no primeiro mês do ano letivo, em 

que foram realizadas algumas tarefas de forma a incutir o “espírito de grupo”. A forma-

ção dos grupos procura criar heterogeneidade em termos de capacidades intelectuais e 

de estrutura pessoal. Para não originar perda de tempo com a organização da sala, os 

alunos estavam sentados de acordo com a formação dos grupos, sendo apenas necessá-

rio rodar as cadeiras de dois alunos de cada grupo para iniciarem o trabalho. Os grupos 

mantiveram-se iguais ao longo do ano, exceto em situações pontuais relacionadas com a 

ausência de alguns alunos ou por se detetar em alguns momentos reduzida coesão entre 

os elementos dos grupos. A escolha do porta-voz era rotativa, seguindo a ordem alfabé-

tica. Estas opções tinham em vista o ganho de identidade do grupo e revelaram-se bas-

tante eficazes. 

Como referi anteriormente, as aulas onde foi realizado o trabalho em grupo 

foram estruturadas segundo quatro fases: (i) Apresentação da tarefa, cujo principal obje-

tivo era a apropriação da tarefa, por parte dos alunos; (ii) desenvolvimento do trabalho 

autónomo dos alunos, com o propósito da realização da tarefa; (iii) Discussão coletiva, 

dando a conhecer à turma as produções matematicamente válidas e proceder à sua análi-

se; e (iv) síntese final, que tinha por propósito sistematizar as aprendizagens resultantes 

da discussão. 

Nas discussões coletivas, os alunos, no final de cada tarefa, apresentavam aos 

colegas o seu trabalho. Com estas discussões pretendia não só que os alunos conheces-

sem, discutissem e validassem os processos utilizados na resolução da tarefa, mas tam-
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bém que argumentassem as conclusões retiradas, de modo a fomentar a participação 

crítica de todos os alunos. A dinamização destas discussões procurou seguir as indica-

ções do modelo apresentado por Smith, Hughes, Engle e Stein (2009). Este modelo é 

constituído por cinco práticas: (1) antecipar as resoluções dos alunos; (2) monitorizar o 

trabalho dos alunos e o seu envolvimento nas tarefas; (3) selecionar determinados alu-

nos para apresentarem o seu trabalho; (4) sequenciar as resoluções dos alunos que serão 

apresentadas; (5) estabelecer conexões entre resoluções e ideias matemáticas.  

Este modelo apresentou algumas dificuldades 

As maiores dificuldades apresentadas por esta metodologia incidiram na gestão 

do tempo do trabalho autónomo dos alunos e na dinamização das apresentações coleti-

vas. Alguns grupos apresentaram grande resistência em iniciar de forma produtiva o 

trabalho autónomo, sendo necessário ajudá-los a ganhar ritmo e contagiá-los com entu-

siasmo de forma a focá-los na tarefa a realizar, outros tendiam a arrastar o trabalho 

autónomo dispersando-se por questões alheias à tarefa e relacionadas com aspetos fun-

cionais do grupo. De realçar que estes alunos revelavam pouca familiaridade com esta 

metodologia de trabalho e embora já o fizessem desde o primeiro período tal não foi 

suficiente para a sua apropriação.  

Ainda em relação ao trabalho autónomo, destaco uma outra dificuldade, desta 

vez relacionada com o meu desempenho na gestão da monitorização do trabalho dos 

alunos e que tem a ver com a dificuldade, sentida, em resistir a validar as resoluções dos 

alunos durante o respetivo trabalho autónomo. Em determinados momentos foi extre-

mamente tentador, não responder às questões colocadas pelos alunos, não validar uma 

resposta dada ou induzir uma estratégia quando os alunos estavam numa situação de 

impasse. Para colmatar esta situação em vez de dar uma resposta procurei, sempre, 

devolver aos alunos outra questão que desse sentido ao seu pensamento e implementei 

uma estratégia de funcionamento de grupo que os limitava à colocação de apenas uma 

questão/dúvida para cada tarefa. Essa questão/dúvida deveria ser feita pelo porta-voz do 

grupo. Esta estratégia foi bem-sucedida, verificando-se alguma competição entre os 

grupos quanto à não utilização desta regra. 

As dificuldades na dinamização da apresentação dos trabalhos prenderam-se 

com a utilização de recursos que agilizassem a comunicação dos alunos, a escola não 

tem quadros interativos e apenas possui dois projetores que dificilmente se conseguem 

requisitar. Esta situação prejudicou a gestão do tempo de aula, adiando, algumas vezes, 

para a aula seguinte a discussão e/ou a síntese dos conhecimentos produzidos pelos alu-
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nos em resposta à tarefa. Esta situação só não foi mais grave porque existia a possibili-

dade de utilização do tempo nas aulas de estudo acompanhado. 
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Capítulo 4 
 

 

Avaliação e reflexão 
 

 

 

4.1. Tarefas 

 

Tarefa 1: Questionário - A Matemática nas revistas e jornais 

 

Trabalho individual 

1. Responde às seguintes questões: 

1.1. Costumas ler revistas e jornais? 

1.2. Na tua opinião é importante saber matemática quando lemos uma revista ou um 

jornal? 

 

Trabalho em grupo 

2. Pesquisem e selecionem conteúdos matemáticos que estejam presentes nas pági-

nas dos jornais e revistas que vos foram distribuídos. Apresentem, à turma, os con-

teúdos selecionados e expliquem a razão da vossa escolha. 

 

A aula e as respostas dos alunos. Vejamos em primeiro lugar como decorreu a 

aula e as respostas dadas pelos alunos. Esta tarefa era composta por dois momentos – no 

primeiro, os alunos tinham de responder ao questionário acima transcrito e, no segundo, 

tinham de realizar um pequeno trabalho em grupo de pesquisa e seleção de conteúdos 

matemáticos em revistas e jornais e apresentá-los à turma. A primeira parte da tarefa 

(questionário) foi proposta oralmente pela professora no início da aula e entregue aos 

alunos em suporte de papel, tendo sido pedido que a realizassem individualmente. 
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Após a leitura das duas questões alguns alunos começaram a querer partilhar as 

suas ideias com o grande grupo o que foi prontamente interrompido pela professora para 

evitar a sua influência nas respostas dos restantes alunos. Os alunos resolveram as duas 

questões em aproximadamente dez minutos, tempo sugerido para a sua realização. No 

final, a professora perguntou se algum dos alunos gostaria de partilhar as suas respostas 

com os restantes colegas, ao que a maioria respondeu afirmativamente. Foram escolhi-

dos três alunos pela professora cujas respostas eram diferentes e comuns aos restantes 

alunos, para que estes se sentissem identificados com as respostas dadas e não houvesse 

desperdício de tempo com repetição de opiniões. 

Analisando os dados recolhidos podemos constatar que em relação à primeira 

questão onze alunos responderam afirmativamente, sete responderam negativamente e 

dois alunos responderam às vezes. Os alunos que respondem afirmativamente justificam 

a importância de se manterem atualizados em assuntos do dia-a-dia ou sobre notícias 

desportivas. Dos sete alunos que responderam negativamente à questão, três justifica-

ram o fato dos pais não comprarem nem revistas nem jornais, dois porque não gostam 

de ler e os outros dois porque preferem ver televisão. 

Em relação à segunda questão, 50% dos alunos valorizam a importância dos 

conhecimentos matemáticos na leitura de notícias e as suas conceções baseiam-se na 

identificação de números, termos matemáticos ou em cálculos. Eis alguns exemplos: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



43 

 

Os restantes alunos não reconhecem qualquer importância aos conhecimentos 

matemáticos ou não os relacionam com a leitura de notícias. Eis um exemplo: 

 

 

 

É interessante analisar a conceção de um dos alunos face à Matemática. Para ele, 

a interpretação (leitura) não implica conhecimentos matemáticos mas sim apenas quan-

do são formuladas questões: 

 

 

 

Após a recolha dos questionários deu-se início à segunda parte da tarefa. Os alu-

nos trabalharam em grupos de quatro elementos (cinco grupos) e no final cada porta-voz 

dos grupos apresentou e justificou à turma os conteúdos por eles selecionados. 

Foram distribuídos a cada grupo quatro notícias recortadas de jornais e revistas 

selecionadas previamente pela professora (ver as figuras seguintes). Nos artigos distri-

buídos pelos diversos grupos era possível identificar vários tipos de gráficos e de tabe-

las, para além de outras notícias contendo dados estatísticos ou referência a conceitos 

estatísticos. Os alunos manifestaram interesse e entusiasmo durante a realização da tare-

fa. Durante a monitorização do trabalho dos grupos foi percetível a “caça aos números” 

e às formas geométricas. 
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Nas apresentações dos alunos constatou-se que estes apenas referiram a existên-

cia da Matemática associada à identificação dos números. Nenhum dos grupos identifi-

cou ou associou qualquer tipo de gráfico presente nas diversas notícias como sendo 

Matemática e quando o faziam não consideravam o todo (a representação gráfica), mas 

sim os números neles presentes. 

Análise e interpretação. Esta tarefa inicial tem por base a valorização da impor-

tância das conceções dos alunos para a planificação das aulas e parte do pressuposto que 

essas conceções influenciam a forma como os alunos pensam e se envolvem na resolu-

ção de tarefas matemáticas. A sua identificação procurou a criação de um ambiente 

favorável à aprendizagem. 

Da análise dos dados apresentados quer nos questionários quer na segunda parte 

da tarefa foi possível detetar uma conceção da Matemática associada aos números e aos 
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cálculos. Talvez não fosse possível esperar outra conceção, neste nível de ensino. Seja 

como for, a constatação realizada permitiu planificar a unidade de ensino em torno da 

aptidão dos alunos da turma para a leitura e interpretação de dados estatísticos à luz das 

situações a que dizem respeito para comunicar os resultados das interpretações feitas e 

para a sua importância no desenvolvimento do sentido crítico face ao modo como essa 

informação é apresentada e ainda para o desenvolvimento da sensibilidade para a for-

mação de opinião e tomada de decisão perante os dados apresentados. 

 

Teste inicial 

 

A aula e as respostas dos alunos. Para o início do trabalho desta unidade foi 

considerado importante o diagnóstico dos conhecimentos dos conceitos e capacidades 

processuais dos alunos, sendo para o efeito realizado um teste diagnóstico inicial. Na 

elaboração do teste tive em consideração os conhecimentos prévios esperados no 

desempenho dos alunos: 

 

- Ler, explorar e interpretar informação apresentada em pictogramas responden-

do a questões e formulando novas questões. 

- Identificar a moda num conjunto de dados, explicar o seu significado. 

 

O teste era constituído por seis itens. Todas as questões foram preparadas tendo 

como ponto de partida os três níveis de leitura e compreensão dos gráficos propostos por 

Curcio (1989), indicados no quadro 10 apresentado de seguida. 

 

Quadro 11 - Distribuição dos itens do teste inicial pelos níveis de Curcio (1989) 

 

 Nível 1 Nível 2 Nível 3 

 Ler os dados Ler entre os dados Ler além dos dados 

Itens 1.1. e 1.2. 1.3. e 1.4. 1.5. e 1.6 

 

O teste foi realizado numa folha de registo e teve a duração de 45 minutos. A codifica-

ção das respostas dos diversos itens é variada, de acordo com o formato dos itens e com 

o tipo de desempenhos previstos, não correspondendo a qualquer hierarquia de impor-

tância relativa. Os níveis de raciocínio propostos por Jones (2001,2002) e Mooney 
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(2002), apresentados no Capítulo 2 deste trabalho (Quadro 7) foram usados para anali-

sar as respostas dos alunos quando lhes é solicitada a explicação ou justificação das suas 

respostas.  

 

 

 

 

 

 

Item 1.1. 

Quantos alunos foram de autocarro no seu primeiro dia de aulas? 

 

Quadro 12 - Respostas apresentadas pelos alunos, no teste inicial, ao item 1.1. 

 

Resposta 
N.º de alunos 

(n=20) 

% de alunos 

Responde corretamente 18 90 

Responde incorretamente:  2 10 

 

Os alunos não apresentaram dificuldade na resolução deste item, 90% dos alunos 

responderam corretamente a este item. Os que responderam incorretamente não associa-

ram o número que representa cada símbolo mas sim o número de vezes que o símbolo 

aparece. 

 

Item 1.2. 

Identifica a moda do meio de deslocação utilizado no primeiro dia de aulas na escola 

do Rui. Explica o seu significado. 

 

A generalidade dos alunos manifestaram alguma dificuldade em identificar a 

moda dos dados apresentados tendo apenas quatro alunos sido capazes de explicar cor-

retamente o significado deste conceito no contexto da situação apresentada. Esta situa-

ção pode indicar que os alunos revelam reduzida compreensão deste conceito estatístico, 

encontrando-se no nível 1 (raciocínio idiossincrático) definido por Jones e Mooney.  
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Quadro 13 - Respostas apresentadas pelos alunos, no teste inicial, ao item 1.2. 

 

Resposta 
N.º de alunos 

(n=20) 

% de 

alunos 

Não responde 3 15 

Identifica corretamente a moda 8 40 

Identifica incorretamente a moda 9 45 

Atribui um significado correto para a moda 4 20 

Não atribui um significado correto para a moda 4 20 

 

Dos alunos que identificaram incorretamente a moda, três associaram-na a todas 

as categorias possíveis, o que ilustra a não compreensão da questão ou do conceito. 

Quatro alunos identificaram a moda como sendo a categoria com menor frequência, o 

que associo à não compreensão ou confusão do conceito de moda. Dois indicaram o 

valor que representa a frequência absoluta da categoria correspondente à moda, erro já 

identificado em investigações anteriores (nomeadamente Batanero, 2001) como sendo o 

mais comum em relação a este conceito. 

 

Item 1.3. 

Quantos alunos foram à escola no primeiro dia de aulas? 

 

Todos os alunos responderam a esta questão, no entanto apenas 45% dos alunos 

respondeu corretamente. Os erros cometidos estão associados à leitura errada dos dados 

do gráfico ou a erros de cálculo (Quadro 12). 

 

Quadro 14 - Respostas apresentadas pelos alunos, no teste inicial, ao item 1.3. 

 

Resposta 
N.º de alunos 

(n=20) 

% de 

alunos 

Responde corretamente 9 45 

Responde incorretamente 11 55 
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Item 1.4. 

Será verdadeira ou falsa a seguinte afirmação: 

“Mais de metade dos alunos da escola do Rui foram a pé para a escola no primeiro dia 

de aulas.” Explica a tua resposta. 

 

Os alunos mostraram grande dificuldade na resolução deste item, verificando-se 

que 65% não responde ou responde incorretamente. Apenas quatro dos sete alunos que 

responderam corretamente foram capazes de apresentar uma explicação apropriada e 

válida. Mais uma vez, os alunos mostraram grande dificuldade em explicar o seu racio-

cínio. 

 

Quadro 15 - Respostas apresentadas pelos alunos, no teste inicial, ao item 1.4. 

 

Resposta 
N.º de alunos 

(n=20) 

% de 

alunos 

Não responde 8 40 

Responde corretamente e apresenta explicação válida 4 20 

Responde corretamente mas não apresenta explicação válida 3 15 

Responde incorretamente 5 25 

 

Item 1.5. 

Imagina que neste momento está a chegar mais um aluno à escola do Rui. Será que és 

capaz de prever qual foi o modo de ele se deslocar até à escola? Explica a tua resposta. 

 

Verifica-se que 45% dos alunos não responde à questão e 30% responde incorre-

tamente. Apenas cinco alunos (25%) responderam corretamente à questão e destes ape-

nas dois foram capazes de explicar de forma apropriada a sua resposta (Quadro 14?). 

 

Quadro 16 - Respostas apresentadas pelos alunos, no teste inicial, ao item 1.5. 

 

Resposta 
N.º de alunos 

(n=20) 

% de 

alunos 

Não responde 9 45 

Responde corretamente e apresenta explicação válida 2 10 

Responde corretamente mas não apresenta explicação válida 3 15 

Responde incorretamente 6 30 
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Item 1.6. 

Formula uma questão cuja resposta possa ser retirada do pictograma. 

 

Quadro 17 - Respostas apresentadas pelos alunos, no teste inicial, ao item 1.6. 

Resposta 
N.º de alunos 

(n=20) 

% de 

alunos 

Não responde 12 60 

Formula uma questão apropriada 4 20 

Não formula uma questão apropriada 4 20 

 

Este foi o item em que alunos manifestaram maior dificuldade, verificando-se 

que 60% não responde à questão. Apenas oito alunos foram capazes de formular uma 

nova questão, sendo que apenas quatro formularam uma nova questão que pudesse ser 

respondida com a informação retirada do gráfico. Dois dos alunos formularam questões 

possíveis de responder com os dados do gráfico, mas que não estavam com este direta-

mente relacionadas e dois alunos formularam questões impossíveis de responder com a 

informação dada pelo gráfico. 

Análise e interpretação. Os dados recolhidos permitiram inferir o nível de com-

preensão de leitura gráfica, identificar o nível de raciocínio e o conhecimento do concei-

to de moda. Em termos globais a turma apresentou um desempenho pouco satisfatório no 

teste inicial. Doze dos alunos obtiveram uma classificação negativa. O gráfico apresentado 

de seguida refere-se à média das respostas corretas para cada um dos níveis de Curcio 

(1989). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 7 - Média de respostas corretas no teste inicial. 
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Apenas em questões de nível 1 a percentagem de alunos que acertou é acima dos 

50%. Nos outros dois níveis os alunos apresentam uma média de respostas corretas inferior 

a 50%, sendo nas questões inseridas no 3.º nível de Curcio (1989) que a turma apresenta o 

pior desempenho, situando-se abaixo dos 30%. 

Os alunos revelaram grande dificuldade em justificar as suas respostas. Numa pri-

meira análise poderíamos atribuir esta situação apenas à sua dificuldade na comunicação 

escrita. No entanto, posteriormente, quando lhes foi solicitada oralmente a justificação das 

suas respostas durante a correção do teste inicial, os alunos continuaram a demonstrar essa 

mesma dificuldade e, embora revelassem conhecer alguns conceitos estatísticos, não foram 

capazes de demonstrar que os compreendiam. Tendo em conta as suas respostas e compa-

rando-as com os níveis de raciocínio de Jones (2001, 2002) e Mooney (2002), considero 

que os alunos se encontram no nível 1, raciocínio idiossincrático. 

 

Tarefa 2: Censos 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

A aula e as respostas dos alunos. Esta tarefa teve por base a apresentação de um 

PowerPoint sobre os CENSUS, baseado numa brochura enviada pelo Instituto Nacional 

de Estatística (INE) para as escolas e teve os seguintes objetivos: 

 

 sensibilizar os alunos para a importância da organização e tratamento de dados, 

dando a conhecer o que são, para que servem e como se fazem os Censos; 

  aguçar a curiosidade dos alunos acerca da Estatística, promovendo um ambien-

te motivador para a aprendizagem; 

 rever alguns conceitos estatísticos; 

 introduzir e sistematizar novos conceitos; 
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 contextualizar as tarefas propostas nas próximas aulas de Matemática, servindo 

de ponto de partida para a tarefa Vamos conhecer a turma. 

 

Os alunos mostraram-se interessados durante a apresentação do PowerPoint e 

embora não soubessem dizer o que são os CENSUS, muitos ainda se recordavam de ter 

ouvido falar, no ano anterior, de uns questionários a que os pais tinham respondido. 

Recordavam-se de uns senhores que tinham ido a casa fazer perguntas e até se recorda-

vam de algumas dessas perguntas. A aula terminou com um desafio colocado pela pro-

fessora: “Imaginem que queríamos fazer um CENSUS da Turma, que questões pode-

ríamos nós formular para ficar a conhecer melhor a nossa turma?” A turma respondeu 

de forma efusiva a esta sugestão lançando várias questões relacionadas com o aspeto 

físico, as preferências e os hábitos dos alunos. O entusiasmo foi interrompido pelo toque 

de saída e a professora prometeu voltar ao desafio na aula seguinte. 

Análise e interpretação. A apresentação do PowerPoint propiciou que os alunos 

reconhecessem a relevância (objetiva) do conteúdo (Estatística) que seria estudado e 

destacou, ainda, a importância dessas estatísticas para a tomada de decisões no âmbito 

das políticas públicas. O diálogo entre os alunos e professora permitiu uma familiariza-

ção com alguns termos utilizados na análise descritiva de dados, nomeadamente os con-

ceitos de recenseamento, sondagem, população e amostra, as noções de variável e dado 

estatístico. Foram ainda introduzidos os conceitos de variável qualitativa e variável 

quantitativa discreta e contínua. Esta apresentação serviu ainda para estabelecer um 

paralelismo com alguns dos passos de uma investigação estatística. 

 

Tarefa 3: Vamos conhecer a turma  

 

A aula e as respostas dos alunos. Esta tarefa surge no seguimento do desafio 

lançado pela professora na aula anterior e teve por primeiro objetivo ilustrar as diferen-

tes etapas por que passa uma investigação estatística. A primeira dessas etapas consistia 

na formulação de questões do problema a investigar, a segunda na recolha de dados e 

identificação do tipo de dados a analisar e a terceira na organização dos dados recolhi-

dos através da construção de tabelas de frequências absolutas e relativas, pictogramas e 

gráficos de barras. Tendo como base as questões lançadas pelos alunos na aula anterior 

a professora selecionou algumas caraterísticas referidas e construiu uma tabela que seria 

o suporte para a realização do item 1 da tarefa Vamos conhecer a turma. 
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Item 1. 

Ajuda no preenchimento da tabela com a informação relativa à turma. 

 

Cada aluno preencheu individualmente as características refentes aos seus dados 

pessoais. A partir daí, foi elaborada a tabela com os dados de todos os alunos e projeta-

da para toda a turma. 

 

 

 

De seguida, os alunos responderam individualmente por escrito a algumas ques-

tões (Item 2) que foram formuladas sobre as variáveis utilizadas na tabela. Essas ques-

tões tiveram como objetivo levá-los a perceber a variabilidade dos dados e promover a 

formulação de questões relacionadas com a informação apresentada.  

No final da tarefa os conceitos de variável qualitativa e variável quantitativa e a 

distinção dos dados de natureza quantitativa discreta e contínua foram sistematizados e 

escritos no caderno diário. 

 

Item 2. 

De entre as características que preencheste na tabela, dá o exemplo de uma:  

2.1. que não se possa medir ou contar.  

2.2. que se possa medir ou contar.  
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Os alunos não revelaram grande dificuldade em responder corretamente aos 

itens 2.1. e 2.2., tendo 80% dos alunos respondido corretamente a ambas. 

 

Quadro 18 - Respostas apresentadas pelos alunos ao item 2.1. da tarefa 3. 

 

Resposta 
N.º de alunos 

(n=20) 

% de 

alunos 

Não responde 2 10 

Identifica corretamente as variáveis qualitativas 16 80 

Não identifica corretamente as variáveis qualitativas 2 10 

 

Quadro 19 - Respostas apresentadas pelos alunos ao item 2.2. da tarefa 3. 

 

Resposta 
N.º de alunos 

(n=20) 

% de 

alunos 

Não responde 0 0 

Identifica corretamente as variáveis quantitativas 16 80 

Não identifica corretamente as variáveis quantitativas 4 20 

 

Após a realização do item 2, foi pedido aos alunos, que em grupo, formulassem 

questões que possam ser respondidas com os dados recolhidos da turma. Tomei esta 

opção dada a dificuldade manifestada pelos alunos na resolução deste tipo de questões 

no teste inicial.  

 

Item 3. 

Formula questões que possam ser respondidas com os dados recolhidos da turma. 

 

Quadro 20 - Respostas apresentadas pelos alunos ao item 3. Da tarefa 3. 

 

Resposta 
N.º de alunos 

(n=20) 

% de 

alunos 

Não responde 6 30 

Formula uma questão apropriada 12 60 

Não formula uma questão apropriada 2 10 
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Os alunos melhoraram o seu desempenho relativamente a uma questão similar 

do teste inicial, 60% dos alunos conseguiu formular uma questão apropriada aos dados 

apresentados na tabela. Estes resultados sugerem que o trabalho em grupo pode ajudar a 

desenvolver a capacidade de formulação de questões. Durante a realização deste item 

foi possível observar a troca de ideias entre os alunos e a correção das questões por par-

te dos elementos de grupo “eu acho que ficava melhor assim…”, “Porque é que não 

perguntamos antes…”, “Mas essa pergunta é igual à outra só muda…”, “Não pode ser 

antes…”. 

No final da resolução deste item o porta-voz do grupo escreveu as suas questões 

no quadro. De seguida promoveu-se a discussão sobre as questões apresentadas. Foram 

selecionadas e consideradas, pelos alunos, como válidas as seguintes questões: 

 

(A) Qual o meio de deslocação mais utilizado pelos alunos? 

(B) Qual o desporto preferido pelos alunos? 

(C) Quantos alunos têm dois irmãos? 

(D) Qual é o maior comprimento do palmo? 

(E) Qual é o aluno com o menor número de letras no nome? 

(F) Quantos alunos demoram menos de 10 minutos a chegar à escola? 

(G) Quantos alunos são filhos únicos? 

(H) Quantos alunos gostam mais de futebol? 

 

Algumas das questões formuladas pelos alunos não foram consideradas válidas 

por não poderem ser respondidas apenas com os dados da tabela: 

 

(I) Quanto tempo demoram os alunos a chegar à escola? 

(J) Quantos alunos não gostam de futebol? 

(L) Quantos alunos vinham em cada carro? 

 

Foi sugerido então pela professora a possibilidade de reformular essas questões. 

Pretendia-se melhorar aspetos de ortografia, de construção frásica e também sensibili-

zar, os alunos, para a importância da utilização de uma formulação mais apropriada. As 

questões (I) e (J) foram reformuladas para: 

 

(I’) Entre que valores variam o tempo que os alunos demoram de casa à escola? 
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(J’) Quantos alunos não preferem futebol? 

 

A questão (L) foi considerada por todos os alunos como impossível de responder 

apenas com os dados da tabela. Os alunos mostraram-se muito críticos, mas recetivos 

em relação à avaliação das questões formuladas pelos colegas. 

No seguimento da aula anterior foi solicitado que os alunos resolvessem o item 4 

da tarefa Vamos conhecer a turma. 

 

Item 4. 

 

4.1. Constrói uma tabela de frequências absolutas com os dados referentes ao meio de 

transporte utilizado para ir para a escola, desporto preferido e número de irmão dos 

alunos da turma. 

 

4.2. Constrói um pictograma com os dados da tabela referentes ao meio de transporte 

utilizado para ir para a escola e ao desporto preferido dos alunos da turma. 

 

4.3. Constrói um gráfico de barras com o dados da tabela referente ao meio de trans-

porte utilizado para ir para a escola, desporto preferido e número de irmão dos alunos 

da turma. 

 

No item 4.1. era pedido aos alunos que construíssem uma tabela de frequências 

absolutas com os dados referentes a algumas das caraterísticas mencionadas na tabela 

elaborada na aula anterior com o objetivo de introduzir o conceito de frequência relativa 

e assim construir tabelas de frequências relativas. Foi, também, pedido aos alunos a 

construção de pictogramas e gráficos de barras (Item 4.2. e 4.3.). Pretendia-se consoli-

dar e corrigir alguns dos erros e dificuldades diagnosticadas no teste inicial.  

Os alunos resolveram estas questões em grupo e não revelaram grandes dificul-

dades na sua resolução. Após a realização do trabalho autónomo dos grupos iniciou-se a 

apresentação dos resultados à turma. Durante a apresentação dos trabalhos e ainda no 

que se refere ao item 4.1. a professora explicou o conceito de frequência relativa e 

exemplificou numa das tabelas apresentadas por um dos grupos a construção da tabela 

de frequências relativas. De seguida pediu aos alunos para construírem as tabelas de 

frequências relativas das restantes características.  

Dada a dificuldade de alguns alunos em efetuar divisões a professora forneceu 

uma calculadora a cada um dos grupos. Os alunos mostraram alguma facilidade na 
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construção destas tabelas, verificando-se apenas algumas dúvidas e erros na passagem 

dos números na forma decimal para percentagem. 

Análise e interpretação. Os alunos revelaram entusiasmo e facilidade no preen-

chimento da tabela. Apenas as caraterísticas “tempo que demora de casa à escola” e 

“comprimento do palmo” levantaram algumas questões. A primeira porque tinham de 

apresentar uma estimativa do tempo e a segunda devido ao processo utilizado para 

medir o palmo (mão aberta/mão fechada). 

Em relação ao item 2, os alunos não apresentaram grandes dificuldades na dis-

tinção da natureza dos dados. Quanto ao item 3, os alunos continuaram a revelar algu-

mas dificuldades, já detetadas no teste inicial, para a formulação das questões. No 

entanto, melhoraram o seu desempenho. Penso que o facto de os alunos terem trabalha-

do em grupo interferiu de forma positiva nestes resultados. Das doze questões conside-

radas válidas apenas metade apresentaram originalidade, sendo a outra metade variações 

dessas mesmas questões, nomeadamente da questão (C) e (F). 

 

Tarefa 4: Campeonato de futebol 

 

Esta tarefa tinha como propósito A interpretação de tabelas de frequências abso-

lutas e a interpretação e construção de gráficos de barras. 

 

 

A aula e as respostas dos alunos. Tendo em atenção que esta turma é constituída 

maioritariamente por rapazes e que o desporto preferido por metade dos alunos desta 
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turma é o futebol, não é de admirar que os alunos se tenham mostrado muito entusias-

mados nesta tarefa. Assim que esta foi apresentada, a primeira preocupação e interesse 

revelados pela maioria dos alunos era a veracidade dos dados apresentados, tendo ficado 

animados quando se aperceberam que se tratavam de dados reais. Os alunos trabalharam 

em grupos de quatro na realização desta tarefa. 

 

Item 1.1. 

Que informações podemos obter a partir da tabela da figura 1? 

 

O carater aberto desta questão pode ter influenciado as respostas dos alunos. 

Houve alunos que interpretaram a questão de forma literal e identificaram todas as 

características possíveis de analisar com os dados da tarefa. 

 

Quadro 21 - Respostas apresentadas pelos alunos ao item 1.1. da tarefa 4. 

 

Resposta 
N.º de alunos 

(n=20) 

% de 

alunos 

Identificam corretamente todas as informações 4 20 

Identificam apenas uma parte das informações 16 80 

 

 

 

Outros alunos, embora tenham feito essa mesma interpretação apenas referem 

algumas das características mencionadas na tabela: 
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Os restantes grupos fazem uma leitura dos dados referindo apenas parte das 

informações, mas contextualizando-as com o conteúdo da tabela. Estes alunos apresen-

tam desta forma alguns indicadores da capacidade de resolver questões de nível de leitu-

ra entre os dados. 

 

 

 

 

 

Item 1.2. 

Qual foi a equipa que teve o maior número de empates neste campeonato? 

 

Apenas um dos grupos não consegue responder corretamente à questão. Os alu-

nos em vez de identificarem a equipa que teve o maior número de empates, responde 

qual o maior número de empates obtido. 

 

Quadro 22 - Respostas apresentadas pelos alunos ao item 1.2. da tarefa 4 

 

Resposta 
N.º de alunos 

(n=20) 

% de 

alunos 

Responde corretamente 16 80 

Responde incorretamente 4 20 
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Os restantes grupos responderam corretamente à questão: 

 

 

 

Item 1.3. 

Qual foi a diferença de pontos entre a equipa que ficou em primeiro lugar e a que ficou 

em quarto lugar? 

 

Quadro 23 - Respostas apresentadas pelos alunos ao item 1.3. da tarefa 4. 

 

Resposta 
N.º de alunos 

(n=20) 

% de 

alunos 

Respondem corretamente 16 80 

Respondem incorretamente 4 20 

 

Apenas um dos grupos responde incorretamente à questão, em vez de calcular a 

diferença indica os pontos obtidos por cada uma das equipas: 

 

 

Os restantes grupos respondem corretamente: 
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Item 1.4. 

1.4. Qual foi a moda de derrotas das equipas neste campeonato? Explica o seu signifi-

cado. 

 

Todos os grupos conseguiram identificar corretamente a moda. 

Quadro 24 - Respostas apresentadas pelos alunos ao item 1.4. da tarefa 4. 

 

Resposta 
N.º de alunos 

(n=20) 

% de 

alunos 

Identifica corretamente a moda 20 100 

Identifica incorretamente a moda 0 0 

Atribui um significado correto para a moda 8 40 

Não atribui um significado correto para a moda 12 60 

 

Apenas dois grupos explicaram corretamente o significado da moda: 

 

 

 

 

Dois grupos revelaram conhecer o conceito de moda, identificando-a correta-

mente e embora não tenham sido capazes de explicar corretamente o seu significado, 

revelam alguma compreensão: 

 

 

 

 

Um dos grupos revela conhecer o conceito de moda, mas sem a compreender 

verdadeiramente este conceito: 
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Item 1.5. 

O gráfico seguinte foi obtido através da informação da tabela da figura 1.  

Título:_________________________________________ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Item 1.5.1. 

A que informação se refere este gráfico? 

 

Todos os alunos conseguiram associar ao gráfico a característica correspondente 

à tabela, a única diferença está no facto de alguns referirem apenas “Número de vitó-

rias” e outros “número de vitórias de cada uma das equipas do campeonato de futebol 

da época 2009/2010”. 

 

Item 1.5.2. 

Dá um título a este gráfico. 

 

Os alunos não revelaram dificuldade nesta questão tendo, todos os grupos, res-

pondido corretamente. 

 

Item 1.5.3. 

O que representa cada uma das colunas do gráfico? 

 

Quadro 25 - Respostas apresentadas pelos alunos ao item 1.5.3. da tarefa 4. 

 

Resposta 
N.º de alunos 

(n=20) 

% de 

alunos 

Respondem corretamente 8 40 

Respondem incorretamente 12 60 
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Dois grupos reponderam corretamente: 

 

 

 

 

 

Três grupos responderam incorretamente, não realizam uma leitura entre os 

dados apenas uma leitura parcial dos mesmos. 

 

 

 

 
 

Item 2. 

Representa através de um gráfico de barras os pontos obtidos pelas equipas que ocupa-

ram os quatro primeiros lugares do campeonato. 

~ 

Apenas 40% dos alunos (2 grupos) constrói corretamente o gráfico.  

 

Quadro 26 - Respostas apresentadas pelos alunos ao item 2. da tarefa 4. 

 

Resposta 
N.º de alunos 

(n=20) 

% de 

alunos 

Constrói corretamente o gráfico 8 40 

Não apresenta uma construção correta do gráfico de barras 12 60 

 

Apenas um dos grupos apresenta todos os elementos que devem constar de uma 

representação gráfica: título, escala apropriada aos dados, identificação dos eixos e 

designação das categorias que a variável assume no conjunto dos dados:  
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Outro grupo embora tenha representado corretamente os dados não identificou 

esses elementos. 

 

Da análise dos trabalhos apresentados pelos grupos, verificou-se que 60% dos 

alunos ainda manifestam dificuldade na construção de gráficos de barras. Essas dificul-

dades refletem os erros já enunciados na revisão da literatura. 

Os gráficos apresentados de seguida, por dois grupos distintos, apresentam 

vários tipos de erros: omissão do título, não legendar os eixos, não especifica o valor 

“zero” como origem do referencial. 
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Foram identificados, também, erros associados ao esquecimento do zero sem o 

indicar no eixo vertical e à definição incorreta da escala (com utilização de diferentes 

unidades). 
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Análise e interpretação. O contexto desta tarefa motivou os alunos na sua reso-

lução, aproximando conteúdos matemáticos a um tema do seu interesse. Tendo em con-

ta os níveis de Curcio (1989) em relação à leitura e interpretação de gráficos e tabelas 

foi possível identificar uma melhoria no desempenho em questões do nível 1 (ler os 

dados) e mantendo-se a dificuldade já diagnosticada na resolução de questões do nível 2 

(ler entre os dados). 

Os resultados obtidos na questão de construção do gráfico de barras corroboram 

as investigações realizadas por vários autores referidos na revisão de literatura deste 

trabalho. Estes erros foram corrigidos durante a apresentação e discussão dos trabalhos 

dos grupos. No final, os alunos sistematizaram os elementos essenciais na representação 

gráfica de um gráfico de barras e identificaram alguns aspetos a ter em conta na sua 

construção, nomeadamente no que se refere à definição e escolha apropriada da escala a 

utilizar para representar os dados. 

Em relação ao conceito de moda, os alunos revelaram um bom desempenho, 

contudo continuam a manifestar dificuldades em expressar verbalmente o seu significa-

do, colocando dúvidas quanto à efetiva compreensão deste conceito. 

 

Tarefa 5: Poupar para partilhar 

 

A aula e as respostas dos alunos. Esta tarefa foi idealizada com o intuito de 

levar os alunos a compreender o conceito de média. Pretendia-se também levá-los a 

perceber o procedimento algébrico e gráfico para obtenção da média. Para a realização 

desta tarefa os alunos trabalharam em grupo. 
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Item 1 

A Inês, a Sara, o Raul, o André e a Eva estão a angariar dinheiro para uma viagem de 

estudo. Observa as quantias que cada uma das crianças conseguiu angariar. 

 

 

 

 

Item 1.1. Os cinco amigos decidiram juntar todo o dinheiro obtido e dividir igualmente 

pelos cinco. Com que dinheiro ficou cada uma das crianças? 

 

Todos os alunos responderam corretamente à questão. 

 

Quadro 27 - Respostas apresentadas pelos alunos ao item 1.1. da tarefa 5. 

 

Resposta 
N.º de alunos 

(n=20) 

% de 

alunos 

Não responde 0 0 

Responde corretamente  20 100 

Responde incorretamente 0 0 

 

 

 

A simplicidade dos números e operações envolvidas neste item pode ter contri-

buído para os resultados apresentados no quadro 26. No entanto, o facto de os alunos 

trabalharem em grupo heterogéneos, também influenciou o sucesso desta tarefa, uma 

vez que durante a realização do trabalho autónomo foi possível verificar que os alunos 

com melhor desempenho ajudavam os alunos que manifestavam mais dificuldades nos 

cálculos. 
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Item 1.2. Observa o gráfico que representa a quantia que cada uma das crianças tinha 

no seu mealheiro. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Item 1.2.1. Assinala a vermelho a linha correspondente à quantia com que cada uma das 

crianças ficou no final da divisão. 

Item 1.2.2. Explica uma possível forma de distribuir a quantia existente em cada um 

dos mealheiros para que cada criança ficasse exatamente com a mesma quantia. 

 

Também nesta tarefa os alunos não apresentaram dificuldades. Todos os grupos 

conseguiram arranjar uma forma de distribuir a quantia existente em cada um dos mea-

lheiros de modo a que cada criança ficasse com 20 euros. 

 

Quadro 28 - Respostas apresentadas pelos alunos ao item 1.2.2. da tarefa 

 

Resposta 
N.º de alunos 

(n=20) 

% de 

alunos 

Não responde 0 0 

Responde corretamente e apresenta explicação válida 20 100 

Responde corretamente mas não apresenta explicação válida 0 0 

Responde incorretamente 0 0 

 

Todos os grupos responderam corretamente a esta questão. 

Os grupos apresentaram três formas diferentes para essa distribuição. 



68 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Análise e interpretação. Esta tarefa procurou envolver os alunos na obtenção gráfica do 

conceito de média. A tarefa procura salientar que no cálculo da média intervêm todos os 

valores da amostra e que esta é o número que “equilibra” os grandes valores com os 

pequenos valores. As resoluções apresentadas pelos alunos revelam a compreensão da 

média como distribuição equitativa dos valores da amostra. Os alunos não revelaram 

grandes dificuldades na resolução desta tarefa. Penso que os resultados obtidos na reso-

lução da tarefa foram influenciados pelo seu contexto, próximo das suas vivências pes-

soais, bem como pelo trabalho em grupo e pela utilização de valores simples. No final 

da discussão dos trabalhos apresentados pelos grupos teve início a sistematização do 

conceito de média.  
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Tarefa 6: Mão dominante 
 

A aula e as respostas dos alunos. Esta tarefa de natureza investigativa procurou 

conduzir os alunos pelas quatro componentes de uma investigação estatística, tendo 

como objetivo construir e interpretar diagramas de caule-e-folhas. Para a sua concreti-

zação comecei por ler uma notícia retirada da internet sobre a dominância da mão em 

termos de destros e esquerdinos:  

 

Porque razão temos uma mão dominante? 

A razão pela qual somos destros ou esquerdidos ainda é hoje um mistério, no entanto 

estudos indicam que cerca de 90% da população mundial é destra. Os cientistas 

afirmam que numa família de pais destros, a hipótese de a criança ser esquerdina é só 

de 2% aumentando para 17% se um dos pais for esquerdino e para 50% se ambos 

forem esquerdinos. 

 

Após a leitura gerou-se um diálogo com os alunos sobre o que se considerava ser 

a mão dominante e de que forma é que esta estava relacionada com a destreza manual. 

De seguida lancei algumas questões na forma de desafio: E tu? Qual é a tua mão 

dominante?, Será que existe uma grande diferença entre a destreza da mão dominante e 

a mão não dominante? Como será que podemos medir a destreza manual? Será que a 

destreza manual depende do género? (Rapaz e rapariga?) Qual será o aluno que tem a 

maior destreza manual? 

Os alunos ficaram muito entusiasmados em realizar a tarefa e por poderem des-

cobrir qual o aluno com maior destreza manual. Este era um assunto que também já 

tinha sido abordado nas aulas de Ciências da Natureza e de Educação Física e sobre o 

qual os alunos tinham revelado bastante interesse e por isso tinham-no comentado nas 

aulas de Matemática. 

Durante o diálogo acima referido os alunos sugeriram algumas formas de medir 

a destreza manual. Uns sugeriram atividades físicas como o lançamento de uma bola 

com a mão direita e com a mão esquerda, agarrar uma bola lançada por outro aluno e 

verificar com que mão agarravam, fazer o braço de ferro, primeiro com uma mão e 

depois com a outra, outros sugeriram escrever um texto com a mão direita e com a mão 

esquerda e verificar qual ficava melhor, ou ainda cortar uma figura desenhada num 

papel, primeiro com uma das mãos e depois com a outra. Após esta discussão, sugeri 
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uma forma de medir a destreza manual que consistia em verificar com que mão os alu-

nos conseguiam riscar o maior número de símbolos, apresentados numa folha, em 30 

segundos. 

A tarefa foi entregue aos alunos em suporte de papel. Antes de iniciarem a reali-

zação da tarefa, pedi aos alunos que fizessem uma estimativa do número de símbolos 

que pensavam conseguir riscar em 30 segundos com cada uma das mãos. Pretendia-se 

detetar o sentido de razoabilidade e avaliar a capacidade de previsibilidade e o sentido 

crítico dos alunos perante os dados que seriam obtidos. Foram também esclarecidos 

alguns procedimentos a utilizar na realização da tarefa: o tempo iria ser cronometrado 

por mim e os alunos apenas poderiam riscar um símbolo de cada vez. 

A recolha de dados decorreu sem imprevistos. Primeiro os alunos realizaram o 

teste com a mão direita e depois com a mão esquerda. O desenrolar da tarefa decorreu 

com grande entusiasmo e no final os alunos revelaram muita curiosidade em confrontar 

os seus resultados com os dos colegas: Quem riscou mais com a esquerda? Quantas 

estrelas conseguiram riscar com a direita? Quantos riscos fizeram com a esquerda? 

Estas foram algumas das questões colocadas pelos alunos. Interrompi a discussão e pedi 

aos alunos que se concentrassem na resolução das seguintes questões: 

 

Item 2.2. Compara os valores obtidos com a estimativa feita inicialmente. 

Item 2.3. Calcula a razão entre o n.º maior de símbolos riscados e o n.º menor de símbo-

los riscados e explica o seu significado. 

Item 2.4. Qual te parece ser a tua mão dominante? Explica a tua resposta. 

 

Pretendia que os alunos efetuassem comparações e revelassem o seu sentido crí-

tico perante os dados obtidos. Eis alguns exemplos das suas respostas ao item 2.2.: 
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A maioria dos alunos apresentou uma estimativa muito aquém dos dados obti-

dos, apenas dois se aproximaram razoavelmente. A importância desta questão prende-se 

com a possibilidade realizar a antevisão do resultado possível para a situação apresenta-

da, estimulando o desenvolvimento no aluno das capacidades de prever resultados. 

O item 2.3. foi que causou mais dificuldades aos alunos, não no cálculo mas sim 

na interpretação do valor obtido. Nenhum dos grupos conseguiu atribuir um significado 

à razão obtida. Muitos alunos revelaram estranheza por obterem um valor superior a 

100%, questionando se tal era possível. Para tentar esclarecer a dúvida, durante a apre-

sentação dos trabalhos, tomei um dos valores obtidos e questionei os alunos: 

 

Professora: O que será então que significa 125%? 

Aluno A: Eu acho que é impossível! 

Professora: Impossível? O que queres dizer com isso? 

Aluno B: Não é impossível, foi o que deu na calculadora. 

Professora: Então a calculadora está avariada? Todos os alunos obtiveram valo-

res superiores a 100%, não foi? 

Turma: Sim! 

Aluno C: Eu tive 208%. 

[Ouviu-se um grande burburinho na sala] 

Professora: Calma, então vejamos o que será que tinha acontecido se obtivessem 

um resultado de 100%? 

Aluno D: Tinha riscado o mesmo com as duas mãos. – Respondeu um dos alu-

nos com melhor desempenho da turma. 

Professora: Perceberam o que o vosso colega disse? Para dar 100% teríamos de 

ter uma razão entre dois números iguais. Por exemplo o aluno B teria obtido 
  

  
   

    . – Escrevendo no quadro à medida que ia falando. – Então, o aluno B escreveu 
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45 símbolos com a mão direita e 36 com a mão esquerda e a razão entre estes dois valo-

res é 1,25 = 125%, certo? 

Aluno E: Ahhh, riscou mais 25 com a mão direita! 

Aluno D: Não! Ele riscou mais 9 símbolos. 

Aluno E: Já não estou a perceber nada! 

Professora: Calma. Então vejamos 36 corresponde a 100%, 50% será? - Dese-

nhando no quadro:  

 

 

 

 

 

 

Aluno D: Ele riscou mais 25% com a mão direita. 

Professora: Perceberam? 

Aluno E: Sim! Eu risquei mais 13%. 

Os alunos começaram a dizer as suas percentagens. 

Professora: Então e agora já são capazes de dizer o que aconteceu ao aluno C? 

Ele obteve 204%. 

Aluno F: Ele riscou mais 100% com a direita. 

Aluno D: Mais do dobro. Quantos riscastes com a esquerda? 

Aluno C: 25. 

Aluno D: Então riscaste mais de 50. [referindo-se à outra mão direita] 

Aluno C: Pois, risquei 55. 

 

A dúvida colocada pelo aluno indica uma interpretação da razão assente no sig-

nificado parte-todo, atribuindo 100% ao todo, daí a sua estranheza quando confrontado 

com valores superiores a 100%. Este diálogo revela, também, a dificuldade dos alunos 

na aquisição do conceito de fração como razão, na medida em que demonstram dificul-

dades na interpretação da comparação entre duas quantidades da mesma natureza. É de 

salientar ainda a presença de raciocínio proporcional nas respostas dadas pelo aluno D, 

revelando um desenvolvimento cognitivo acima do espectável para este nível de ensino. 
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No item 2.4. era pedido aos alunos que mediante os dados obtidos concluíssem 

qual parecia ser a sua mão dominante e que justificassem a sua resposta. Eis algumas 

respostas relativas este item: 

 

 

 

 

 

 

De salientar que no último exemplo a aluna não apresenta uma justificação váli-

da para a sua conclusão, mas os restantes alunos responderam justificado corretamente 

as suas afirmações. 

De seguida deu-se início à recolha de dados referente a todos os alunos da turma. 

Cada aluno disse qual o número de símbolos riscados com a mão direita e os números 

foram registados no quadro. No final do resgisto a professora explicou um processo de 

ordenação rápida e eficaz para organizar todos aqueles dados, tendo sido desta forma 

introduzido o diagrama de caule-e-folhas. Os alunos não revelaram dificuldades em 

acompanhar a construção deste diagrama e foram da opinião que era uma forma gira, 

fácil e rápida de organizar os dados. De forma a dar a perceber aos alunos a importância 

e relevância desta representação coloquei as seguintes questões: 

 

Item 3.3. Qual foi o maior número de símbolos riscados em 30 segundos?  

Item 3.4. Qual foi o menor número de símbolos riscados?  

Item 3.5. Qual foi a moda do número de símbolos riscados pelos alunos da turma? 

Item 3.6. Quantos alunos riscaram menos do que 50 símbolos? 

Item 3.7. Formula outra questão que possa ser respondida com a informação obtida do 

diagrama. 
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Estas questões foram resolvidas em grupo. Os alunos não revelaram grande difi-

culdade na sua resolução. É de salientar o melhor desempenho verificado na resolução 

do item 3.8., do qual apresento alguns exemplos: 

(A) Quantos alunos riscaram mais do que 60 símbolos? 

(B) Quantos alunos riscaram 45 símbolos? 

(C) Quantos alunos não riscaram mais de 30 símbolos? 

(D) Qual é o número de símbolos que a turma riscou? 

(E) Diz qual é a diferença entre o maior e o menor número de símbolos riscados. 

 

Na discussão em grande grupo, os alunos apenas consideram a questão D como 

mal formulada sugerindo a sua reformulação para: Qual foi o número total de símbolos 

riscados por toda a turma? 

De seguida foi feito no quadro o registo do número de símbolos riscados com a 

mão esquerda, a partir do qual os alunos iriam resolver as restantes questões da tarefa. 

Uma vez que soou o toque de saída, a continuação da resolução da tarefa ficou para a 

aula de estudo acompanhado. Nessa aula os alunos trabalharam em grupo e organizaram 

os dados relativos à mão esquerda num diagrama de caule-e-folhas, tendo respondido às 

seguintes questões: 

 

Item 4.3. Qual foi o maior número de símbolos riscados em 30 segundos? E o menor? 

Item 4.4. Qual foi a moda do número de símbolos riscados, com a mão esquerda, pelos 

alunos da turma? Explica o seu significado. 

Item 4.5. Quantos alunos riscaram mais do que 50 símbolos? 

Item 4.6. Compara os dados referentes à mão direita e esquerda dos alunos da turma. 

Escreve um texto com as conclusões retiradas em relação à mão dominante dos alunos 

da turma. Refere no texto a percentagem de alunos da turma cuja mão dominante é a 

direita e a percentagem de alunos cuja mão dominante é a esquerda. 

 

Todos os grupos conseguiram representar corretamente os dados através do dia-

grama caule-e-folhas mostrando terem compreendido a sua construção, aprendida na 

aula anterior. Em relação às questões acima enunciadas, os alunos apenas revelaram 

mais dificuldade na resolução do item 4.4., no que diz respeito à explicação do signifi-

cado da moda no contexto da tarefa apresentada, e no item 4.6., relativamente à formu-
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lação de um texto de análise dos dados obtidos. As respostas dadas pelos alunos ao item 

4.4. estão no quadro 22: 

 

Quadro 29 - Respostas apresentadas pelos alunos ao item 4.4. da tarefa 6. 

 

Resposta 
N.º de alunos 

(n=20) 

% de 

alunos 

Identifica corretamente a moda 16 80 

Identifica incorretamente a moda 4 20 

Atribui um significado correto para a moda 8 20 

Não atribui um significado correto para a moda 8 40 

 

Apenas um grupo não conseguiu identificar corretamente a moda: 

 

 

 

Um dos grupos identifica apenas corretamente a moda sem apresentar qualquer 

justificação: 

 

 

Outro grupo, embora identificando corretamente a moda, não atribui um signifi-

cado correto no contexto, nem revela compreensão do conceito:  

 

 

Apenas dois grupos revelam alguma compreensão do conceito e atribuem-lhe 

um significado no contexto da situação apresentada. 
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Os alunos revelaram muita dificuldade em estabelecer comparações entre os 

dados obtidos, revelando pouca capacidade em apresentar um texto que descrevesse as 

conclusões da tarefa realizada (Quadro 30).  

 

Quadro 30 - Respostas apresentadas pelos alunos ao item 4.6., da tarefa 6. 

 

Resposta 
N.º de alunos 

(n=20) 

% de 

alunos 

Não responde à questão 4 20 

Dá uma resposta pouco relevante, apresentando apenas uma com-

paração dos dados. 

16 80 

 

Os resultados apresentados pelos alunos ficaram muito aquém do pretendido. 

Era esperado, por exemplo, que comparassem os dados obtidos referentes à mão direita 

e à mão esquerda, identificado o maior e menor número de símbolos riscados com cada 

uma das mãos e analisassem a diferença entre a moda em cada um dos casos. Contudo 

os alunos limitaram-se a indicar ou a estabelecer uma comparação entre a percentagem 

de alunos da turma cuja mão dominante é a direita e a percentagem de alunos cuja mão 

dominante é a esquerda. Esta situação poderá dever-se à dificuldade dos alunos de ler 

entre os dados, limitando-se a responder de acordo com o referido de forma mais explí-

cita no enunciado: 

 

 

 

Embora este grupo tenha identificado corretamente qual a mão dominante dos 

alunos da turma, a sua justificação apresenta o cálculo errado da percentagem de alunos 

em relação à mão dominante, sugerindo reduzida compreensão ou confusão na determi-

nação de percentagens. 

Um dos grupos indica, apenas, a percentagem de alunos da turma cuja mão 

dominante é a direita e a percentagem de alunos cuja mão dominante é a esquerda, 
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focando-se somente numa parte do enunciado e não retirando qualquer conclusão acerca 

dos dados apresentados. 

 

 

Somente dois grupos conseguiram inferir qual a mão dominante dos alunos da 

turma estabelecendo a comparação dos dados apresentados: 

 

 

 

 

Análise e interpretação. A natureza investigativa desta tarefa motivou a sua rea-

lização. Os alunos manifestaram grande entusiasmo durante a recolha dos dados. Tendo 

em conta os níveis de Curcio (1989), verifica-se facilidade dos alunos na resolução de 

itens do nível 1 (3.3., 3.4., 3.5., 3.6., 4.3. e 4.5.) mas de novo dificuldade na resolução 

de itens do nível 2 (2.2., 2.4., 3.7. e 4.4.) e nível 3 (2.3. e 4.6). Estes resultados vão ao 

encontro das investigações realizadas por vários autores e referidas na revisão da litera-

tura. 

 

Tarefa 7: Temperaturas na serra 

 

Item 1. As temperaturas mínimas que se verificaram durante a primeira semana de 

janeiro na Serra de Monchique estão registadas na tabela seguinte: 
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domingo 2ª-feira 3ª-feira 4ª-feira 5ª-feira 6ª-feira sábado 

4ºC 4ºC 0ºC 1ºC 4ºC 5ºC 3ºC 

 

Item 1.1. Entre que valores variou a temperatura mínima na Serra de Monchique nesta 

semana? 

 

A aula e as respostas dos alunos. Esta tarefa tinha como objetivo verificar se os 

alunos eram capazes de identificar os extremos e a moda de um conjunto de dados e 

detetar a média bem como possíveis dificuldades dos alunos no seu cálculo. Pretendia-

se, também, perceber qual a sua compreensão do conceito de média e que significado e 

adequação lhe atribuem num dado contexto. Esta tarefa foi realizada individualmente. 

 

Quadro 31 - Respostas apresentadas pelos alunos ao item 1.1. da tarefa 7. 

 

Resposta 
N.º de alunos 

(n=20) 

% de 

alunos 

Não responde 2 10 

Identifica corretamente os extremos  11 55 

Identifica corretamente apenas um dos extremos 2 10 

Não identifica corretamente os extremos 5 25 

 

Dois alunos não responderam à questão alegando não compreenderem o que lhes 

era pedido. Cinco alunos não conseguiram identificar corretamente os extremos, dois 

indicaram todos os dados apresentados na tabela, outros dois responderam 21º C, ou 

seja, adicionaram todas as temperaturas da tabela, outro ainda respondeu utilizando o 

significado da palavra variação no contexto da linguagem corrente e ignorando parte do 

enunciado: 
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Dois alunos identificaram apenas corretamente um dos extremos, o que poderá 

estar associada à distração ou à exclusão do número zero: 

 

 

 

55% dos alunos responderam corretamente à questão identificando ambos os 

extremos: 

 

 

 

 

 

Item 1.2. Qual foi a temperatura mínima mais frequente, nesta semana, na Serra de 

Monchique? 

 

Quadro 32 - Respostas apresentadas pelos alunos ao item 1.2. da tarefa 7 

 

Resposta 
N.º de alunos 

(n=20) 

% de 

alunos 

Não responde 1 5 

Identifica corretamente a moda 17 85 

Não identifica corretamente a moda 2 10 

 

Dois alunos não identificaram corretamente a moda, um associou o conceito ao 

maior valor (5º C) o outro respondeu a moda foi domingo, segunda-feira e sexta-feira, 

confundindo a moda como a categoria que apresenta maior temperatura. 
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Item1.3. Calcula a média das temperaturas durante esta semana, na Serra de Monchi-

que. Explica o seu significado. 

 

Quadro 33 - Respostas apresentadas pelos alunos ao item 1.3. da tarefa 7. 

 

Resposta 
N.º de alunos 

(n=20) 

% de 

alunos 

Não responde 4 20 

Determina corretamente a média e apresenta explicação válida 7 35 

Determina corretamente a média mas não apresenta explicação 

válida 

6 30 

Não determina corretamente a média 3 15 

 

65% dos alunos conseguiram determinar corretamente a média. No entanto ape-

nas 35% destes alunos apresenta explicação considerada válida no contexto do proble-

ma: 

 

 

 

 

Os restantes 30%, embora tenha calculado corretamente a média, não apresen-

tam qualquer explicação para o seu significado no contexto do problema: 
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Nestes 30% estão também incluídos os alunos que não explicam o significado de 

média no contexto mas sim o seu procedimento: 

 

 

 

 

 

Os alunos que não calculam corretamente a média cometem erros já 

identificados como erros comuns por vários investigadores, como ilustram os seguintes 

casos: 

Este aluno ignora o valor 0º C e divide apenas por 6. 

 

 

 

Este aluno, provavelmente por distração, ignora um dos valores da tabela (3º C) 

e divide por 5 associado o número de dias de uma semana aos dias úteis. 

Análise e interpretação. Os alunos apresentaram algumas dificuldades na resolução 

desta tarefa, nomeadamente na identificação dos extremos e no cálculo e interpretação 

da média. Estas dificuldades e erros já foram identificados como erros comuns na 

revisão de literatura. Penso que nesta fase da sequência didática foi importante a 

realização de uma tarefa individual, pois premitiu dar visibilidade aos progressos ou 

dificuldades dos alunos, uma vez que o trabalho em grupo pode diluir as fragilidades 

individuais e realçar as capacidades dos elementos com melhor desempenho. 

Em relação aos resultados apresentados no desempenho dos alunos nesta tarefa é 

de salientar as dificuldades inerentes ao uso de determinados termos na linguagem cor-

rente e na linguagem matemática, como é o caso da palavra “variação”. Quando utiliza-
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E.B. 2, 3 da Pontinha         Matemática – 5.º Ano  

Ficha de trabalho: Cálculo mental 

Nome: ___________________________________________________________  

n.º: ____ Turma: ____ Data: …... / ..…. / ……... 

da em termos gerais num contexto do quotidiano significa ato ou efeito de variar, 

mudança, modificação, o mesmo acontecendo num contexto puramente matemático. 

Mas quando a esta palavra aparece associada a expressão “entre que valores”, não basta 

explicar o efeito da variação, há que referir os extremos da variação. Alguns alunos 

revelaram também dificuldade em interpretar o significado desta palavra, não porque 

não a conhecessem mas porque não o compreendiam num contexto numérico. 

 

Tarefa 8: Mercado discográfico 

 

Esta tarefa tinha como objetivo avaliar a capacidade de leitura e interpretação de 

gráficos circulares e foi resolvida em grupo. 

 

Lê a seguinte notícia 

Mercado discográfico caiu 13,6% em 2007 

O mercado português da música gravada 

 faturou no ano passado 50 645 892 euros. 

Menos 13,6 por cento que em 2006, em 

números que somam as vendas de discos 

(incluindo cassetes), DVD musical e mercado 

digital. Nas vendas de música portuguesa em 

full price (ou seja, os novos lançamentos),  

que somam em conjunto 1 127 622 unidades, 

53% das vendas correspondem a discos de 

 pop/rock. 

Fonte: Diário de Notícias 6 de Abril de 2008 

A partir da informação contida no gráfico, responde à seguinte questão: 

Em relação à venda de discos de música portuguesa em 2007, qual das afirmações 

seguintes é falsa? Justifica a tua resposta. 

(A) Mais de metade dos discos vendidos foram de pop/rock. 

(B) Os discos de dance music foram os menos vendidos. 

(C) Os discos de música ligeira e fado representaram menos de um quarto do total de 

vendas. 

(D) A venda de discos de música infantil foi superior à de música clássica 
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A aula e as respostas dos alunos. Os alunos mostraram interesse sobre o contex-

to da tarefa. Contudo, logo após a apresentação revelaram dificuldades com alguns ter-

mos apresentados na notícia: “faturou” e “full price”. Dei os necessários esclarecimen-

tos tendo em vista à compreensão da leitura da notícia, e os alunos iniciaram a sua reso-

lução. As respostas dos alunos estão resumidas no Quadro 34. 

 

Quadro 34 - Respostas apresentadas pelos alunos à tarefa 8. 

 

Resposta 
N.º de alunos 

(n=20) 

% de 

alunos 

Não responde 0 0 

Responde corretamente e apresenta explicação válida e completa 4 20 

Responde corretamente mas não apresenta explicação válida e 

completa 

12 60 

Responde incorretamente 4 20 

 

Após a resolução da tarefa (20 minutos) deu-se início à apresentação das resolu-

ções dos diferentes grupos. Dos cinco grupos da turma, quatro responderam corretamen-

te, mas apenas um dos grupos apresentou uma explicação válida e completa. 

 

 

 

Durante a discussão com toda a turma foi possível perceber que os grupos que 

não apresentaram uma resposta válida e completa apenas não o fizeram por escrito, por-

que oralmente foram capazes de explicar o seu raciocínio. Durante essa discussão foram 

capazes de argumentar o que estava incompleto e o que deveriam ter feito de forma a 

completar o seu raciocínio: 
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Apenas um grupo respondeu incorretamente à questão, apresentado um argu-

mento falso para a opção escolhida: 

 

 

 

Análise e interpretação. O contexto da tarefa suscitou interesse na sua resolução 

e a maioria dos alunos identificou-se com os dados apresentados. Os alunos revelaram 

alguma dificuldade na leitura da notícia e na interpretação do gráfico circular. As difi-

culdades prenderam-se com a associação de algumas categorias aos setores do gráfico. 

Para além disso os alunos continuaram a mostrar dificuldades em argumentar, por escri-

to, as suas decisões, apresentado embaraço na construção de um raciocínio que as des-

creva. 

 

Tarefa 9: Incêndios florestais 

 

Esta tarefa tinha como objetivo avaliar a capacidade de leitura e interpretação de 

gráficos de barras, sendo que, de acordo com a classificação de Curcio (1989), o item 1 

é de nível 2 e o item 2 é de nível 3. 

 

Lê a seguinte notícia: 

Incêndios: Arderam 41.964 hectares desde início do ano, menos 67,5% que em 

2010 
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Os incêndios consumiram até 30 de setembro deste ano 41.964 hectares de floresta, 

menos 67,5 por cento do que em igual período do ano passado, segundo dados provisó-

rios da Autoridade Florestal Nacional. 

 

 

Jornal de Notícias de 6 /10/ 2011 

 

A partir da informação contida nos gráficos, responde às seguintes questões. 

Item 1. Em que mês a área ardida foi menor? E em que mês se registou um maior 

número de incêndios? 

 

Item 2. Considera a seguinte afirmação: 

“A um maior número de incêndios corresponde uma maior área ardida.” 

Concordas com esta afirmação? Justifica a tua resposta. 

 

A aula e as respostas dos alunos. A tarefa foi realizada em grupo na mesma aula 

que a tarefa anteriormente apresentada. A tarefa foi apresentada oralmente através da 

leitura por parte da professora. Durante a leitura os alunos manifestaram desconhecer o 

significado de algumas palavras: ocorrências, hectares e provisórios. Após o esclareci-

mento do seu significado os alunos iniciaram a resolução. No final os grupos apresenta-

ram as suas resoluções e deu-se início à discussão em grande grupo. As respostas dos 

alunos estão sistematizadas no quadro 35. 
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Quadro 35 - Respostas apresentadas pelos alunos ao item 1. da tarefa 9. 

 

Resposta 
N.º de alunos 

(n=20) 

% de 

alunos 

Não responde 0 0 

Responde corretamente às duas questões 4 20 

Responde corretamente apenas a uma das questões 12 60 

Responde incorretamente às duas questões 4 20 

 

No item 1 os alunos tinham de analisar os dois gráficos e perceber que a primei-

ra questão estava associada ao primeiro gráfico e a segunda ao segundo gráfico. 40% 

dos alunos interpretaram corretamente os gráficos e responderam corretamente às duas 

questões: 

 

 

 

Mais de metade dos alunos (três grupos) responderam às duas questão tendo em 

conta os dados apresentados apenas num dos gráficos: 

 

 

 

A resolução apresentada por um desses grupos indiciou distração na leitura da 

questão uma vez que a resposta dada é correta, mas não responde ao que foi pedido. 

Esta situação veio a confirmar-se na apresentação do trabalho à turma. 
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Apenas um dos grupos não conseguiu responder corretamente às duas questões. 

Durante a apresentação do trabalho à turma foi percetível que os alunos, na leitura dos 

dados, tinham trocado os gráficos.  

 

 

 

As respostas dos alunos estão sistematizadas no quadro 36. 

 

Quadro 36- Respostas apresentadas pelos alunos ao item 2. da tarefa 9. 

 

Resposta 
N.º de alunos 

(n=20) 

% de 

alunos 

Responde corretamente e apresenta uma justificação válida 8 40 

Responde corretamente mas não apresenta uma justificação válida 12 60 

 

Embora todos os alunos tenham respondido corretamente a esta questão, apenas 

40% apresentaram uma justificação válida: 

 

 

 

 

 

Doze alunos (três grupos) respondem corretamente mas não apresentam uma 

justificação válida. Uns respondem com a própria afirmação, outros dão uma resposta 

que não justifica a afirmação: 
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Neste último caso, os alunos, embora não tenham apresentado uma justificação 

válida durante a apresentação das resoluções, apresentaram argumentos que demostram 

ter compreendido a questão, patente no seguinte diálogo: 

 

Professora: O que queriam vocês dizer com não combinam?  

Aluno (porta-voz do grupo): Se fosse verdade o mês que tem a barra mais alta no 

gráfico das ocorrências tinha de ser o mês que tem a barra mais alta no da área ardida e 

o que tem a barra menor também tinha de ter a barra menor no outro e assim…Mas não, 

não combinam. 

Análise e interpretação. Mais uma vez, os alunos apreciaram e identificaram-se 

com o contexto da tarefa, por este estar associado a um tema trabalhado nas aulas de 

Ciências da Natureza. Continuaram a revelar muitas dificuldades em resolver autono-

mamente questões de nível 2 e de nível 3 dos níveis de compreensão gráfica de Curcio 

(1989), mas revelaram algum desenvolvimento durante a apresentação oral dos traba-

lhos, identificando os erros cometidos pelos colegas e corrigindo as respostas dadas por 

eles. 

 

Tarefa 10: Mochilas 

 

Esta tarefa tinha por objetivo principal desenvolver uma investigação estatística, 

incluindo a formulação do problema a investigar, o planeamento adequado para selecio-

nar e recolher dados, a recolha de dados, a organização e tratamento dos dados recolhi-

dos através da sua representação e análise, a interpretação dos resultados, a formulação 

de novas conjeturas a partir desses resultados e utilização da informação estatística obti-

da para resolver problemas e tomar decisões. 
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A aula e as respostas dos alunos. Para iniciar a primeira fase da investigação 

estatística, comecei por ler uma notícia retirada da internet sobre um estudo realizado 

pela DECO que falava nos malefícios causados pelo transporte de muito peso nas 

mochilas escolares:  

 

Com certeza sabes que transportar demasiado peso faz mal à saúde e pode cau-

sar problemas à tua estrutura óssea, em especial às costas. Um estudo publicado pela 

DECO refere mesmo que um ser humano não deve carregar mais do que 10% do 

próprio peso. 

 

A leitura da tarefa provocou de imediato algum burburinho na sala de aula. 

Todos os alunos queriam dar a sua opinião e referir problemas de saúde causados pelo 

transporte de excesso de peso nas mochilas. Formulei, então, as seguintes questões: 

Será que a vossa mochila tem um peso adequado à vossa massa corporal? E o que 

acontece com a generalidade das mochilas dos alunos nossa escola? 

Os alunos começaram logo a tentar dar resposta, reportando-se às suas vivências 

pessoais. Uns achavam que as mochilas eram pesadas demais, outros achavam que nem 

por isso. Falaram também de possibilidades de evitar esta situação como a colocação de 

cacifos na escola e a utilização de rodinhas nas mochilas. De forma a evitar a dispersão 

de ideias foi sugerido aos alunos que realizassem uma investigação em grupo sobre o 

tema. A tarefa foi apresentada em suporte de papel: 

 

Item 1. Faz uma investigação estatística completa que permita saber se as mochilas da 

tua turma/escola são ou não prejudiciais às costas. 

Item 1.1. Planeia como deverá ser a recolha de dados necessária à investigação. 

Item 1.2. Realiza a recolha de dados. 

Item 1.3. Organiza os dados. 

Item 1.4. Constrói um gráfico que consideres adequado para representares os dados 

recolhidos. 

Item 1.5. Analisa e interpreta os dados obtidos. 

 

Item 2. Escreve uma carta ao diretor da escola a descrever como é o peso das mochilas 

dos alunos e justifica se devem ou não existir cacifos para todos os alunos guardarem 

material. 
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Pedi aos alunos que resolvessem apenas o item 1.1. (10 minutos) e que, de 

seguida, apresentassem as suas resoluções à turma. Pretendia assim orientar o trabalho 

dos alunos de uma forma organizada e gerir o tempo para garantir a concretização da 

investigação dentro do previsto na planificação. Os alunos apresentaram as seguintes 

resoluções: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Durante a discussão em grande grupo os alunos apontaram lacunas nas resolu-

ções dos colegas e deram sugestões (oralmente) para melhorar as suas resoluções, 

acrescentando elementos. Quando o primeiro grupo a apresentou indicou a necessidade 

de ter uma balança gerou-se alguma confusão, unas diziam que era óbvio, por isso 

achavam que não tinham de dizer, outros achavam que era sem dúvida algo a ter em 

conta no plano porque sem ela não poderiam realizar a investigação. Ouvidos os argu-

mentos, decidiu-se que era um elemento a ter em conta no plano. Surgiu então alguma 

preocupação pelo facto de não se ter uma balança. Alguns alunos procuraram resolver 
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esta questão dizendo que podiam usar a que existia no ginásio da escola, outros sugeri-

ram ir a casa buscar, uma vez que moravam perto. Esta situação ficou resolvida quando 

mostrei uma balança que tinha trazido de casa e que se encontrava dentro de um saco e 

que, por isso, os alunos não tinham visto. Os alunos ficaram agradavelmente surpreen-

didos e reagiram dizendo: “A professora já tinha tudo preparado”. 

No final das apresentações, foi redigido o plano a seguir pela turma na realiza-

ção da tarefa, que resultou da incorporação dos vários contributos dados pelos grupos: 

 

- Precisamos de uma balança; 

- Pesar a massa corporal de cada um dos alunos da turma; 

- Pesar a massa de cada uma das mochilas dos alunos na turma; 

- Calcular 10% da massa corporal de cada aluno; 

- Organizar todos os dados obtidos numa tabela. 

 

Foi também definido, pelos alunos, a forma de recolha de dados: iriam fazer uma 

fila por ordem da lista da turma e o aluno número um, após a sua pesagem, iria registar 

todos os dados numa tabela no quadro.  

Assim, a tabela foi desenhada no quadro e deu-se início às pesagens. No final, e 

após a conclusão do preenchimento da tabela, foi entregue aos alunos uma folha para a 

qual passaram os dados do quadro: 
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De seguida, os alunos voltaram a trabalhar em grupo para resolver o item 1.3. 

relacionado com a representação gráfica dos dados. Mais uma vez disse aos alunos que 

no final da resolução do item 1.3. os grupos iriam apresentar as suas resoluções. Preten-

dia deste modo assegurar que os alunos iriam resolver as questões seguintes utilizando 

uma representação gráfica correta. 

Os alunos mostraram alguma dificuldade na escolha da representação gráfica a 

utilizar. Durante a monitorização do trabalho autónomo dos alunos foi possível identifi-

car algumas tentativas de representação dos dados através de gráficos de barras. No 

entanto, os alunos apresentaram algumas dificuldades e acabavam por achar que era 

impossível ou muito complicado, “tínhamos de ter muitas barras” dizia um deles. Todos 

os alunos acabaram por escolher como representação dos dados o diagrama de caule-e-

folhas: 

 

 

Penso que o facto de ter sido a última representação que os alunos aprenderam a 

construir terá influenciado a sua escolha. Também podem ter ouvido os colegas de 

outros grupos falarem no diagrama de caule-e-folhas e por isso decidir fazê-lo. A aula 

foi interrompida pelo toque pelo que os alunos continuaram o trabalho na aula seguinte, 

ficando por fazer o item 1.5. e o item 2. 

Tendo em consideração as dúvidas colocadas pelos alunos quanto à possibilida-

de de construir um gráfico de barras com os dados da investigação utilizei uma aula de 

estudo acompanhado para explorar esta situação. A primeira ideia dos alunos era repre-

sentar o peso da mochila de cada um por uma barra, ficado assim o gráfico composto 

por vinte barras. Embora obtivéssemos a representação de um gráfico com barras, não 

seria o que se chama, em estatística, um gráfico de barras, já que estariam representados 

os dados, mas não as frequências absolutas (ou relativas) do conjunto de dados, como 
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referem Branco e Martins (2002). Explicada aos alunos, esta situação, um deles propôs 

que cada barra representasse um dos caules do diagrama de caule-e-folhas: 

 

Aluno A: Pois, assim ficavam só oito barras. 

Aluno B: Não, assim não dá. Não há ninguém que tenha uma mochila com 0 kg, 

1 kg, 2 kg… 

Aluno C: Já sei! Fazíamos assim… de 0 a 2 de 3 a 5 e de 6 a 8. 

A turma parecia concordar com a sugestão. 

Professora: A ideia parece-me boa, mas assim onde é que colocaríamos o aluno 

cuja mochila pesa 5,6 kg? 

Aluno C: Então fazemos uma barra de 0 a 2, outra de 2 a 4, depois de 4 a 6 e de 

6 a 8. Assim já dá. 

Professora: Que vos parece? Conseguimos encaixar todos os pesos das mochilas  

Os alunos parecem concordar. 

Professora: Muito bem, construímos aquilo a que se chamam classes. O nosso 

gráfico irá então ter quatro classes. Vamos então construir o gráfico. 

 

Um dos alunos veio ao quadro construir o gráfico, com a ajuda dos colegas que 

iam chamando a atenção para colocar o título (Peso das mochilas dos alunos da turma) e 

nomear os eixos (vertical: frequência absoluta/Número de aluno; horizontal: peso das 

mochilas). Surgiu então a dúvida do que colocar por baixo de cada uma das barras. Os 

alunos acabaram por decidir que a primeira barra seria leve, razoável, pesada e muito 

pesada. No final os alunos copiaram para o caderno o gráfico obtido. 

Na aula de Matemática seguinte os alunos começaram a ler o item 1.5.,. No 

entanto revelavam muita dificuldade em perceber o que lhes era pedido e o que tinham 

de fazer. Gerou-se então um diálogo em torno das palavras: analisa e interpreta: 

 

Aluno A: Analisar é olhar atentamente. 

Aluno B: Ah! Dizer as diferenças. 

Aluno C: Ou não, podemos dizer coisas que são iguais. 

Professora: Sim. E interpretar? O que significa? 

Aluno B: É ler. 

Professora: Só ler? 

Aluno A: Eu acho que é explicar. 
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Aluno D: Explicar os números? 

Aluno B: Explicar como fizemos… “tipo” pesamos as mochilas… depois pesa-

mos… 

Professora: Será? Mas assim não devia estar “descreve”? 

[Silêncio] 

Professora: O vosso colega falou em explicar. 

Aluno D: Sim, mas como é que explicamos os números? 

Professoras: Estes números dizem alguma coisa, não dizem? Vocês têm de dar 

sentido aos números apresentados na tabela, no vosso diagrama de caule-e folhas. Tirar 

conclusões da investigação. 

[Burburinho] 

Professora: O que representam estes números? 

Aluno E: O peso das malas. 

Professora: Sim, o peso das mochilas. Então têm de pensar no que é que se pode 

dizer sobre o peso das mochilas. 

Aluno C: Podemos dizer que a maioria dos alunos têm peso a mais nas mochilas 

e assim… 

Professora: Podem dizer e concluir muitas coisas. Vá lá, vamos ao trabalho. 

 

Os alunos começaram, então a resolver a questão, No entanto mostravam grande 

insegurança e incerteza no que estavam a escrever e por várias vezes solicitaram a 

minha ajuda ou validação. Sempre que me dirigia a um grupo, tentava não influenciar as 

respostas nem validar as suas conclusões, mas num dos grupos tive necessidade de des-

bloquear o impasse gerado, sugerindo algumas pistas, uma vez que os alunos não esta-

vam a conseguir escrever nada. Eis as resoluções dos alunos: 
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Este grupo limitou-se a fazer afirmações, enunciando alguns dos dados do gráfi-

co. 

O grupo seguinte apresentou a seguinte resolução: 

 

 

 

Neste caso os alunos também não conseguiram desenvolver muito a sua análise 

e interpretação, indicando uma característica geral e duas informações explícitas a partir 

dos dados. Durante a apresentação e discussão deste trabalho, o porta-voz foi questiona-

do, pelos colegas, pela frase: “Há mais malas com 3 kg.”. Os colegas afirmavam que a 

frase era falsa, porque só havia uma mochila com 3 kg. O aluno explicou que queriam 

dizer que há mais alunos com mochilas com peso entre os 3 kg e os 4 kg do que os 

outros pesos. Este grupo foi chamado ainda à atenção que eles não deviam dizer que há 

três alunos com 4,4 kg mas sim que há três mochilas que pesam 4,4 kg. 

Esta situação foi reforçada na apresentação do seguinte grupo: 

 

 

 

Embora este grupo tenha conseguido elaborar um texto com mais informação, 

identificando a moda e calculando a média, comete um erro na identificação da moda. 
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Os alunos justificaram esta afirmação, atribuindo um significado errado à moda, indica-

do que era o caule que tinha mais folhas.  

Na resolução que se segue os alunos apresentam algumas afirmações que envol-

vem leitura entre os dados. No entanto apresentam um valor errado para a média dos 

pesos das mochilas: 

 

 

Durante a apresentação e discussão dos trabalhos apresentados, um dos alunos 

da turma aponta para a impossibilidade do valor da média. Este aluno argumenta dizen-

do que era uma quantidade muito elevada para poder representar o peso médio das 

mochilas e chama a atenção para o facto de todos os pesos das mochilas serem inferio-

res a 8 kg. Quando questionados os elementos do grupo, assumem o erro dizendo que 

dividiram pelos oito caules. Embora o último grupo tenha apresentado várias afirmações 

de leitura entre dados, não produziu nenhuma inferência relativamente à investigação 

realizada. 
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No final das apresentações dos trabalhos dos grupos e com vista à resolução do 

item 2, foi realizada, em grande grupo, uma síntese da análise dos dados. Pretendia-se 

aprofundar as interpretações dos alunos de modo a produzir inferências sobre a investi-

gação realizada. Nesta síntese foram apresentados alguns argumentos com recurso a 

percentagens para justificar os dados obtidos na investigação. De seguida os alunos 

começaram a resolver o item 2. 

No final da aula e após a apresentação oral das ideias dos alunos sobre os dados 

a incluir na carta ao Diretor da Escola, foi redigida em grande grupo a carta que os alu-

nos iriam entregar ao diretor (Anexo 13). Para a conclusão da redação desta carta foram 

utilizadas uma aula de Formação Cívica e outra de Estudo Acompanhado. Também 

foram utilizadas duas aulas de Estudo Acompanhado para ensinar os alunos a construir 

gráficos de barras com o Excel. 

Análise e interpretação. Esta tarefa revelou-se muito aliciante para os alunos, 

não só pela recolha dos dados, mas também por toda a discussão que a envolveu. Foi 

uma tarefa que ultrapassou em muito o tempo previsto na planificação, tendo em conta 

toda a exploração feita em torno do tema. Para mim, foi das tarefas mais estimulantes e 

aquela que permitiu maior confronto com a aprendizagem dos alunos. Os diálogos cria-

dos pelas dificuldades dos alunos foram muito ricos e revelaram-se de grande importân-

cia não só para a constatação de erros na aquisição de alguns conceitos (moda e média), 

mas também de dificuldades nas construções dos gráficos. A realização desta tarefa 

possibilitou, por um lado, a perceção da dificuldade dos alunos produzirem afirmações 

relacionadas com a leitura entre dados e para além dos dados e, por outro lado, da 

importância fulcral do trabalho em grupo para fomentar o desenvolvimento dessas 

capacidades. Muitos dos alunos não teriam sido capazes de desenvolver este tipo de 

trabalho de forma individual. 

 

Teste final 

 

A aula e as respostas dos alunos. No final da unidade foi realizado um teste final 

com o intuito de analisar e verificar as aprendizagens dos alunos adquiridas durante a 

unidade de ensino. Pretendia-se aferir, também, o desenvolvimento da literacia estatísti-

ca. 
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O teste é composto por sete questões, elaboradas tendo como ponto de partida os 

níveis de leitura e compreensão gráfica propostos por Curcio (1989), indicados no qua-

dro 37 apresentado de seguida. 

 

Quadro 37 - Distribuição dos itens do teste inicial pelos níveis de Curcio (1989) 

 

 Níveis de compreensão gráfica 

 Ler os dados Ler entre os dados Ler além dos dados 

Itens 1.1.; 1.2.; 1.3.;2.1.; 2.2.; 

2.3.; 2.4.; 2.6. 

1.4.; 1.5.; 1.6.;2.5.; 3 4; 5; 6; 7 

 

O teste foi realizado numa folha de registo e teve a duração de 90 minutos. A codi-

ficação das respostas dos diversos itens é variada, de acordo com o formato das ques-

tões e com o tipo de desempenhos previstos, não correspondendo a qualquer hierarquia 

de importância relativa. Os níveis de raciocínio propostos por Jones (2000, 2001) e 

Mooney (2002), apresentados no Capítulo 2 deste trabalho (Quadro 7) foram usados 

para analisar as respostas dos alunos quando lhes é solicitada a explicação ou justifica-

ção das suas respostas.  

 

Item 1. Foi realizado um inquérito acerca do número de livros que cada um dos alunos 

de uma turma do 6º ano tinha lido nas férias. Os resultados do inquérito estão represen-

tados no gráfico que se segue: 

 

 

Item 1.1. Escreve uma frase que traduza a informação representada pela primeira barra 

do gráfico. 
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Item 1.2. Quantos alunos do 6.º ano leram 3 livros nas férias?  

Item 1.3. Indica qual é a moda do número de livros lidos durante as férias por estes alu-

nos. 

Item 1.4. Quantos alunos tem a turma?  

Item 1.5. Formula outra questão que possa ser respondida com informação do mesmo 

gráfico. 

Item 1.6. Completa a tabela de frequências absolutas e relativas. 

 

Esta tarefa tinha por objetivo verificar as aprendizagens dos alunos quanto à lei-

tura e interpretação de dados apresentados num gráfico de barras. As respostas dos alu-

nos estão no quadro 38. 

 

Quadro 38 - Respostas apresentadas pelos alunos à questão 1. 

 

Resposta 
Item 

1.1. 1.2. 1.3. 1.4. 1.5. 1.6. 

Responde corretamente 19 19 18 19 15 7 

Responde incorretamente 1 1 2 1 2 0 

Responde de forma incompleta 0 0 0 0 3 13 

Não responde 0 0 0 0 0 0 

 

Os alunos tiveram um bom nível de desempenho na resolução da questão. Em 

relação ao item 1.1., apenas um aluno responde de forma incorreta, indicado que a barra 

representa o número de livros. Em relação ao item 1.2. apenas um aluno responde de 

forma incorreta, nenhum, confundindo a categoria com o valor da frequência. Quanto ao 

item 1.3., dois alunos revelaram não compreender o conceito de moda, dando uma res-

posta inapropriada. Um responde que a moda é “O livro número 2” e o outro responde 

que “Foram dez alunos que leram 10 livros”. Em relação ao item 1.4. o aluno que res-

ponde incorretamente confunde o total de alunos com o número de alunos com maior 

frequência absoluta e responde “10”. Apenas dois alunos não conseguiram formular 

uma questão apropriada aos dados, limitando-se a escrever uma afirmação que traduz 

uma leitura literal dos dados do gráfico. Três alunos responderam de forma incompleta a 

esta questão, apresentando uma frase confusa ao nível da construção frásica ou das 

ideias sugeridas. Contudo, verificou-se uma melhoria significativa na formulação de 
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questões tendo como base uma representação gráfica (1.5.) em relação aos dados apre-

sentados na análise no teste diagnóstico. O item 1.6., envolvendo a construção da tabela 

de frequências relativas, foi o que apresentou mais respostas incompletas. Os erros 

cometidos pelos alunos nesta questão estão relacionados com erros de cálculo ou com a 

realização do quociente entre as frequências absolutas e o total de dados ou na passagem 

do número na forma decimal para percentagem. 

 

Item 2. Os dados que se seguem representam os pontos marcados por uma equipa de 

basquetebol num torneio escolar. 

63   61   68   55   81   78   54   50   63   55   63   71   66   74 

Item 2.1. Constrói um diagrama de caule-e-folhas para representar os dados. 

Item 2.2. Quantos jogos realizou a equipa durante o torneio? 

Item 2.3. Indica a pontuação máxima e a pontuação mínima obtidas pela equipa, duran-

te o torneio. 

Item 2.4. Em quantos jogos a equipa fez 55 pontos? 

Item 2.5. Em quantos jogos a equipa fez mais de 70 pontos? 

Item 2.6. Qual foi o número de pontos mais frequente durante o torneio? 

 

Esta tarefa tinha por objetivo aferir as capacidades dos alunos na construção do 

diagrama de caule-e-folhas e na leitura e interpretação de dados. Os alunos não revela-

ram grandes dificuldades na resolução da questão 2, como se verifica pelos resultados 

do quadro 39. Os erros cometidos na construção do diagrama de caule-e-folhas (2.1.) 

estão associados à não utilização de todos os dados ou à não correta ordenação dos 

mesmos. Todos os alunos responderam corretamente aos itens 2.2., 2.4. e 2.6.. Em rela-

ção ao item 2.3., os erros correspondem à identificação incorreta de um dos valores 

pedidos. Quanto ao item 2.5., apenas um aluno dá uma resposta errada, respondendo 

“Nenhum”. Este aluno poderá ter feito uma leitura errada do enunciado e respondeu de 

acordo com essa leitura. As respostas dadas pelos alunos estão no quadro 39. 
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Quadro 39 - Respostas apresentadas pelos alunos à questão 2. 

 

Resposta 
Item 

2.1. 2.2. 2.3. 2.4. 2.5. 2.6. 

Responde corretamente 16 20 18 20 19 20 

Responde incorretamente 0 0 0 0 1 0 

Responde de forma incompleta 4 0 2 0  0 

Não responde 0 0 0 0 0 0 

 

Item 3. Explica o significado do título da notícia apresentada  

no jornal da figura ao lado. 

 

 

 

 

Esta tarefa tinha pretendia avaliar as capacidades dos alunos na compreensão do 

significado de média. As respostas dadas pelos alunos à questão 3 estão no quadro 40: 

 

Quadro 40 - Respostas apresentadas pelos alunos à questão 3. 

 

Resposta 
N.º de alunos 

(n=20) 

% de 

alunos 

Não responde 4 20 

Atribui um significado correto de média 6 30 

Não atribui um significado incorreto de média 10 50 

Verificamos que 70% dos alunos não responde ou responde de forma incorreta à 

questão revelando dificuldade na compreensão do significado do conceito de média. 

Apenas 30% dos alunos responde de forma apropriada: “A notícia quer dizer que se 

todos os portugueses fossem o mesmo número de vezes às urgências, cada um ia às 

urgências uma vez por ano” 

Os alunos que atribuem um significado incorreto associam a média à maioria, à 

metade ou à moda o que está de acordo com os erros identificados por Batanero (2001) 

por ostensivos e validativos. Houve também alunos que respondem transcrevendo a 

frase da figura. Um dos alunos respondeu: “No Sul há pessoas que só vão uma vez às 
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urgências.” Este aluno faz uma leitura de acordo com dados irrelevantes da questão e 

atribui um significado que ele próprio cria da leitura da frase. 

 

Item 4. A tabela seguinte mostra o número de SMS enviadas pela Vera durante uma 

semana. 

Domingo Segunda Terça Quarta Quinta Sexta Sábado 

13 0 11 9 17 8 12 

 

Qual foi a média de SMS enviadas, por dia, pela Vera? 

 

Esta questão tinha por objetivo aferir se os alunos sabiam determinar correta-

mente a média e verificar se cometiam erros já identificados nas investigações referidas 

na revisão da literatura. As respostas dadas pelos alunos à questão 4 estão no quadro 41. 

 

Quadro 41 - Respostas apresentadas pelos alunos à questão 4. 

 

Resposta 
N.º de alunos 

(n=20) 

% de 

alunos 

Não responde 1 5 

Calcula corretamente a média 11 55 

Calcula incorretamente a média 8 40 

 

Verifica-se que 55% dos alunos efetuou corretamente o cálculo da média, sendo 

que 45% não responde ou responde de forma incorreta. Saliento o facto de alguns alu-

nos, tendo determinado corretamente o valor da média, não efetuarem o algoritmo do 

cálculo da média. Estes alunos justificam, corretamente, que distribuíram igualmente o 

número de mensagens pelos dias da semana, obtendo assim o valor da média. 

Os erros associados ao cálculo incorreto da média relacionam-se com erros de 

cálculo (6 alunos) ou por ignorarem o dia da semana em que não foram enviadas men-

sagens, somando os restantes valores e dividindo apenas por seis dias (2 alunos). 

Segundo Batanero (2001) são erros do tipo Intensivos, associados normalmente à 

não utilização do valor zero como dado da amostra para efetuar o cálculo da média, ou 

utilizando apenas de parte dos dados. 
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Item 5. Há 10 pessoas num elevador, 6 mulheres e 4 homens. A média do peso das 

mulheres é 60 quilos, e a média do peso dos homens é 80 quilos. Determine a média do 

peso das 10 pessoas que se encontram no elevador.  

 

Esta pergunta tinha um nível de exigência elevado e pretendia-se verificar a 

capacidade dos alunos na aplicação do conceito de média a novas situações. Os resulta-

dos estão no quadro seguinte. 

 

Quadro 42 - Respostas apresentadas pelos alunos à questão 5. 

 

Resposta 
N.º de alunos 

(n=20) 

% de 

alunos 

Não responde 8 40 

Responde corretamente 7 35 

Responde incorretamente 5 25 

 

Como era de esperar, dado o grau de dificuldade, os alunos revelaram muito 

embaraço na resolução desta questão, pois 40% dos alunos não responde e 25% respon-

de de forma incorreta. Contudo, é de salientar que os alunos já tinham resolvido duas 

questões, do manual, semelhantes a esta. Apresento de seguida alguns exemplos de res-

postas incorretas. Assim, dois dos alunos, adicionam a média do peso das mulheres com 

a média do peso dos homens e dividem por 2: 

 

 

 

Outros dois alunos adicionam as médias dos pesos das mulheres e dos homens e 

depois dividem por 10. 
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Um dos alunos divide a média do peso das mulhes por 2 e faz o mesmo para os 

homens e, no final, apresenta a média para cada um deles. 

 

 

 

Para estes alunos, a média é um procedimento a realizar, que consiste na soma 

de dados e depois na respetiva divisão por um número. Não revelam qualquer sentido 

crítico perante os resultados apresentados. É como se fizessem um cálculo mecânico 

desprovido de sentido. De referir o sucesso da resolução por parte de 35% dos alunos. 

Vejamos algumas dessas resoluções: 
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Item 6. Lê a seguinte notícia. 

 

“A televisão deixou de ser o meio de comunicação preferido pelos jovens portugueses 

entre os nove e os 20 anos. Um inquérito, realizado «on-line», durante um mês (1353 

respostas), indica que 70% optariam pela Internet e que a TV seria primeira opção para 

apenas 20%.” 

Assinala com x qual dos gráficos seguintes representa os dados referentes à preferência 

dos jovens pela Internet, em comparação com a Televisão e numa pequena composição, 

explica, para cada um dos outros três gráficos, a razão pela qual não os escolheste. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Esta tarefa tinha por objetivo aferir as capacidades dos alunos relativamente à 

leitura e interpretação de dados apresentados em gráficos circulares e verificar a evolu-

ção das aprendizagens no que diz respeito à formulação de argumentos para justificar 
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uma tomada de decisão. As respostas dadas pelos alunos à questão 6 estão no quadro 

43: 

 

Quadro 43 - Respostas apresentadas pelos alunos à questão 6. 

 

Resposta 
N.º de alunos 

(n=20) 

% de 

alunos 

Não responde 0  

Responde corretamente e apresenta uma justificação válida para a 

sua resposta 

10 50 

Responde corretamente mas não apresenta uma justificação válida 

para a sua resposta 

2 10 

Responde incorretamente  8 40 

 

Verificamos que 60% dos alunos respondem corretamente à questão, dos quais 

10% não apresenta uma justificação. Verifica-se, também, que 50% dos alunos respon-

dem corretamente e apresentam uma justificação válida, mas continuam a revelar difi-

culdades ao nível da expressão escrita. Alguns destes alunos apresentam respostas onde 

é percetível o seu raciocínio, mas não justificam de forma completa a razão da sua esco-

lha. Apresento de seguida alguns exemplos de respostas consideradas válidas. 
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Oito alunos apresentam uma resposta incorreta à questão, assinalando seis a 

opção D e dois a opção B. Apresento de seguida dois exemplos de respostas incorretas, 

as duas primeiras referem-se às resoluções de dois alunos que assinalaram a opção D e a 

terceira é de um aluno que assinalou a opção B. 

 

 

 

Esta foi a justificação da maioria dos alunos que assinalou a opção D. Estes alu-

nos não perceberam que a soma das percentagens apresentadas não perfazia 100% pelo 

que eliminam logo as restantes opções. 

Houve um aluno que apresenta uma resposta tendo em conta as suas vivências 

pessoais ignorando os dados apresentados no enunciado: 

 

 

 

Atribuo o erro cometido pelos alunos que assinalaram a opção B, a problemas de 

identificação ou associação das percentagens aos setores apresentados nos gráficos. 
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Item 7. Dois jornais de uma cidade, Alnia e Belnia, apresentaram, na mesma semana, os 

seguintes gráficos referentes a um estudo sobre o consumo médio diário de água, por 

habitante, na cidade. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Um leitor atento descobriu que os dois jornais não utilizaram os mesmos dados para 

construírem os seus gráficos. Explica como poderá ter chegado a esta conclusão.  

 

Esta questão tinha por objetivo verificar o desenvolvimento do sentido crítico 

dos alunos e aferir as suas aprendizagens em relação à leitura de dados na transposição 

entre duas representações diferentes. 
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Quadro 44 - Respostas apresentadas pelos alunos à questão 7. 

 

Resposta 
N.º de alunos 

(n=20) 

% de 

alunos 

Não responde 4 20 

Apresenta uma justificação válida 14 70 

Não apresenta uma justificação válida 2 10 

 

Verificamos um bom nível de desempenho dos alunos na resolução desta ques-

tão uma vez que 70% dos alunos apresenta uma justificação válida e apenas 30% não 

responde ou não apresenta uma justificação válida. De seguida, apresento as resoluções 

dos alunos que não apresentam uma justificação válida: 

 

 

 

 

 

Estes alunos focam-se numa diferença pictórica irrelevante para a sua justifica-

ção, em vez de procurar divergências ou disparidades entre os dados apresentados.  

De seguida, apresento alguns exemplos de resoluções em que os alunos apresen-

tam uma justificação válida. A maior parte dos alunos justifica corretamente a sua res-

posta indicando disparidades entre os dados representados nas duas representações. 
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Um dos alunos decide passar os dados apresentados para percentagens e desta 

forma apresenta uma justificação correta. 
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Dois dos alunos apresentaram uma resposta muito criativa, efetuando uma trans-

formação de representações. Converteram os dados do gráfico circular para um gráfico 

de barras e, a partir dessa transformação, tiraram as suas conclusões. 

 

 

 

 

Análise e interpretação. Os dados recolhidos permitiram inferir a evolução das 

aprendizagens dos alunos em relação ao nível de compreensão de leitura gráfica, anali-

sar e verificar as aprendizagens realizadas durante a unidade de ensino e aferir o desen-

volvimento da literacia estatística. Em termos globais, a turma apresentou um bom 

desempenho no teste final. Apenas três alunos obtiveram classificação negativa. O gráfico 
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apresentado de seguida refere-se à média das respostas corretas para cada um dos níveis 

de Curcio (1989). 

 

Figura 8 - Comparação da média de respostas corretas entre o teste inicial e o teste final. 

 

Os dados do teste inicial e final mostram que houve uma melhoria nos resultados 

apresentados pelos alunos em todos os níveis de compreensão gráfica de Curcio (1989). No 

teste final, os alunos obtiveram um grande sucesso nos itens de nível 1, apresentando uma 

média de respostas corretas superior a 90%. Nos itens de nível dois verificou-se um aumen-

to de 35% em relação aos dados do teste inicial. Apenas os itens referentes ao nível 3 apre-

sentam uma média de respostas corretas inferior a 50%. 

Penso que, em grande parte, a razão dos resultados obtidos no nível 3 se devem a 

questões relacionas com o domínio da língua portuguesa. Estes alunos revelaram ao longo 

do ano muita dificuldade em exprimirem por escrito as suas ideias e os seus raciocínios. 

Outra das razões poderá ser a pouca experiência na resolução de questões de desenvolvi-

mento em que lhes é solicitado um comentário, ou uma justificação, ou uma composição. 

Estes alunos associam as respostas de matemática a números e não a textos. Alem disso, a 

análise das resoluções do teste final permitiu também a confirmação dos erros comuns 

associados ao conceito de média e já referidos na revisão de literatura. 
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Capítulo 5 
 

 

Reflexão sobre o trabalho realizado e eventuais implicações 

 

 

Neste capítulo começo por apresentar uma síntese do trabalho e os principais 

resultados no que diz respeito ao desenvolvimento da literacia estatística, dando especial 

atenção ao trabalho com diversas representações e à interpretação de dados estatísticos, 

tendo em consideração os objetivos e as questões nele formuladas bem como a revisão 

de literatura efetuada. Por fim faço, uma breve reflexão pessoal sobre o significado e 

limitações deste trabalho para mim enquanto professora e sobre os seus contributos para 

o meu desenvolvimento profissional. 

 

5.1. Síntese do trabalho 

 

O atual Programa de Matemática do ensino básico português (ME, 2007) trouxe 

visibilidade e reconhecimento do valor da Estatística no currículo da Matemática esco-

lar. Colocando o ensino da Estatística a par das mais recentes investigações e ao nível 

de importância dos restantes temas curriculares. No centro do ensino da Organização e 

tratamento de dados surge agora o conceito de literacia estatística distinguindo-se desta 

forma da perspetiva que até aqui predominava o ensino da Estatística, reduzida a aspe-

tos mais técnicos, como a construção de tabelas e gráficos e procedimentos de cálculo 

(de medidas estatísticas). O atual programa apresenta como propósito principal do ensi-

no do tema Organização e tratamento de dados, desenvolver nos alunos a capacidade de 

compreender e de produzir informação estatística, bem como de a utilizar para resolver 

problemas e tomar decisões informadas e argumentadas (ME, 2007), salientando, desta 

forma, os aspetos relacionados com o desenvolvimento do raciocínio e do pensamento 

estatístico, a capacidade de comunicação e o espírito crítico.  

 



114 

 

Através deste trabalho, pretendo promover o desenvolvimento da literacia esta-

tística dos alunos do 5.º ano de escolaridade, dando especial atenção ao trabalho com 

diversas representações e à interpretação de dados estatísticos em diferentes representa-

ções. Pretendo, ainda, perceber de que modo o trabalho com tarefas contextualizadas e 

retiradas dos media pode contribuir para a compreensão e desenvolvimento da literacia 

estatística em alunos do 5.º ano. 

O quadro teórico deste trabalho aborda aspetos relacionados com a representa-

ção e organização de dados: (i) representações estatísticas, tabelas de frequências abso-

lutas e relativas, gráficos de barras, circulares e diagramas de caule-e-folhas; (ii) concei-

to de literacia estatística, raciocínio e pensamento estatístico; (iii) investigações estatís-

ticas, formulação de questões e natureza dos dados; (iv) interpretação e utilização de 

informação estatística, gráficos e conceito de média. Segundo (Steen, 2001), a literacia 

estatística é um conjunto de conhecimentos, convicções, predisposições, hábitos men-

tais, capacidades de comunicação e habilidades que as pessoas precisam para lidar de 

maneira eficaz com situações envolvendo dados que surgem na sua vida e na sua ativi-

dade profissional. Na minha perspetiva, o significativo volume de informações a que a 

maioria dos alunos tem acesso através dos media e a importância do desenvolvimento 

do sentido crítico para a tomadas de decisões justificam em si o interesse pela Estatísti-

ca.  

Este trabalho tem por base uma unidade de ensino sobre leitura, interpretação e 

representação de dados. Esta unidade segue as orientações do novo Programa de Mate-

mática do Ensino Básico (ME, 2007) e das Normas do NCTM (2007), sofre também 

influência da revisão da literatura que realizei sobre o tema e contempla uma grande 

diversidade de tarefas, incluindo problemas e investigações. A unidade de ensino foi 

realizada no ano letivo de 2011/12, sendo os participantes do trabalho os alunos de uma 

turma do 5.º ano da qual sou professora. A principal fonte de dados foram as produções 

escritas dos alunos durante a unidade e os registos efetuados no meu diário de aula. 

Foram também utilizados alguns registos em áudio e em vídeo. 

 

5.2. Conclusões 

 

Neste ponto apresento as principais conclusões do trabalho no que diz respeito 

ao desenvolvimento da literacia estatística e em função das questões nele formuladas, 

indicando (i) as dificuldades evidenciadas pelos alunos antes, durante e no fim da uni-
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dade de ensino na construção, leitura e interpretação de diferentes representações dos 

dados; (ii) as aprendizagens evidenciadas pelos alunos, no final da unidade de ensino, 

na compreensão do conceito de média e seu significado num dado contexto; (iii) as 

aprendizagens evidenciadas pelos alunos, no final da unidade de ensino, na interpreta-

ção dos resultados que decorrem da organização e representação de dados; e (iv) as 

aprendizagens evidenciadas pelos alunos, no final da unidade de ensino, na utilização da 

informação estatística para resolver problemas e tomar decisões. 

 

Literacia estatística. Antes da unidade de ensino os alunos revelavam poucos 

conhecimentos, bem como, hábitos mentais e capacidades de comunicação pouco 

desenvolvidos. Os alunos revelavam uma conceção da Matemática associada aos núme-

ros e aos cálculos. No final da unidade foi possível verificar uma satisfatória evolução 

do seu desenvolvimento, particularmente na interpretação de notícias retiradas dos 

media. Os resultados deste trabalho sugerem que a utilização de gráficos dos media 

pode ser uma boa estratégia para relacionar os usos dos gráficos em contextos escolares 

e em situações fora da escola. Também neste sentido, Watson (1997) sugere que esta 

estratégia pode motivar os alunos a aprender aspetos do tratamento de informações. 

Porém, a introdução dos gráficos dos media na sala de aula implica processos de desco-

dificação, da linguagem utilizada, descontextualização, do problema que originou essa 

informação de forma a cumprir os objetivos curriculares a que se propõe e recontextua-

lização, perante os dados obtidos, o que nem sempre é fácil para os alunos, pelo que 

requer uma abordagem pedagógica cuidadosa.  

Construção, leitura e interpretação de diferentes representações de dados. 

Antes da realização da unidade de ensino, os alunos apresentam muitas dificuldades na 

leitura e interpretação de diferentes representações dos dados. Aproximadamente 28% 

dos alunos demostrava não conseguir retirar os dados explícitos de um gráfico para res-

ponder às questões propostas (questões de nível 1). Esta dificuldade, acentuava-se, no 

que se refere às questões do nível 2 e nível 3 de Curcio onde é requerido que os alunos 

efetuem leitura entre os dados e para além dos dados. Contudo a principal dificuldade 

apresentada pelos alunos, nesta fase, diz respeito à comunicação matemática, quer na 

interpretação de enunciados quer na justificação das suas respostas. Apesar de se conse-

guirem exprimir razoavelmente de forma oral, os alunos, demonstram grandes dificul-

dades na comunicação escrita, o que vai ao encontro das dificuldades referidas por Wu 

(2004) no que diz respeito às explicações dos alunos que são, muitas vezes, incertas ou 
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pouco claras. A maioria dos alunos parece estar no nível idiossincrático quanto à descri-

ção dos dados referido por Jones et al. (2000) e revelam, sobretudo, característica de 

raciocínio idiossincrático e transitório descrito por Jones et al. (2000, 2001) e Mooney 

(2002). 

Durante a realização da unidade de ensino, os alunos demonstram uma evolução 

bastante positiva na construção, leitura e interpretação dos dados, nomeadamente, em 

questões de nível 1 e nível 2 de Curcio, continuando a revelar algumas dificuldades em 

questões de nível 3. O que não é de estranhar dado o nível etário dos alunos. É de referir 

que alguns alunos revelam característica de raciocínio quantitativo e analítico descrito 

por Jones et al. (2000, 2001) e Mooney (2002), conseguindo fazer várias conexões entre 

diferentes aspetos do problema e integrando alguns aspetos relevantes.  

Conceito de média e seu significado num dado contexto. Os alunos revelaram 

compreender o procedimento utilizado para o cálculo da média, contudo apenas alguns 

conseguem explicar o seu significado num dado contexto. O erro mais frequente come-

tido pelos alunos, está associado aos elementos ostensivos e validativos (Batanero, 

2001), pois associam a média ao cálculo aplicando o algoritmo de uma forma mecânica, 

não revelando capacidade da sua utilização flexível nem da atribuição do seu significa-

do. Foram também identificados erros intensivos, ao calcular a média, quando tomam 

em consideração apenas parte dos dados. 

Interpretação dos resultados que decorrem da organização e representação dos 

dados. No final da unidade os alunos revelam uma evolução significativa na resolução 

de questões de organização e representação dos dados, a maioria dos alunos revela 

desembaraço na utilização do diagrama de caule-e-folhas. Esta representação é aquela 

em que os alunos apresentam menor dificuldade, mas mesmo assim foram identificados 

alguns erros na sua interpretação, nomeadamente na leitura entre os dados e na identifi-

cação da moda. É também de referir os erros mais representativos dos alunos na cons-

trução de gráficos de barras: selecionar escalas de representação pouco adequadas, utili-

zação de diferentes unidades na escala e a não especificação da origem das coordenadas, 

que vão ao encontro dos referidos por Wu (2004). De salientar, também, o ganho, por 

parte dos alunos, de sensibilidade para as potencialidades das diversas formas de repre-

sentação dos dados e da sua adequação em função da natureza dos dados, bem como 

para a conversão entre representações. 

Utilização da informação estatística na resolução de problemas e tomada de 

decisões. No final da unidade os alunos revelam uma evolução muito significativa na 
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resolução de questões de tarefas que apelam à utilização da informação estatística na 

resolução de problemas e tomada de decisão, revelando características de raciocínio de 

quantitativo (Nível 3 de Mooney, 2001, 2002). No entanto alguns dos alunos apresen-

tam ainda características de raciocínio idiossincrático e transitório. Penso que esta evo-

lução poderá estar relacionada com a utilização de contextos do seu quotidiano e de 

tarefas de natureza investigativa. 

 

 

 

5.3. Reflexão final 

 

A realização deste trabalho constituiu um importante momento de aprendizagem 

para mim, na qual tive a oportunidade de refletir e pesquisar sobre o ensino e a aprendi-

zagem do desenvolvimento da literacia estatística. Permitiu-me compreender melhor as 

dificuldades usuais dos alunos, como aprendem e o que a literatura e as investigações 

mais recentes dizem sobre este aspeto no processo de ensino-aprendizagem. Além disso, 

a realização deste trabalho possibilitou uma análise comparativa entre as dificuldades e 

os erros dos alunos no desenrolar do seu percurso de aprendizagem e os dados apresen-

tados na revisão da literatura. 

A maior dificuldade que senti na realização deste trabalho diz respeito ao pro-

cesso de análise dos dados. Nem sempre foi fácil gerir a quantidade de dados a analisar 

e a categorização das respostas dadas pelos alunos. Outra dificuldade que senti está 

relacionada com a recolha de dados e a metodologia utilizada para o efeito. Problemas 

técnicos impediram-me de obter dados através do vídeo, acabando por se verificar que o 

registo efetuado no diário de aula e produzido no final de cada aula representou a 

melhor fonte de dados. 

A seleção dos artigos e trabalhos de investigação a utilizar como quadro teórico 

para este trabalho, também levantou problemas, nomeadamente na gestão do tempo e ao 

confronto de ideias por eles apresentadas. 

Este estudo constituiu, sem dúvida, uma grande mais-valia para o meu desempe-

nho enquanto professora, por me ter permitido compreender e refletir mais profunda-

mente sobre a sequência de aprendizagem e sobre as dificuldades dos alunos na apren-

dizagem dos conceitos de organização e tratamento de dados. Além disso, aumentou a 

minha curiosidade sobre os processos de aprendizagem dos alunos noutras áreas da 
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Matemática. A realização deste trabalho tornou-me uma professora mais reflexiva e, 

sobretudo, mais atenta à atividade realizada pelos meus alunos, à construção da sequên-

cia didática e à planificação das aulas, no que diz respeito à metodologia de trabalho e à 

seleção das tarefas. Designadamente, na seleção das tarefas, destaco a importância, para 

o desenvolvimento da literacia, da elaboração de tarefas que incluam questões dos 

vários níveis de leitura. Para tal contribuíram os trabalhos de McKnight (1990) e Kemp 

(2005).  

Embora as conclusões indicadas não possam ser generalizadas, penso que este 

trabalho contribui para o aumento do conhecimento da aprendizagem do desenvolvi-

mento da literacia pelos alunos, sendo por isso de interesse para a prática docente. O 

trabalho sugere uma abordagem do desenvolvimento da literacia estatística que dá uma 

atenção especial à compreensão dos conceitos envolvidos, ao trabalho com diversas 

representações e à interpretação de dados estatísticos, em vez de se centrar apenas em 

aspetos rotineiros deste tema, como tantas vezes acontece, o que tem implicações muito 

positivas para a aprendizagem dos alunos (NCTM, 2007). Além disso enfatiza a neces-

sidade de valorizar as diferentes representações estatísticas, e sobretudo, as relações 

entre elas num determinado contexto. Sugere ainda que os alunos conseguem ter maior 

sucesso em algumas questões como, por exemplo, na interpretação, quando estas se 

referem a tarefas de natureza investigativa, envolvidos em todas as fases da investiga-

ção, ou quando as tarefas surgem de contextos retirados dos media. A tendência para a 

valorização do desenvolvimento da literacia estatística pode contribuir para uma com-

preensão aprofundada dos conceitos estatísticos. 

Este trabalho apresenta também algumas limitações, designadamente no que a 

revisão da literatura e o Programa de Matemática dizem respeito à utilização das tecno-

logias para o desenvolvimento da literacia. As restrições do uso de computadores na 

Escola, onde este trabalho foi realizado, impossibilitou a sua utilização, não podendo 

por isso avaliar a sua influência para o desenvolvimento da literacia estatística. Outra 

das limitações reporta-se à análise e avaliação do trabalho dos alunos. O facto de se ter, 

e bem a meu ver, utilizado uma metodologia de trabalho em grupo, deu origem a que 

nem sempre fosse visível dificuldades que alguns alunos acabaram por evidenciar ape-

nas quando se realizam tarefas individuais. Contudo, saliento, a importância das intera-

ções entre os alunos dos grupos para uma evolução significativa das capacidades de 

comunicação e aquisição de conhecimentos. É uma metodologia em que acredito e pre-

tendo continuar a investir na minha prática docente. 
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Por fim, gostaria de sublinhar que este trabalho reforça a importância da realiza-

ção de uma reflexão sistemática sobre a prática com vista ao seu contínuo aperfeiçoa-

mento, o que a meu ver justifica a importância de se desenvolver mais trabalhos sobre o 

desenvolvimento da literacia à luz das orientações do Programa de Matemática do 

Ensino Básico (ME, 2007). 
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Anexo 1 - Pedidos de autorização para realização do trabalho 

 

Exmo. Sr. Diretor  

do Agrupamento de Escolas da Pontinha 

 

Helena Marisa dos Santos Pereira Gregório, professora contratada da E.B. 2, 3 

da Pontinha, vem solicitar autorização para concretizar nesta escola o trabalho com o 

título “O desenvolvimento da literacia estatística no 5.º ano: O contributo de uma uni-

dade de ensino”. O trabalho dá especial atenção às diferentes representações de dados 

estatísticos e à compreensão de aspetos relacionados com a capacidade de leitura e 

interpretação de dados evidenciados pelos alunos de 5.º ano. O intuito deste trabalho é 

contribuir para melhorar as práticas de ensino no sentido da promoção do desenvolvi-

mento da literacia estatística dos alunos numa perspetiva reflexiva. Este trabalho enqua-

dra-se no âmbito do curso de Mestrado em Educação, na área de especialização em 

Didática da Matemática, do Instituto da Educação da Universidade de Lisboa.  

A concretização deste trabalho incluirá a recolha de dados dos alunos da turma 

D do 5.º ano, durante o 2.º período no presente ano letivo, referentes à disciplina de 

Matemática, por mim lecionada e da qual sou diretora de turma. Neste trabalho serão 

objeto de análise: i) os materiais produzidos pelos alunos, dentro e fora da sala de aula; 

ii) a transcrição de interações entre os alunos no momento da concretização e discussão 

das tarefas; e iii) a transcrição de entrevistas realizadas, fora da sala de aula. Esta reco-

lha de dados implicará a gravação em áudio e/ou vídeo de alguns momentos durante e 

após as aulas.  

Em todo o processo serão salvaguardados os direitos de privacidade e anonimato 

dos participantes e da própria escola, enquanto instituição. Os encarregados de educação 

serão informados sobre este trabalho, sendo essencial o seu consentimento para possibi-

litar a participação dos alunos que nele pretendam vir a colaborar. 

 

 

5 de dezembro de 2011  

Pede deferimento, 

__________________________ 

(Helena Marisa dos Santos Pereira Gregório) 
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Exmo. Sr.  

Encarregado de Educação  

 

Helena Marisa dos Santos Pereira Gregório, professora contratada da E.B. 2, 3 

da Pontinha, vem solicitar autorização para concretizar nesta escola o trabalho com o 

título “O desenvolvimento da literacia estatística no 5.º ano: O contributo de uma uni-

dade de ensino”. O trabalho dá especial atenção às diferentes representações de dados 

estatísticos e à compreensão de aspetos relacionados com a capacidade de leitura e 

interpretação de dados evidenciados pelos alunos de 5.º ano. O intuito deste trabalho é 

contribuir para melhorar as práticas de ensino no sentido da promoção do desenvolvi-

mento da literacia estatística dos alunos numa perspetiva reflexiva. Este trabalho enqua-

dra-se no âmbito do curso de Mestrado em Educação, na área de especialização em 

Didática da Matemática, do Instituto da Educação da Universidade de Lisboa. Da reali-

zação deste trabalho, não resultará nenhum prejuízo para os alunos, sendo que o seu 

objetivo é contribuir para a compreensão dos seus procedimentos matemáticos no cam-

po da Organização e Tratamento de Dados. O interesse dos alunos em participar volun-

tariamente neste trabalho e o consentimento dos respetivos encarregados de educação 

(preenchendo e assinando a ficha anexa), são duas condições essenciais para que se efe-

tive a sua participação neste trabalho. A realização do trabalho inclui a recolha de dados 

durante o 2.º período no presente ano letivo, referentes à disciplina de Matemática. Nes-

te trabalho são objeto de análise: i) os materiais produzidos pelos alunos, dentro e fora 

da sala de aula; ii) a transcrição de interações entre os alunos no momento da concreti-

zação e discussão das tarefas; iii) a transcrição de entrevistas realizadas fora da sala de 

aula. A realização destas entrevistas decorrerá, ocasionalmente, em tempos relativos às 

áreas curriculares não disciplinares ou em outro horário previamente acordado com os 

alunos e respetivos encarregados de educação. Esta recolha de dados implica a gravação 

em áudio e/ou vídeo de alguns momentos durante e após as aulas. Os dados recolhidos 

são usados exclusivamente para o objetivo desta investigação, não sendo divulgados por 

nenhum meio os nomes dos alunos participantes, nem a identificação da escola, salva-

guardando-se assim o seu anonimato.  

Agradeço desde já a colaboração de todos os intervenientes neste processo,  

A professora de Matemática, 

__________________________ 

(Helena Marisa dos Santos Pereira Gregório) 
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Autorização 

 

Eu, encarregado de educação do aluno _____________________________________, 

n.º ____, da turma D, do 5.º ano de escolaridade, tomei conhecimento dos objetivos do 

trabalho intitulado “O desenvolvimento da literacia estatística no 5.º ano: O contributo 

de uma unidade de ensino”, que envolverá a turma, na disciplina de Matemática, ao 

longo do 2.º período, e _____________________ (autorizo/não autorizo) a participação 

do meu educando.  

Relativamente às entrevistas a realizar, ou a outras atividades que envolvam o meu edu-

cando no âmbito deste trabalho, __________________ (autorizo/não autorizo) a grava-

ção em áudio e/ou vídeo e uso para efeitos do trabalho, com a salvaguarda do respetivo 

anonimato. 

 

 

 

_______, de _________________ de 2011  

 

O Encarregado de Educação,  

_______________________________________ 
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Anexo 2 - Planificação da unidade de ensino 

 

Tema 
Organização e tratamento 

de dados 

Propósito principal de ensi-

no 

Desenvolver nos alunos a capacidade de compreender e de produzir informação estatística, bem como 

de a utilizar para resolver problemas e tomar decisões informadas e argumentadas. 

Tópico 
Representação e interpreta-

ção de dados 
Objetivos gerais 

• Explorar, analisar, interpretar e utilizar informação de natureza estatística; 

• Selecionar e usar métodos estatísticos apropriados para recolher, organizar e representar dados; 

• Planear e realizar estudos que envolvam procedimentos estatísticos, interpretar os resultados obtidos 

e formular conjeturas a partir deles, utilizando linguagem estatística. 

Tópico e Subtópi-

cos 
Objetivos específicos Tarefas 

Blocos previs-

tos 

 

Representação e 

interpretação de 

dados 

 

• Formulação de 

questões 

 

• Natureza dos dados 

 

• Tabelas de fre-

quências absolutas e 

relativas 

 

• Gráficos de barras, 

circulares e diagra-

mas de caule-e- 

folhas 

 

• Média aritmética 

 

• Extremos e ampli-

tude 

(A) Diagnosticar os conhecimentos prévios dos alunos sobre o tema e detetar a relevância do tema para os 

alunos; 

(B) Identificar os conhecimentos e as capacidades dos alunos antes da realização da unidade de ensino. 

(C) Contextualizar a importância do tema em estudo 

(D) Formular questões suscetíveis de tratamento estatístico, e identificar os dados a recolher e a forma de 

os obter. 

(E) Distinguir dados de natureza qualitativa de dados de natureza quantitativa, discreta ou contínua. 

(F) Recolher, classificar em categorias ou classes, e organizar dados de natureza diversa. 

(G) Construir e interpretar tabelas de frequências absolutas e relativas, gráficos de barras e circulares. 

(H) Construir e interpretar tabelas de frequências absolutas e relativas, gráficos de barras. 

(I) Compreender e determinar a média aritmética de um conjunto de dados e indicar a adequação da sua 

utilização, num dado contexto. 

(J) Leitura e interpretação de informação apresentada em diagramas de caule-e-folhas; 

(K) Compreender e determinar os extremos e a amplitude de um conjunto de dados. 

(L) Compreender e determinar a média aritmética de um conjunto de dados e indicar a adequação da sua 

utilização, num dado contexto. 

(M) Leitura e interpretação de informação apresentada em gráficos circulares e gráficos de barras num 

dado contexto. 

(N) Interpretar os resultados que decorrem da organização e representação de dados, e formular conjeturas 

a partir desses resultados. 

(O) Utilizar informação estatística para resolver problemas e tomar decisões. 

(P) Identificar os conhecimentos e as capacidades dos alunos após a realização da unidade de ensino. 

 

A Matemática dos jornais e revistas 

(A) 

 

Teste inicial (B) 

 

CENSOS (C) 

 

Vamos conhecer a turma 

(D), (E); (F), (G) 

 

Campeonato de futebol (H) 

 

Poupar para partilhar - (I) 

 

Mão dominante 

(J), (K) 

 

Temperaturas na Serra 

(L) 

 

Mercado discográfico; Incêndios flores-

tais – (M) 

 

Mochilas 

(N), (O) 

 

Teste final – (P) 

 

45 

 

 

45 

 

90 

 

90 + 45 

 

 

90 

 

45 

 

90 

 

 

45 

 

 

45 

 

 

90 

 

 

90 
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Anexo 3 - Diário de aula 

 

Diário de aula 2011/12 

 Data: _____ / ____ / _______ 

Tarefas 

(Descrição das tarefas) 

Antes da aula  

(espectativas) 

Durante a aula  

Apresentação da tarefa  

Reação dos alunos (dificuldades/comentários) 

Reação da professora (Questões colocadas) 

Realização da tarefa (Estratégias utilizadas) 

Discussão da resolução da tare-

fa 

(Comentários dos alunos/Questões colocadas) 

Sumário: 

 

Observações: 

(Situações imprevistas) 

Após a aula  

Reflexão 

 

Observações: 
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Anexo 4 - Tarefa 1: Questionário – A Matemática nas revistas e jornais 

 

 

Trabalho individual 

1. Responde às seguintes questões: 

1.1. Costumas ler revistas e jornais? 

1.2. Na tua opinião é importante saber matemática quando lemos uma revista ou um 

jornal? 

 

Trabalho em grupo 

2. Pesquisem e selecionem conteúdos matemáticos que estejam presentes nas páginas 

dos jornais e revistas que vos foram distribuídos. Apresentem, à turma, os conteúdos 

selecionados e expliquem a razão da vossa escolha. 
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Anexo 5 - Teste inicial 

 

1. A figura mostra como os alunos da escola do Rui se deslocaram para a escola no pri-

meiro dia de aulas. 

 

 

 

1.1. Quantos alunos foram de autocarro no seu primeiro dia de aulas?  

 

1.2. Identifica a moda do meio de deslocação utilizado no primeiro dia de aulas na esco-

la do Rui. Explica o seu significado. 

 

1.3. Quantos alunos foram à escola no primeiro dia de aulas? 

 

1.4. Será verdadeira ou falsa a seguinte afirmação: 

“Mais de metade dos alunos da escola do Rui foram a pé para a escola no primeiro dia 

de aulas.” Explica a tua resposta. 

 

1.5. Imagina que neste momento está a chegar mais um aluno à escola do Rui. Será que 

és capaz de prever qual foi o modo de ele se deslocar até à escola? Explica a tua respos-

ta. 

 

1.6. Formula uma questão cuja resposta possa ser retirada do pictograma. 
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Anexo 6 - Tarefa 4: Campeonato de futebol 

 

1. Observa os dados referentes ao campeonato de futebol da época 2009/2010. 

 

 

 

Pos. - Posição 

P – Pontos 

J – Número de jogos 

V - Número de vitórias 

E - Número de empates 

D - Número de derrotas 

G – Golos marca-

dos/Golos sofridos 

 

 

 

 

 

1.1. Que informações podemos obter a partir da tabela da figura 1? 

 

 

 

 

 

 

1.2. Qual foi a equipa que teve o maior número de empates neste campeonato? 

 

 

1.3. Qual foi a diferença de pontos entre a equipa que ficou em primeiro lugar e a que 

ficou em quarto lugar? 

 

 

1.4. Qual foi a moda de derrotas das equipas neste campeonato? Explica o seu significa-

do. 

 

 

1.5. O gráfico seguinte foi obtido através da informação da tabela da figura 1.  

Figura 1 
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Título:_________________________________________ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1.5.1. A que informação se refere este gráfico? 

 

 

1.5.2. Dá um título a este gráfico. 

 

1.5.3. O que representa cada uma das colunas do gráfico? 

 

 

 

2. Representa através de um gráfico de barras os pontos obtidos pelas equipas que ocu-

param os quatro primeiros lugares do campeonato. 
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Anexo 7 - Tarefa 5: Poupar para partilhar 

 

 

1. A Inês, a Sara, o Raul, o André e a Eva estão a angariar dinheiro para uma viagem de 

estudo. Observa as quantias que cada uma das crianças conseguiu angariar. 

 

 

 

 

 

1.1. Os cinco amigos decidiram juntar todo o dinheiro obtido e dividir igualmente pelos 

cinco. Com que dinheiro ficou cada uma das crianças? 

 

 

1.2. Observa o gráfico que representa a quantia que cada uma das crianças tinha no seu 

mealheiro. 

 

 

 

1.2.1. Assinala a vermelho a linha correspondente à quantia com que cada uma das 

crianças ficou no final da divisão. 

1.2.2. Explica uma possível forma de distribuir a quantia existente em cada um dos 

mealheiros para que cada criança ficasse exatamente com a mesma quantia. 
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Anexo 8 - Tarefa 6: Mão dominante 

 

Porque razão temos uma mão dominante? 

A razão pela qual somos destros ou esquerdidos ainda é hoje um mistério, no entanto 

estudos indicam que cerca de 90% da população mundial é destra. Os cientistas 

afirmam que numa família de pais destros, a hipótese de a criança ser esquerdina é só 

de 2% aumentando  para 17% se um dos pais for esquerdino e para 50% se ambos 

forem esquerdinos. 

E tu? Qual é a tua mão dominante? 

 

1. Faz uma estimativa do número de símbolos que pensas conseguir riscar em 30 

segundos com cada uma das mãos. 

Mão direita:                   Mão esquerda:  

 

2. Risca o maior número de símbolos que conseguires em 30 segundos. 

 

Mão direita: 

                                                          

                                                          

                                                          

                                                          

                                                          

 

 

Mão esquerda: 

                                                          

                                                          

                                                          

                                                          

                                                          

 

2.1. Número de símbolos riscados com a mão direita: 

       Número de símbolos riscadoscom a mão esquerda:  

 

2.2. Compara os valores obtidos com a estimativa feita inicialmente. 

2.3. Calcula a razão entre o n.º maior de símbolos riscados e o n.º menor de símbolos 

riscados e explica o seu significado. 

2.4. Qual te parece ser a tua mão dominante? Explica a tua resposta. 

3. Quantos símbolos conseguiste riscar com a mão direita? 
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3.1.  Faz o registo do número de símbolos riscados por cada um dos alunos da turma. 

3.2. Organiza os dados relativos à turma num diagrama de caule-e-folhas.  

3.3. Qual foi o maior número de símbolos riscados em 30 segundos?  

3.4. Qual foi o menor número de símbolos riscados?  

3.5. Qual foi a moda do número de símbolos riscados pelos alunos da turma?  

3.6. Quantos alunos riscaram menos do que 50 símbolos? 

3.7. Formula outra questão que possa ser respondida com a informação obtida do dia-

grama. 

 

4. Quantos símbolos conseguiste riscar com a mão esquerda? 

4.1.  Faz o registo do número de símbolos riscados por cada um dos alunos da turma. 

4.2. Organiza os dados relativos à turma num diagrama de caule-e-folhas.  

4.3. Qual foi o maior número de símbolos riscados em 30 segundos? E o menor? 

4.4. Qual foi a moda do número de símbolos riscados, com a mão esquerda, pelos alu-

nos da turma? Explica o seu significado. 

4.5. Quantos alunos riscaram mais do que 50 símbolos? 

4.6. Compara os dados referentes à mão direita e esquerda dos alunos da turma. Escreve 

um texto com as conclusões retiradas em relação à mão dominante dos alunos da turma. 

Refere no texto a percentagem de alunos da turma cuja mão dominante é a direita e a 

percentagem de alunos cuja mão dominante é a esquerda. 

 

 

(Adaptada dos materiais apresentados na Iniciativa de aprendizagem experimental em 

ciências, desenvolvida por Carlucci American International School of Lisbon) 

  

http://www.caislisbon.org/
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Anexo 9 - Tarefa 7: Temperaturas na serra 

 

 

1. As temperaturas mínimas que se verificaram durante a primeira semana de janeiro na 

Serra de Monchique estão registadas na tabela seguinte: 

 

domingo 2ª-feira 3ª-feira 4ª-feira 5ª-feira 6ª-feira sábado 

4ºC 4ºC 0ºC 1ºC 4ºC 5ºC 3ºC 

 

1.1. Entre que valores variou a temperatura mínima na Serra de Monchique nesta sema-

na? 

1.2. Qual foi a temperatura mínima mais frequente, nesta semana, na Serra de Monchi-

que? 

1.3. Calcula a média das temperaturas durante esta semana, na Serra de Monchique. 

Explica o seu significado. 
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E.B. 2, 3 da Pontinha         Matemática – 5.º Ano  

Ficha de trabalho: Cálculo mental 

Nome: ___________________________________________________________  

n.º: ____ Turma: ____ Data: …... / ..…. / ……... 

Anexo 10 - Tarefa 8: Mercado discográfico 

 

Lê a seguinte notícia. 

 

Mercado discográfico caiu 13,6% em 2007 

O mercado português da música gravada fatu-

rou no ano passado 50 645 892 euros. Menos 

13,6 por cento que em 2006, em números que 

somam as vendas de discos (incluindo casse-

tes), DVD musical e mercado digital. Nas 

vendas de música portuguesa em full price 

(ou seja, os novos lançamentos), que somam 

em conjunto 1 127 622 unidades, 53% das 

vendas correspondem a discos de pop/rock. 

Fonte: Diário de Notícias 6 de Abril de 2008 

 

A partir da informação contida no gráfico, responde às questões que se seguem. 

1. Em relação à venda de discos de música portuguesa em 2007, qual das afirmações 

seguintes é falsa? Justifica a tua resposta. 

(A) Mais de metade dos discos vendidos foram de pop/rock. 

(B) Os discos de dance music foram os menos vendidos. 

(C) Os discos de música ligeira e fado representaram menos de um quarto do total de 

vendas. 

(D) A venda de discos de música infantil foi superior à de música clássica 

 

 

(Retirada dos desafios ALEA) 
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Anexo 11 - Tarefa 9: Incêndios florestais 

 

Lê a seguinte notícia e responde: 

 

Incêndios: Arderam 41.964 hectares desde início do ano, menos 67,5% que em 

2010 

Os incêndios consumiram até 30 de setembro deste ano 41.964 hecta-

res de floresta, menos 67,5 por cento do que em igual período do ano 

passado, segundo dados provisórios da Autoridade Florestal Nacional. 

 

Fonte: Jornal de Notícias de 6 /10/ 2011 

 

A partir da informação contida nos gráficos, responde às seguintes questões. 

 

1. Em que mês a área ardida foi menor? E em que mês se registou um maior número 

de incêndios? 

2. Considera a seguinte afirmação: 

“A um maior número de incêndios corresponde uma maior área ardida.” 

Concordas com esta afirmação? Justifica a tua resposta. 

 

 

(Retirada dos desafios ALEA) 
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Anexo 12 – Tarefa 10: Mochilas 

 

Com certeza sabes que transportar demasiado peso faz mal à saúde e pode cau-

sar problemas à tua estrutura óssea, em especial às costas. Um estudo publicado pela 

DECO refere mesmo que um ser humano não deve carregar mais do que 10% do 

próprio peso. 

 

Será que a vossa mochila tem um peso adequado à vossa massa corporal? E o 

que acontece com a generalidade das mochilas dos alunos nossa escola? 

 

1. Faz uma investigação estatística completa que permita saber se as mochilas da tua 

turma/escola são ou não prejudiciais às costas. 

1.1. Planeia como deverá ser a recolha de dados necessária à investigação. 

1.2. Realiza a recolha de dados. 

1.3. Organiza os dados. 

1.4. Constrói um gráfico que consideres adequado para representares os dados recolhi-

dos. 

1.5. Analisa e interpreta os dados obtidos. 

 

2. Escreve uma carta ao diretor da escola a descrever como é o peso das mochilas dos 

alunos e justifica se devem ou não existir cacifos para todos os alunos guardarem mate-

rial. 

 

 

 

 

(Adaptado das brochuras da DGIDC) 
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Anexo 133 - Teste Final 

 

1. Foi realizado um inquérito acerca do número de livros que cada um dos alunos de 

uma turma do 6º ano tinha lido nas férias. Os resultados do inquérito estão representa-

dos no gráfico que se segue: 

 

 

1.1. Escreve uma frase que traduza a informação representada pela primeira barra do 

gráfico. 

1.2. Quantos alunos do 6.º ano leram 3 livros nas férias?  

1.3. Indica qual é a moda do número de livros lidos durante as férias por estes alunos. 

1.4. Quantos alunos tem a turma?  

1.5. Formula outra questão que possa ser respondida com informação do mesmo gráfi-

co. 

1.6. Completa a tabela de frequências absolutas e relativas. 

Número de livros Frequência absoluta Frequência relativa 

0   

1 
  

2 
  

3 1 
 

  
               

4 
  

Total   

 

2. Os dados que se seguem representam os pontos marcados por uma equipa de basque-

tebol num torneio escolar. 
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63    61    68    55    81    78    54    50    63    55    63    71    66    74 

 

2.1. Constrói um diagrama de caule-e-folhas para representar os dados. 

2.2. Quantos jogos realizou a equipa durante o torneio? 

2.3. Indica a pontuação máxima e a pontuação mínima obtidas pela equipa, durante o 

torneio. 

2.4. Em quantos jogos a equipa fez 55 pontos? 

2.5. Em quantos jogos a equipa fez mais de 70 pontos? 

2.6. Qual foi o número de pontos mais frequente durante o torneio? 

 

 

3. Explica o significado do título da notícia 

apresentada no jornal da figura ao lado. 

 

 

 

 

 

4. A tabela seguinte mostra o número de SMS enviadas pela Vera durante uma semana. 

 

Domingo Segunda Terça Quarta Quinta Sexta Sábado 

13 0 11 9 17 8 12 

 

Qual foi a média de SMS enviadas, por dia, pela Vera? 

 

5. Há 10 pessoas num elevador, 6 mulheres e 4 homens. A média do peso das mulheres 

é 60 quilos, e a média do peso dos homens é 80 quilos. Determine a média do peso das 

10 pessoas que se encontram no elevador.  

 

6. Lê a seguinte notícia e reponde. 
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“A televisão deixou de ser o meio de comunicação preferido pelos jovens portugueses 

entre os nove e os 20 anos. Um inquérito, realizado «on-line», durante um mês (1353 

respostas), indica que 70% optariam pela Internet e que a TV seria primeira opção para 

apenas 20%.” 

Assinala com x qual dos gráficos seguintes representa os dados referentes à preferência 

dos jovens pela Internet, em comparação com a Televisão e numa pequena composição, 

explica, para cada um dos outros três gráficos, a razão pela qual não os escolheste. 

 

 

7. Dois jornais de uma cidade, Alnia e Belnia, apresentaram, na mesma semana, os 

seguintes gráficos referentes a um estudo sobre o consumo médio diário de água, por 

habitante, na cidade. 

 

Um leitor atento descobriu que os dois jornais não utilizaram os mesmos dados para 

construírem os seus gráficos. Explica como poderá ter chegado a esta conclusão.  
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Anexo 14 - Tarefa 10: Mochilas – Carta ao diretor da Escola 

 

Exmo. Sr. Diretor 

 

Na aula de Matemática lemos uma notícia publicada na revista da DECO, que 

falava num estudo sobre os problemas causados à saúde pelo transporte de demasiado 

peso nas mochilas. Neste estudo era referido que o peso das mochilas não deveria ser 

superior a 10% do próprio peso dos alunos. Decidimos, então, realizar a nossa própria 

investigação. Começamos por medir a massa corporal de todos os alunos da turma e a 

massa das nossas mochilas. De seguida organizamos os dados em tabelas e gráficos. No 

final analisámos os dados e tiramos algumas conclusões. 

Vimos por este meio apresentar os dados obtidos nessa investigação: 

O peso das nossas mochilas varia entre 0,9 kg e 7,4 kg. 

A moda do peso das nossas mochilas é 4,4 kg e em média cada aluno transporta 

4,425 kg nas suas mochilas. 

O peso das mochilas de 55% dos alunos da turma era superior a 10% da sua 

massa corporal. 

Gráfico: 

 

 

Podemos concluir que 12 alunos da turma transportavam mochilas pesadas ou 

muito pesadas, 7 alunos transportavam um peso razoável e apenas 1 aluno transportava 

uma mochila leve. 

Gostaríamos de chamar a atenção para o facto de esta investigação não ter sido 

realizado num dos dias da semana em que transportamos mais materiais, se ele tivesse 
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sido realizado numa quarta-feira ou numa sexta-feira, que são os dias em que transpor-

tamos mais materiais nas nossas mochilas, os dados eram muito mais assustadores. 

Depois de realizamos esta investigação elaboramos uma lista de recomendações 

para os nossos pais: 

 O peso da mochila vazia não deve ser superior a 0,5kg; 

 Optar de preferência por uma mochila com rodas; 

 Caso não opte por uma mochila com rodas, deverá optar por uma mochila com 

duas alças; 

 Comprar materiais escolas, cadernos, estojos e dossiers leves; 

 Transportar apenas o material necessário para esse dia. 

Em relação à Escola apresentamos também algumas sugestões: 

 Existência de cacifos; 

 Aulas na mesma sala; 

Sabemos que esta escola tem muitas turmas, o que torna difícil que cada uma 

tenha apenas aulas numa sala, mas será que é possível a colocação de cacifos na escola 

para que não seja necessário transportar as nossas mochilas durante o intervalo? Tam-

bém sabemos que estamos a viver uma época de crise, pelo que estamos dispostos a 

contribuir e achamos que poderíamos fazer uma angariação de dinheiro, como as que 

fazemos para a realização de visitas de estudo, para a compra de cacifos.  

Obrigada pela atenção dispensada. 

Esperamos ansiosamente pela sua resposta. 

 

Os nossos cumprimentos 

O Delegado de Turma: ___________________________ 

O Subdelegado de Turma: __________________________  

 


