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UMA PROPOSTA DE ENSINO DE ESTATÍSTICA POR MEIO DE 

PESQUISA 

 

Jean Filho Gonçalves1 

Geci José Pereira da Silva2 

 

TURMA SUGERIDA PARA A APLICAÇÃO: 3° do ensino médio 

OBJETIVOS: 

● Chegar à necessidade dos conceitos estatísticos para tratamento de dados; 

CONTEÚDO: 

● Média, moda e mediana; 

● Análise de gráficos; 

● Frequência relativa e absoluta; 

DESENVOLVIMENTO: 

 O projeto se dará em três momentos: (1) esclarecer a proposta e organizar os 

alunos em grupos de dois ou três para pensarem  temas relacionados à escola ou aos 

estudantes, formular perguntas de pesquisa para estudar o tema proposto, de forma 

quantitativa; (2) trabalhar os dados a partir de construção de gráficos e desenvolver os 

conceitos estatísticos que irão auxiliar nas devidas análises, montar apresentações a serem 

divulgadas no Dia da Matemática; (3) Expor os resultados das pesquisa juntamente com 

o restante das atividades promovidas pelo evento. 

METODOLOGIA: 
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Consiste em orientar os alunos a buscarem um tema de pesquisa, dentro da própria 

escola, que os deixa curiosos, uma pergunta ou inquietação que os levem a querer os 

resultados. Portanto o tema é livre. No segundo momento, definir as perguntas que serão 

feitas, de preferência que as mesmas estejam correlacionadas e que sejam úteis para o 

tema proposto. Com as pesquisas feitas, chega a parte mais importante do trabalho, 

realizar as análises, verificar quais gráficos serão utilizados e definir os conceitos 

estatísticos previstos na BNCC. Desta forma, espera-se que os alunos tenham melhor 

compreensão dos conceitos envolvidos bem como das devidas utilizações de cada um. Os 

resultados das pesquisas deverão ser apresentados durante o evento que promove o “Dia 

da Matemática” na escola. 
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