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Proposta planificação: Representação e interpretação de dados 
Escola   2º Ciclo 

Propósito Principal de Ensino:   
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. 
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Objectivos Gerais:  Com a sua aprendizagem, no âmbito deste tema, os alunos devem ser capazes de: 
‐ Explorar, analisar, interpretar e utilizar informação de natureza estatística; 
‐ Seleccionar 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 conjecturas a partir deles, utilizando linguagem estatística. 

Tópicos e Subtópicos  Objectivos Específicos  Notas (2º ciclo)  Tarefas  Duração 

Representação e interpretação de 
dados   
 
-Leitura e interpretação de 
informação apresentada em tabelas e 
gráficos* 
‐ Classificação de dados utilizando 
diagramas de Venn e de Carroll* 
‐ Tabela de frequências absolutas, 
gráficos de pontos e pictogramas* 
‐ Leitura e interpretação de 
informação apresentada em tabelas e 
gráficos*  
‐ Gráficos de barras* 
‐ Moda* 
‐ Situações aleatórias* 
‐ Formulação de questões 
‐ Natureza dos dados 
‐ Tabelas de frequências absolutas e 
relativas 
‐ Gráficos de barras, circulares, de 
linha e diagramas de caule‐e‐folhas 
‐ Média aritmética 
‐ Extremos e amplitude 
 
 

(A) Interpretar  os  resultados  que  decorrem  da 
organização  e  representação de dados,  e  formular 
conjecturas a partir desses resultados. 

(B)  Utilizar  informação  estatística  para  resolver 
problemas e tomar decisões. 

(C)  Explorar  situações  aleatórias  que  envolvam  o 
conceito  de  acaso  e  utilizar  o  vocabulário  próprio 
para  as  descrever  (certo,  possível,  impossível, 
provável e improvável). 

(D)  Ler,  explorar,  interpretar  e  descrever  tabelas  e 
gráficos,  e,  responder  e  formular  questões 
relacionadas com a informação apresentada. 

(E) Classificar  dados  utilizando  diagramas  de  Venn  e 
Carroll. 

(F) Formular questões susceptíveis de tratamento 
estatístico, e identificar os dados a recolher e a 
forma de os obter. 

(G) Distinguir dados de natureza qualitativa de dados 
de natureza quantitativa, discreta ou contínua. 

(H) Recolher, classificar em categorias ou classes, e 
organizar dados de natureza diversa. 

(I) Construir e interpretar tabelas de frequências 
absolutas e relativas, gráficos de barras, circulares, 
de linha e diagramas de caule‐e‐folhas. 

(J) Compreender e determinar a média aritmética de 
um conjunto de dados e indicar a adequação da sua 
utilização, num dado contexto. 

(K) Compreender e determinar os extremos e a 
amplitude de um conjunto de dados. 

(L) Interpretar os resultados que decorrem da 
organização e representação de dados, e formular 
conjecturas a partir desses resultados. 

(M) Utilizar informação estatística para resolver 
problemas e tomar decisões. 

(N) Identificar a moda num conjunto de dados e usá‐la 
quando oportuno para interpretar ou comparar 
informação; 

 

• Propor e solicitar exemplos de situações da vida real. 
 
• Propor pequenos projectos, identificando os dados a 
recolher, os processos de recolha e os procedimentos 
para a sua organização. 
 
• Recolher dados recorrendo a observações ou 
experimentações e a fontes secundárias como a 
Internet. 
 
• Explorar situações que evidenciem fontes de 
enviesamento, na recolha de dados. Por exemplo, para 
saber se os alunos de uma escola gostam de futebol, 
utilizar como amostra uma turma que pratica futebol. 
 
• Para o estudo de dados discretos ou contínuos 
construir diagramas de caule‐e‐folhas e utilizá‐los para 
obter os extremos de um conjunto de dados. 
 
• Utilizar gráficos de linha para registo de observações 
que evoluem com o tempo (por exemplo, a temperatura 
numa sala ao longo do dia). 
 
• Salientar que a média só pode ser calculada para 
dados quantitativos. 
 
• Realçar a natureza distinta das diferentes medidas 
calculadas a partir dos dados: a média, localizando o 
centro da distribuição dos dados; os extremos, 
localizando outros pontos importantes; a amplitude 
medindo a variabilidade presente dos dados. 
 
• Na análise da plausibilidade de conjecturas utilizar os 
termos impossível, possível, certo, provável, igualmente 
provável e improvável. 
 
• Utilizar as tabelas de frequências relativas para 
explorar a regularidade a longo termo em situações 
aleatórias. 

 
Tarefa 1: Este jogo é justo? 

(A) (B) (C)(M) 
 
 
 
 
 
 

Tarefa 2: Ler, explorar e interpretar 
informação. 
(D) (E) (M) (N) 

 
 
 
 
 
 

Tarefa 3: Vamos conhecer melhor a turma! 
(F) (G) (H) (I) (J) (K) (L) 

 
 
 
 
 
 
 

Tarefa 4: À descoberta do número de 
rebuçados 

(J) (K) (L) (M) 
 

 
90’ 
 
 
 
 
 
 
 

90’ + 90’ 
 
 
 
’ 
 
 
 
 

4 x 90’ 
 
 
 
 
 
 
 
 

90’  
 

 

* Subtópicos não leccionados no 1º Ciclo 
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Este jogo é justo? 
 

Esta tarefa enquadra-se no tema Organização e Tratamento de Dados e tem como objectivo explorar 

situações aleatórias, revendo aprendizagens efectuadas no 1.º ciclo. Durante os anos de transição 

para o Novo Programa esta tarefa terá o propósito de introduzir alguns subtópicos que não foram 

trabalhados no 1.º ciclo. 

 
 Tema matemático: Organização e Tratamento de Dados 

 

 Nível de ensino: 2.º Ciclo 

 

 Tópicos matemáticos: Representação e interpretação de dados 

 

 Subtópicos matemáticos: Situações aleatórias (1.º Ciclo) 

 

 Capacidades transversais: - Raciocínio matemático 

                                               - Comunicação matemática 

                                                 

 Conhecimentos prévios dos alunos: Não há conhecimentos prévios a referir. 

 

 Aprendizagens visadas:  
- Interpretar os resultados que decorrem da organização e representação de dados, e formular  

conjecturas a partir desses resultados; 

- Utilizar informação estatística para resolver problemas e tomar decisões;  

- Explorar situações aleatórias que envolvam o conceito de acaso e utilizar o vocabulário próprio  

para as descrever (certo, possível, impossível, provável e improvável). 

- Formular e testar conjecturas e generalizações e justificá-las fazendo deduções informais. 

- Explicar e justificar os processos, resultados e ideias matemáticos, recorrendo a exemplos  

e contra-exemplos e à análise exaustiva de casos. 

- Discutir resultados, processos e ideias matemáticos. 

 

 Recursos: Folha de regras e registo, 2 dados numéricos por grupo, retroprojector, acetatos 

 e canetas de acetato, projector e computador com acesso à Internet. 

  

 Duração prevista: 90 minutos 
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 Notas para o professor:  
Com este jogo pretende-se explorar situações aleatórias que envolvam o conceito de acaso e utilizar o 

vocabulário próprio para as descrever (certo, possível, impossível, provável e improvável). Neste jogo 

os alunos dizem frequentemente que “o jogador B tem mais hipóteses de ganhar” ou que “as hipóteses 

do jogador A ganhar não são tão boas quanto as do jogador B”. Estes modos intuitivos de qualificar o 

grau de incerteza desenvolvem no aluno a intuição necessária à compreensão do conceito de 

probabilidade. 

 

Nos primeiros 15 minutos da aula o professor deve ler e interpretar as regras do jogo com o grande 

grupo. Pode jogar um jogo, a título de exemplo, sendo ele o “jogador A” e a turma o “Jogador B” e 

assim mostrar aos alunos, através duma projecção ou no quadro, o modo de registo. 

 

Nos 20 minutos seguintes, os alunos, realizam a tarefa, aos pares, prevendo qual o jogador que vai 

ganhar e se o jogo é ou não justo e justificando as suas conjecturas na folha de registo. Depois de 

decidirem quem é o “jogador A” e quem é o “jogador B” os alunos iniciam o jogo. Após a realização de 

dez jogadas e respectivo registo, os alunos devem confirmar se a sua conjectura está ou não correcta.  

 

O professor promove a discussão, nos 20 minutos seguintes, tendo em conta os resultados obtidos 

pelos diferentes pares, colocando algumas questões: A vossa previsão inicial estava correcta? 

Porquê? Querem alterar a vossa previsão? Porquê? Pode chamar à atenção para a importância de 

realizar um número significativo de experiências para refutar uma conjectura ou para ficar convencido 

da sua veracidade. Os alunos devem reflectir acerca das suas conjecturas de forma a mantê-las, 

reformulá-las ou rejeitá-las. 

 

Embora em alguns grupos possa ganhar o “jogador A” e noutros o “jogador B”, os alunos vão 

aperceber-se de certas tendências ao analisarem os resultados de todos os grupos da turma. Os 

resultados da turma devem ser visualizados por todos através de uma projecção ou registo no quadro. 

A construção de uma tabela de frequências relativas para calcular a percentagem de jogos ganhos 

pelos “jogadores A” e pelos “jogadores B”, permite organizar a informação facilitando a tomada de 

decisões. 

 

Se as experiências realizadas pelos alunos não forem suficientemente evidentes de que o jogador B 

tem vantagem neste jogo, os alunos devem realizar mais um jogo de dez jogadas. O professor deve 

juntar ao registo anterior a informação obtida nestas novas jogadas.  

Os alunos podem jogar tantas vezes quantas as necessárias até ficarem convictos de que o jogador B 

tem vantagem. 
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No restante tempo da aula, 35 minutos, o professor deve pode projectar a tabela seguinte, 

preenchendo-a e analisando-a com os alunos.   

 

+ 1 2 3 4 5 6 

1       

2       

3       

4       

5       

6       

 

 

O professor deve referir que para obter a soma 7 existem 6 possibilidades, porém para obter as 

restantes somas (10) existem 30 possibilidades. Com recurso à tabela, pode explorar com os alunos o 

vocabulário: certo, possível, impossível, provável e improvável. 
 
Considerando a “possibilidade a favor de obter uma soma 7”, o professor deve perguntar aos alunos: 

como poderiam modificar as regras do jogo de forma a torná-lo mais justo para ambos os jogadores? 

Caso os alunos não consigam responder à questão o professor pode explicar que, uma vez que 

existem 6 em 36 possibilidades de tirar uma soma 7, o que é equivalente a dizer que existe 1 por cada 

6 possibilidades, o jogador B deveria dar 5 pontos ao jogador A por cada soma de 7, em vez dos 3 

pontos estipulados.  

 

Em alternativa à tarefa 1, o professor pode utilizar a tarefa 1A, seguindo os mesmos procedimentos e 

adequando as questões a discutir com os alunos ao jogo em causa. 
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Síntese para os alunos 

 

 

Experiências aleatórias 
 

As experiências ou fenómenos em que não é possível saber o que vai acontecer, como no 

lançamento de um dado, no atirar de uma moeda ao ar ou no retirar uma carta de um baralho, 

chamam-se experiências aleatórias, pois dependem do acaso. 

 

Numa experiência aleatória um acontecimento pode ser possível, se existir hipótese de ele 

acontecer, impossível quando não pode acontecer, certo se acontece sempre. 

 
A seguinte aplicação (applet) simula uma roleta colorida, em que se pode alterar o número de 

sectores, e mostra uma tabela onde automaticamente ficam registadas as jogadas efectuadas.  

 
http://nlvm.usu.edu/en/nav/frames_asid_186_g_3_t_1.html 
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Tarefa 1: Este jogo é justo?1 
 
Material: 

 Dois dados; 

 Lápis e borracha; 

 Ficha de registo. 

 

Regras: 
 O jogo disputa-se entre pares.  

 Um dos participantes é o “jogador A” e o outro é o “jogador B”. 

 Só o jogador A pode lançar os dados.  

 Cada participante começa com 10 pontos. 

 Cada vez que o jogador A obtiver uma soma igual a 7, o jogador B tem de transferir, 3 pontos 

para o jogador A. 

 Sempre que o jogador A obtiver uma soma diferente de 7, tem de transferir, 1 ponto para o 

jogador B. 

 Registar os resultados de cada lançamento na folha de registo, bem como quantos pontos tem 

o jogador A e o jogador B no fim de cada lançamento.  

 Ganha quem obtiver mais pontos ao fim de dez lançamentos. 

 Um jogador que fique sem pontos antes dos dez lançamentos perde imediatamente. 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

  

                                                 
1 Adaptado de NCTM (2001). Lidar com dados e probabilidades – Normas profissionais para o ensino da Matemática: Colecção de Adendas. 
Lisboa : APM. 
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FOLHA DE REGISTO 
 
 

Antes de começarem a jogar, respondam às seguintes questões: 

 

 Qual dos jogadores vos parece que vai ganhar o jogo? 

 

 

 Parece-vos que este jogo é justo? Porquê? 

 

 
 
 

 Lançamento 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

 
Soma igual a 7? 

Sim 

Não 

Sim 

Não 

Sim 

Não 

Sim 

Não 

Sim 

Não 

Sim 

Não 

Sim 

Não 

Sim 

Não  

Sim 

Não 

Sim 

Não 

JOGADOR A 10 
          

JOGADOR B 10 
          

 

 

 
 Lançamento 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 

 
Soma igual a 7? 

Sim 

Não 

Sim 

Não 

Sim 

Não 

Sim 

Não 

Sim 

Não 

Sim 

Não 

Sim 

Não 

Sim 

Não  

Sim 

Não 

Sim 

Não 

JOGADOR A 10 
          

JOGADOR B 10 
          

 
 
 
 
 
 
 

Quem ganhou? 
Registo dos resultados da turma 

1.ª Volta 
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 Equipa 1 Equipa 2 Equipa 3 Equipa 4 Equipa 5 Equipa 6 Equipa 7 

Jogador A  
 

      

Jogador B  
 

      

 
 

 Equipa 8 Equipa 9 Equipa 10 Equipa 11 Equipa 12 Equipa 13 Equipa 14 

Jogador A  
 

      

Jogador B  
 

      

 
 
 

Registo dos resultados da turma 
2.ª Volta 

 Equipa 1 Equipa 2 Equipa 3 Equipa 4 Equipa 5 Equipa 6 Equipa 7 

Jogador A  
 

      

Jogador B  
 

      

 
 

 Equipa 8 Equipa 9 Equipa 10 Equipa 11 Equipa 12 Equipa 13 Equipa 14 

Jogador A  
 

      

Jogador B  
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Tarefa 1A – Este jogo é justo? 
 
Regras 
 
- Em cada jogada, cada jogador lança um dado e somam-se os pontos dos dois dados; 

- O jogador A marca um ponto se a soma for 5, 6, 7 ou 8; 

- O jogador B marca um ponto se a soma for 2, 3, 4, 9, 10, 11 ou 12. 

- Ganha quem obtiver maior pontuação, no fim de 100 lançamentos. 

 
 
Preferes ser o jogador A ou o jogador B? Porquê? 

 
 
 
 
JOGADOR A 
 

Soma obtida  Número de vezes que se obteve a soma: Pontos
5   
6   
7   
8   

 Total de pontos  
 
 
 
JOGADOR B 
 

Soma obtida  Número de vezes que se obteve a soma: Pontos
2   
3   
4   
9   

10   
11   
12   

 Total de pontos  
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Ler, Explorar e Interpretar Informação 

Esta tarefa enquadra-se no tema Organização e Tratamento de Dados e tem como objectivo ler, 

explorar e interpretar informação apresentada em tabelas e gráficos de vários tipos, revendo 

aprendizagens efectuadas no 1.º ciclo. Durante os anos de transição para o Novo Programa esta 

tarefa terá o propósito de introduzir alguns subtópicos que não foram trabalhados no 1.º ciclo. 

 

 Tema matemático: Organização e Tratamento de Dados 

 

 Nível de ensino: 2.º Ciclo 

 

 Tópicos matemáticos: Representação e interpretação de dados 

 

 Subtópicos matemáticos:  
- Leitura e interpretação de informação apresentada em tabelas e gráficos. 

- Classificação de dados utilizando diagramas de Venn e Carroll.  

- Tabelas de frequências absolutas, gráficos de pontos e pictogramas.  

- Moda. 

- Gráficos de barras (1.º Ciclo). 

 
 Capacidades transversais: Comunicação matemática 

 

 Conhecimentos prévios dos alunos:  
- Ler, explorar e interpretar informação (apresentada em listas, tabelas de frequências, gráficos de 

pontos e pictogramas) respondendo a questões e formulando novas questões. 

- Decompor um número em factores primos. 

- Compreender as noções de mínimo múltiplo comum e máximo divisor comum de dois números e 

determinar o seu valor. 

 
 Aprendizagens visadas:  

- Ler, explorar, interpretar e descrever tabelas e gráficos, e, responder e formular questões 

relacionadas com a informação apresentada. 

 - Classificar dados utilizando diagramas de Venn e Carroll. 

 - Identificar a moda num conjunto de dados e usá-la quando oportuno para interpretar ou 

comparar informação. 

 - Utilizar informação estatística para resolver problemas e tomar decisões. 
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- Interpretar a informação e ideias matemáticas representadas de diversas formas. 

- Exprimir ideias e processos matemáticos, oralmente e por escrito, usando a notação,  

simbologia e vocabulário próprios. 

-Discutir resultados, processos e ideias matemáticos. 

 

 Recursos: retroprojector, acetato 

 

 Duração prevista: 90 minutos 

 

 Notas para o professor:  

Nos primeiros 40 minutos os alunos, em pequenos grupos, devem responder às questões formuladas 

na tarefa. Nos 45 minutos seguintes, o professor deve sondar as respostas dadas pelos alunos em 

cada grupo da tarefa, alertando-os para o tipo de informação que se pode retirar de uma tabela ou 

gráfico, qual a representação mais adequada para um determinado contexto. Outra opção pode ser a 

gestão dos tempos anteriores entre trabalho nos pequenos grupos e discussão com o grupo turma 

questão a questão ou por grupos de questões. 

No Grupo I, o professor deve referir que o diagrama de Carroll é uma forma simples de agrupar 

dados segundo uma ou várias características versus negação dessa(s) característica(s). No caso 

explorado, pedem-se em simultâneo várias características dos números: números primos e pares, 

números primos e não pares, números não primos e pares e números não primos e não pares. 

Na segunda representação, Grupo II, utiliza-se a representação em diagrama de Venn para 

representar os divisores de 12 e 18 e verificar qual o m.d.c entre 12 e 18. Na intersecção dos 

conjuntos, colocam-se os divisores comuns a 12 e 18, neste caso são o 1, 2, 3 e 6. Num dos 

conjuntos, fora da intersecção, colocam-se os restantes divisores de 12, o 4 e o 12; no outro, os 

restantes divisores de 18, o 9 e o 18.  
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O pictograma, Grupo III, é também uma representação do conhecimento dos alunos onde devem ser 

explorados os seguintes aspectos: a importância da legenda; qual o seu valor no caso em estudo e de 

que forma se adequa ao contexto. No caso do Luxemburgo, a legenda, permite explorar a fracção 

como relação parte do todo ou trabalhar valores aproximados. Na Suécia, a figura representada, 

permite rever a representação em numeral misto. Deve ser discutido o valor associado à legenda e à 

dificuldade de representação quando o valor referente a cada país representa uma parte do valor de 

um carro.  

O gráfico de barras apresentado, Grupo IV, tem como objectivo alertar os alunos para a importância 

de estarem atentos à informação disponibilizada e à sua interpretação. Na última questão deste grupo 

pretende-se que os alunos encontrem um contra-exemplo do que, numa primeira análise parece 

verdadeiro. Uma das justificações poderá ser que, a Guarda tem maior número de lojas e emprega 

menos pessoas que Portalegre. 

No gráfico de pontos, Grupo V, pretende-se que os alunos analisem e percebam a sua construção, 

bem como interpretem a informação nele contida. Devem verificar que 61% é a classificação mais 

frequente na “Escola de Cima” e que 73% e 81% são as classificações mais frequentes na “Escola de 

Baixo”. Esta primeira questão é um momento favorável à exploração do conceito de moda, como 

sendo o valor mais frequente (63% na “Escola de Cima” e 73% e 81% na “Escola de Baixo”). Para 

além da última questão é importante discutir com os alunos qual a escola que apresenta melhores 

resultados e quais as notas máximas e mínimas. 
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Tarefa 2: Ler, Explorar e Interpretar Informação 

Grupo I 

Considera os números inteiros até 40 e preenche o seguinte diagrama de Carroll: 

  

 Primos Não primos 

 

Pares 

 

 

 

 

 

Não pares 

 

 

 

 

 

Grupo II 

Completa o diagrama de Venn, e indica o m.d.c entre 12 e 18. 
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Grupo III 

A informação deste pictograma é referente ao número de carros vendidos em alguns países da 

Europa. Sabe-se que, em 2008, no Reino Unido foram vendidos 2 131 794 carros. Analisa o seguinte 

pictograma.  

 

 

 

 

 

 

 

 

a. Que informação podemos obter a partir deste gráfico? 

 

b. No pictograma, cada imagem representa, aproximadamente, quantos carros vendidos?  

O número de vendas em Espanha é superior ou inferior a 50% das vendas no Reino Unido? 

 

c. Indica um valor aproximado para o número de vendas na Holanda. E em Portugal? 

 

d. Luxemburgo é um país rico mas foi onde houve menor volume de vendas. Indica uma justificação 

possível para esta situação. 

 

e. Formula outra questão cuja resposta possa ser retirada do pictograma. 
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Grupo IV 

Os problemas deste desafio baseiam-se numa notícia publicada no jornal Público de 13 de Janeiro 

de 2008. 

 

 

A propósito da revisão da lei do licenciamento 

comercial, nesta notícia são apresentadas estatísticas 

do comércio nacional nos diferentes distritos do 

continente e respeitantes ao ano 2006 

Observa, no gráfico de barras e na tabela da figura ao 

lado, os dados relativos ao número de lojas e ao 

número de trabalhadores do comércio nos diferentes 

distritos do continente português. 

No total, no final de 2006, existiam 180192 lojas que 

empregavam 161607 pessoas. 

 

 

A partir da informação do gráfico e da tabela, responde às questões que se seguem. 

a. Quantas lojas existiam, no final de 2006, no distrito de Setúbal? E quantas pessoas trabalhavam no 

comércio? 

b. Qual o distrito onde existe maior número de lojas? E o menor? 

c. Existem distritos em que a diferença entre o número de lojas se situe na ordem das dezenas? 

d. Pode afirmar-se que, se um distrito tem maior número de lojas então emprega um maior número de 

pessoas? Justifica a tua resposta com base apenas nos dados do gráfico e da tabela. 
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Grupo V2 

Os dados dos resultados obtidos num exame de Português pelos alunos de duas escolas, foram 

organizados nos gráficos de pontos abaixo. Os resultados do exame foram expressos numa escola 

de 0 a 100. 

 

Resultados no exame de Português dos alunos da Escola de Cima 

 

 

 

 

 
 

Resultados no exame de Português dos alunos da Escola de Baixo 

 

 

 

 

 

Observa atentamente os gráficos e responde às seguintes questões. 

 

a. Qual foi a classificação mais frequente dos alunos da Escola de Cima? E da Escola de Baixo?  

 

b. Qual das escolas teve mais classificações inferiores a 50? Indica o total de classificações inferiores 

a 50 para cada escola. 

                                                 
2 Adaptado de Martins, M. Eugénia Graça; Loura, Luísa Castro e Mendes, M. Fátima (2007). Análise de dados. Lisboa: Editorial do Ministério 
da Educação. 
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Vamos conhecer melhor a turma 
 

Esta tarefa enquadra-se no tema Organização e Tratamento de Dados e pretende-se que os alunos, 

em trabalho de projecto, explorem todos os subtópicos deste tema para o 2.º ciclo, com vista à 

caracterização da sua turma. 

 

 Tema matemático: Organização e Tratamento de Dados 

 

  Nível de ensino: 2.º Ciclo 

 
 Tópicos matemáticos: Representação e interpretação de dados 

 
  Subtópicos matemáticos: 
- Formulação de questões;  

- Natureza dos dados;                                                 

- Tabelas de frequências absolutas e relativas; 

- Gráficos de barras, circulares, de linha e diagramas de caule-e-folhas;      

- Média aritmética; 

- Extremos e amplitude. 

 
 Capacidades transversais: - Raciocínio matemático 

                                                     - Comunicação matemática 

                                                 

 Conhecimentos prévios dos alunos: 
 - Identificar a moda num conjunto de dados e usá-la quando oportuno para interpretar ou 

comparar informação; 

 
 Aprendizagens visadas:  

- Formular questões susceptíveis 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, circulares, 

de linha e diagramas de caule-e-folhas; 

- Compreender e determinar a média aritmética de um conjunto de dados e indicar a adequação da 

sua utilização, num dado contexto; 

- Compreender e determinar os extremos e a amplitude de um conjunto de dados; 
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- Interpretar os resultados que decorrem da organização e representação de dados, e formular 

conjecturas a partir desses resultados. 

- Explicar e justificar os processos, resultados e ideias matemáticos, recorrendo a exemplos e 

contra-exemplos e à análise exaustiva de casos. 

- Interpretar a informação e ideias matemáticas representadas de diversas formas. 

- Representar informação e ideias matemáticas de diversas formas. 

- Exprimir ideias e processos matemáticos, oralmente e por escrito, usando a notação, simbologia 

e vocabulário próprios. 

- Discutir resultados, processos e ideias matemáticos. 

 

 Recursos: Calculadora, régua, fita métrica, papel quadriculado, cartolinas, lápis de cor, 

computador com Excel (facultativo). 

 

 Duração prevista: 4 x 90 minutos 

 

 Notas para o professor:  
O professor deve relembrar aos alunos a metodologia de trabalho de projecto e só depois distribuir a 

proposta de trabalho. Os alunos devem trabalhar em grupos de 3 ou 4 elementos.  

 

Com base na proposta “Imaginem que queriam descrever a vossa turma a uns amigos de uma escola 

de um outro país. Teriam por certo de conhecer bem os vossos colegas: quer as suas características 

físicas, quer os seus gostos,...” O professor deve incentivar os alunos a formularem questões que os 

possam levar a conhecer melhor os colegas da turma. Podem surgir questões do tipo: Que idade tens? 

Qual o teu desporto favorito? Quanto medes? Qual a disciplina que gostas mais? Onde moras? ou 

verificar a cor do cabelo dos colegas, cor dos olhos,  etc.  

 

Este projecto tem momentos de trabalho autónomo dos alunos, intercalados com outros, onde o 

professor explora em grande grupo o trabalho em curso e/ou introduz novos conceitos e 

procedimentos importantes para a abordagem do tema OTD.  

 

Os tempos destinados a cada fase de desenvolvimento do projecto devem ser geridos pelo professor 

em função do trabalho realizado pelos alunos, aproveitando esse trabalho, para introduzir conceitos 

importantes no âmbito da OTD. 

 

Durante cerca de 30 minutos, os grupos de trabalho devem registar as suas questões no caderno. 

Posteriormente o professor discute, em grande grupo, a pertinência das questões formuladas pelos 

alunos e gere a discussão/registo de questões, de forma que cada grupo fique com pelo menos uma 
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variável de natureza qualitativa e uma de natureza quantitativa. Esta é a altura propícia para discutir 

com os alunos a diferença entre variáveis qualitativas e quantitativas, podendo ser distribuída a 

síntese I. 
 

Chama-se a atenção para que a classificação de uma variável em discreta ou contínua, é por vezes 

susceptível de algumas dúvidas. Por exemplo, a variável idade, ao contrário do que possa parecer à 

primeira vista, já que só utilizamos números inteiros para a representar, é uma variável contínua, pois 

a diferença de idades entre dois indivíduos pode ser tão pequena quanto se queira – um ano, um mês, 

uma hora, um minuto, …. Podemos dizer que a variável é contínua quando, para se passar de um 

valor a outro, se tem de passar por todos os pontos intermédios. 

 
Discutidas as questões, os alunos devem escolher a forma como vão recolher dados, tendo a 

consciência de que esta deve estar de acordo com o tipo de informação que querem recolher, se vão 

recolher a informação, por exemplo, por observação directa ou pergunta ao colega.   

 

Na fase seguinte, os alunos recolhem os dados necessários na turma e discute-se no grupo turma a 

forma de organização dos dados. O professor questiona os alunos quanto à forma como podem 

organizar a informação recolhida e/ou aproveitar recortes de jornais, revistas, etc., para mostrar aos 

alunos como é que no quotidiano a informação estatística é organizada. Nesta discussão deve ser 

explorada a forma de contagem dos dados, as tabelas de frequência absolutas e relativas, gráficos 

circulares, de linha, de barras, diagrama de caule-e-folhas. É um momento oportuno para dar aos 

alunos a síntese II. 
 

O professor pode explorar com o grupo turma a variável o número de irmãos, analisando, mais uma 

vez, os conceitos anteriormente abordados, a título de exemplo. Pode construir com o grupo turma 

tabelas de frequências e gráficos para esta variável. 

  

Recolhida a informação relativa às variáveis atribuídas a cada grupo, os alunos devem, para cada 

conjunto de dados, construir uma tabela de frequências absolutas e relativas, um gráfico de barras, um 

gráfico circular a partir do de barras, um gráfico de linhas e um diagrama de caule-e-folhas. Este 

trabalho de construção poderá ser realizado numa ou duas aulas de Estudo Acompanhado.  

 

Sugere-se a construção manual de um gráfico circular, a partir do gráfico de barras. O professor deve 

fornecer a cada aluno ou grupo de alunos, o material de apoio Construção Manual de um Gráfico 
Circular (a barra deve estar dividida num número de linhas ligeiramente superior ao número de alunos 

da turma). 
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Depois de construídos os gráficos, o professor volta a relembrar o mini estudo feito com a idade dos 

irmãos dos alunos da turma, revê o conceito de moda, introduz a média e explora os extremos e 

amplitude, podendo fornecer a síntese III. 
 

Depois de explorados os conceitos de média, moda, extremos e amplitude, os alunos devem 

identificá-los nos seus dados. É importante discutir com os alunos quais as variáveis para as quais faz 

sentido determinar a média. 

 

Na fase final do trabalho, a turma elabora o Jornal de Parede “A nossa Turma” onde, depois de 

apresentar o trabalho à turma, cada grupo coloca a sua parte do estudo. 

 

Por observação do jornal de parede, cada aluno redige um texto que caracterize a turma, com base 

nos dados recolhidos, para que se possa enviar a uma outra turma do 6.º ano de um outro país. Este 

texto pode ser redigido e partilhado com o apoio da BECRE e professores de Estudo Acompanhado. 

 
O professor pode programar uma aula com a Folha de Cálculo para que os alunos construam tabelas 

de frequência, gráficos de barras e circulares. 
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SÍNTESE I 
 

 
Variável qualitativa e quantitativa 
 

Uma variável diz-se quantitativa (ou numérica) se se referir a uma característica que se possa contar 

ou medir. Por exemplo, o número de irmãos de um aluno escolhido ao acaso, na turma, é uma variável 

quantitativa de contagem, enquanto que a sua altura é uma variável quantitativa de medição. 

 

Uma variável diz-se qualitativa (ou categórica) se não for susceptível de medição ou contagem, mas 

unicamente de uma classificação, podendo assumir várias modalidades ou categorias. Por exemplo, a 

cor dos olhos de um aluno escolhido ao acaso é uma variável qualitativa. 

 

 

 
Variável discreta e contínua 
 

As variáveis quantitativas de contagem, isto é, que se referem a características que só se podem 

contar e não se podem medir, designam-se também por variáveis quantitativas discretas (ex.: número 

de irmãos, número de letras do nome, etc,); por sua vez, as variáveis quantitativas de medição, isto é, 

que se podem medir, também se designam por variáveis quantitativas contínuas (ex.: altura, peso da 

mochila, idade, etc) 
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SÍNTESE II 
 

CONTAGEM DE DADOS 
 
Como organizar os dados? 
Quais são os nossos animais domésticos? 
 

Na escola, um grupo de alunos decidiu averiguar se as famílias 

têm animais domésticos e no caso de os terem, que animais 

domésticos é que têm. Foram para a porta da escola e às 

primeiras 50 pessoas que passaram fizeram as seguintes 

perguntas: 

 

Tem algum animal doméstico? Se sim, qual o animal 

doméstico que tem há mais tempo? 

 

Para anotar a informação que iam recebendo, tinham uma folha 

de papel, idêntica à do lado. 

 

À medida que as pessoas iam respondendo, anotavam com um traço. Faziam grupos de 5 traços, em 

que o quinto traço corta os outros 4. Estes grupos tornam mais fácil a contagem posterior.  
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TABELA DE FREQUÊNCIAS ABSOLUTAS E RELATIVAS 
 

Perguntou-se aos alunos de uma turma se tinham internet em casa e organizou-se a informação 

recolhida, numa tabela de frequências (Figura 1). 
 

Na 1.ª Coluna: 
- Indicou-se a variável em estudo (ex.: Idade, cor dos olhos, n.º de irmãos, etc.). 

Na 2.ª Coluna: 
- Registou-se o número de vezes que o valor ou categoria da variável se repete (frequências 

absolutas. 

Na 3.ª Coluna: 
- Registou-se, para cada valor ou categoria da variável, o quociente entre a frequência absoluta e o 

número total de observações (frequências relativas ou percentagens). 

 

TABELA DE FREQUÊNCIAS 
 

Internet Frequência absoluta Frequência relativa 

Tem internet em casa 20 0,8 (80%) 

Não tem internet em casa 5 0,2 (20%) 

Total 25 1 (100%) 

Figura 1 
 

A tabela de frequência corresponde à variável qualitativa: Internet em casa. 

 

Recolheram-se as classificações de um teste numa turma de 6.º ano na disciplina de Matemática e 

organizou-se a informação numa tabela de frequência (Figura 2) 

 

TABELA DE FREQUÊNCIAS 
 

Classificações  Frequência absoluta Frequência relativa 

0 - 49 3 0,12 (12%) 

50 - 69 12 0,48 (48%) 

70 - 89 5 0,20 (20%) 

90 -100 5 0,20 (20%) 

Total 25 1 (100%) 

Figura 2 
A tabela de frequência corresponde à variável quantitativa: classificações. 
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Gráfico de barras 
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Gráfico de linha 
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DIAGRAMA DE CAULE-E-FOLHAS 
  
Quantos segundos se consegue estar sem respirar? 

 

Um grupo de alunos de uma turma foi averiguar quantos segundos os alunos da turma conseguiam 

estar sem respirar. Fez esta experiência na turma e obteve os seguintes valores: 

 

59, 38, 47, 23, 48, 55, 37, 48, 53, 37, 52, 39, 54, 57, 
38, 46, 40, 41, 62, 63, 38, 65, 44, 68, 27, 35, 46, 60. 

 

Pode-se organizar este conjunto de dados utilizando uma representação gráfica do tipo seguinte: 

 

 

2 3  7 

3 5  7  7  8  8  8  9 

4 0  1  4  6  6  7  8  8  

5 2  3  4  5  7  9 

6 0  2  3  5  8 

 

 

Esta representação chama-se diagrama de caule-e-folhas. O caule é a coluna com os números 2, 3, 

4, 5 e 6 que representam o algarismo das dezenas e as folhas que representam o algarismo das 

unidades de cada um dos dados. 
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SÍNTESE III 
 
Moda 
 

Num conjunto de dados a moda é o valor mais frequente. A moda pode ser utilizada para dados 

qualitativos ou quantitativos. 

 

Peso (kg) 45 49 50 53 55 60 62 63 

N.º alunos 5 7 6 10 2 2 1 3 

 

Por exemplo, no conjunto de dados da tabela a moda é 53Kg  

 
 
Média 
 

A média não é mais do que o número que “equilibra” os grandes valores com os pequenos valores. É o 

centro da distribuição dos dados. 

 
A média dos valores (1,3,4,5,7,10) é 5, como facilmente se obtém: 

 

 
 
A média só pode ser calculada para dados quantitativos. 
 

A média referente ao conjunto de dados da tabela de pesos calcula-se: 

 

Kg5236:1879
36

3631622602551053650749545
≈=

×+×+×+×+×+×+×+×
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Extremos 
 

São o valor máximo e o valor mínimo de um conjunto de dados. 

 

Peso (kg) 45 49 50 53 55 60 62 63 

N.º alunos 5 7 6 10 2 2 1 3 

 

Por exemplo, no conjunto de dados da tabela o peso máximo é 63 e o peso mínimo é 45. 

 

 

 Amplitude 
 

A amplitude é a diferença entre o valor máximo e o valor mínimo do conjunto de dados: 

 

Amplitude = máximo – mínimo 

 

Considerando os dados da tabela anterior, a amplitude é 18. 

 

18 = 63 - 45 
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CONSTRUÇÃO MANUAL DE UM GRÁFICO CIRCULAR 
 

Os alunos devem pintar as linhas segundo as frequências absolutas do conjunto de dados em estudo 

(Figura 1).  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Seguidamente unem a barra, usando as duas linhas excedentes  

para colarem ambos os lados da barra (Figura 2). 

 

 

Com a régua, cuidadosamente, medem o diâmetro do  

cilindro formado e constroem no caderno um círculo  

com o mesmo comprimento de raio.  

 

 

Colocam o cilindro sobre o círculo desenhado no caderno e fazem a marcação dos sectores (Fig. 3), 

pintando posteriormente o gráfico circular (Fig. 4). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

        Figura 2 

 Figura 4 Figura 3 

Figura 1 
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Barras para construção manual de gráficos circulares 
 

 

 

 

       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       

 

 



Representação e interpretação de dados 
2.º ciclo 

 

 31

Como Ocupam os Tempos Livres
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Tarefa 3: Vamos conhecer melhor a turma 
 

Imaginem que queriam descrever a vossa turma a uns amigos de uma escola de um outro país. 

Teriam por certo de conhecer bem os vossos colegas: quer as suas características físicas, quer os 

seus gostos,... 

 

 

•   Formulem questões que vos podem levar a conhecer melhor os vossos colegas e pensem 

como podem obter resposta às questões formuladas. 

 

 

•  Em grande grupo escolham as questões mais pertinentes para o estudo e como obter e 

organizar a informação pretendida.  

 

 

•  Distribuam pelos grupos as questões em estudo e façam a recolha de dados. Procedam de 

seguida ao seu tratamento. 

 

 

•   Dêem a conhecer aos vossos colegas os resultados do vosso trabalho. 

 

 

•  Tentem agora, tendo em conta todos os dados recolhidos, descrever a vossa turma. 
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À descoberta do número de rebuçados3… 
 
 

Esta tarefa enquadra-se no tema Organização e Tratamento de Dados e tem como objectivo trabalhar 

a média, extremos e amplitude de um conjunto de dados.  

 

 Tema matemático: Organização e Tratamento de Dados 

 

 Nível de ensino: 2.º Ciclo 

 

 Tópicos matemáticos: Representação e interpretação de dados. 

 
 Subtópicos matemáticos: - Média aritmética 

- Extremos e amplitude 

 Capacidades transversais: 
- Resolução de Problemas 

- Raciocínio matemático  

- Comunicação matemática. 

 
 Conhecimentos prévios dos alunos: 

- Ler, explorar e interpretar informação (apresentada em listas, tabelas de frequências, gráficos 

de pontos e pictogramas) respondendo a questões e formulando novas questões.  

- Identificar a moda num conjunto de dados e usá-la quando oportuno para interpretar ou 

comparar informação. 

 
 Aprendizagens visadas:  

- Compreender e determinar a média aritmética de um conjunto de dados e indicar a 

adequação da sua utilização, num dado contexto. 

- Compreender e determinar os extremos e a amplitude de um conjunto de dados. 

- Interpretar os resultados que decorrem da organização e representação de dados, e formular 

conjecturas a partir desses resultados. 

- Utilizar informação estatística para resolver problemas e tomar decisões. 

- Exprimir ideias e processos matemáticos, oralmente e por escrito, usando a notação, 

simbologia e vocabulário próprios. 

- Discutir resultados, processos e ideias matemáticos. 

 

                                                 
3 Adaptada de “Normas para o currículo e a avaliação em Matemática escolar” (NCTM, 2001) 
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 Recursos: Cubos de encaixe ou outros. 

 
 Duração prevista: 90 minutos 

 
 Notas para o professor:  

 
A tarefa deve ser entregue, lida e interpretada em grande grupo. Posteriormente os alunos trabalham 

em grupos de 2 ou 3 elementos. O professor deve distribuir, por grupo, 40 cubos de encaixe ou outro 

material manipulável (45 minutos). 

 

Através de um conjunto de indicações (mínimo. máximo, média e moda) os alunos devem descobrir 

um conjunto de dados do qual os números descritos podem ter resultado. 

As alíneas a), b), e c) têm como objectivo a interpretação das indicações fornecidas. Na exploração da 

tarefa o professor deve levar os alunos a interpretar cada uma das indicações: 

• Um grupo de nove crianças. - Número de dados a considerar. 
• O máximo que qualquer delas tem é 8. - Máximo = 8 

• Pelo menos uma das crianças não tem rebuçados. - Mínimo = 0 

• As crianças que têm 2 rebuçados estão em maioria. - Moda = 2  
 

Na alínea d) os alunos só têm que encontrar os cinco dados restantes, uma vez que já conhecem 

quatro (0, 2, 4 e 8). Relativamente ao máximo este não pode ultrapassar 8. Através de tentativa erro, 

os alunos devem utilizar o material manipulável para fazer conjuntos de rebuçados tendo em atenção 

que os dados iniciais não podem ser alterados. 

 

Possíveis explorações: 
 
Se a média é 4, cada uma das nove crianças pode ter 4 rebuçados. 

 

                   

                   

                   

                   

                   

                   

 a  b  c  d  e  f  g  h  i  
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Mas existe pelo menos uma criança que não tem rebuçados. Para que a média se mantenha, é 

necessário redistribuir os rebuçados. Como o máximo que qualquer delas tem é oito, uma hipótese é 

colocar os quatro da primeira na última.  

 

                  

                  

                  

                  

                  

                  

                  

                  

                  

a  b  c  d  e  f  g  h  i  

 

Como o número de crianças com dois rebuçados está em maioria a moda é 2. Volta-se a redistribuir. 

 

                  

                  

                  

                  

                  

                  

                  

                  

                  

a  b  c  d  e  f  g  h  i  

 

Encontramos os dados: (0, 2, 2, 2, 4, 5, 6, 7, 8). Através da redistribuição dos cubos os alunos poderão 

encontrar outros conjuntos de dados possíveis, tais como: 

 

(0, 2, 2, 2, 4, 5, 5, 8, 8) 
(0, 2, 2, 2, 4, 4, 6, 8, 8) 
(0, 2, 2, 2, 5, 5, 6, 7, 7) 
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Os alunos podem não utilizar o material manipulável e seguir, por exemplo, o raciocínio: se a média é 

4 (4 x 9 = 36), o total de rebuçados tem de ser 36. Sabendo quatro valores possíveis (0, 2, 4 e 8) e que 

a moda é 2, o que significa que o 2 deve estar repetido pelo menos duas vezes para estar em maioria 

(não havendo repetições dos outros números de rebuçados), vão experimentando adicionar números 

entre 1 e 7 aos valores já encontrados. 

 

Na discussão da tarefa, o professor deve explorar os diferentes raciocínios dos alunos levando-os a 

interpretar o significado de máximo, mínimo, moda e média no contexto desta situação. Para que a 

discussão seja mais consistente, o professor deve explorar os erros com os alunos. Seria possível 

termos este conjunto de dados (0,1,2,2,4,5,6,8,8)? – Não, porque o oito também é moda (caso 

apareçam erros deste tipo podemos falar em variáveis bi-modais); E este (0, 1, 2, 3, 4, 5, 5, 6, 8)? – 

Não porque o 2 não é moda; E (0, 1, 2, 2, 4, 6, 7, 8)? – Não, 4 não é média, o somatório do número de 

rebuçados é inferior a 36; E (2, 2, 2, 2, 4, 4, 4, 6, 10)? – Não porque não existe pelo menos um com 

zero rebuçados ou o máximo é 8 e não 10 (45 minutos). 

 

Como trabalho suplementar, pedir aos alunos que inventem o seu conjunto de dados mistério, 

indiquem o máximo, o mínimo, a moda e a média. Na aula seguinte, os alunos devem trocar entre si as 

informações e encontrar o conjunto de dados mistério do colega. O professor pode aproveitar este 

pequeno exercício para avaliação como forma de perceber se os alunos interiorizaram os tópicos 

trabalhados na aula anterior (15 minutos). 
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Exploração dos alunos 
Exploração 1 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Exploração 2 
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Tarefa 4: À descoberta do número de rebuçados... 
 

Considera a seguinte situação: 

 

• Um grupo de nove crianças.  

• Não há nenhuma criança com mais de 8 rebuçados.  

• Pelo menos uma das crianças não tem rebuçados. 

• A média aritmética do número de rebuçados é 4.  

• Pelo menos uma criança tem quatro rebuçados.  

• As crianças que têm 2 rebuçados estão em maioria.  

 

Obedecendo às condições anteriores descobre: 
 
a) O número máximo de rebuçados que uma criança pode ter. 
 
b) O número mínimo de rebuçados que uma criança pode ter. 
 
c) A moda.  
 
d) Um número possível, de rebuçados, que cada uma das crianças pode ter. 
 

 

 


