






 

 

PREFÁCIO
 

     É um prazer apresentar este E-book que, não por acaso, amplia nosso

universo e nos enriquece com várias possibilidades de trabalho para o

ensino e a aprendizagem da Estatística e da Probabilidade nos Anos

Iniciais do Ensino Fundamental. 

   As queridas autoras Carine Correia, Suzi Samá, Rejane Conceição da

Silva e Estéfany dos Santos realizaram uma escuta sensível de uma

amostra de professoras da Rede Pública, conhecedoras do “chão da

escola”, para alinhar as atividades planejadas à realidade dos pequenos

estudantes, ou seja, à realidade da população que motivou a escrita deste

E-book.

     É muito provável que a criatividade existente nestas próximas páginas,

aliada à diversidade de atividades propostas, inspire você a realizar outras

pesquisas e outros eventos, aumentando as chances de sucesso na

aprendizagem dos estudantes em relação às habilidades da Estatística e

da Probabilidade. As atividades propostas, além de contemplarem o que

está posto na Base Nacional Comum Curricular (BNCC), pertencem ao

universo infantil, podendo ser vivenciadas na escola, com a orientação

do(a) professor(a).

      Você vai perceber que a alta frequência de reflexões e de sugestões

para ampliar os conhecimentos, apresentadas durante as atividades

propostas, extrapolando o universo deste E-book, com certeza auxiliará no

desenvolvimento da autonomia dos discentes. 



     Existem muitas variáveis que tornam este um livro excelente e

aumentam a probabilidade de sucesso nas suas aulas! 

         É muito provável que você, assim como eu, se encante com esse

livro, é improvável que não goste e muito pouco provável que abandone

sua leitura.

                                                                                   

                                                                                      Aproveitem muito! 

 
                               

                                  Profª Leila de Souza Mello



 

APRESENTAÇÃO DO E-BOOK 

 

        A ideia de criação deste E-book surgiu a partir do Projeto “Educação

Estatística e a Pandemia da Covid-19: saberes e diálogos entre

universidade, escola e comunidade". Esse projeto integra uma proposta

maior que busca estabelecer uma rede de saberes na Educação Estatística

por meio da conexão entre escola, universidade e comunidade. A equipe

do projeto, formada por estudantes e pesquisadoras da área de Educação

Estatística da Universidade Federal do Rio Grande - FURG, empenhou-se

em trabalhar com o ensino e a aprendizagem seguindo as orientações da

BNCC de forma criativa e diversa. Enfatizamos a importância da Estatística

e da Probabilidade nas interações cotidianas e, portanto, na tomada de

decisões. 

        Ao longo da organização desse E-book, a equipe do projeto realizou

um grupo de discussão com professoras dos anos iniciais de uma escola

pública, a fim de discutir sobre o Ensino de Estatística nos Anos Iniciais. As

discussões e reflexões tecidas nesse grupo contribuíram para repensar as

atividades propostas no E-book.

       O E-book é composto por atividades diversificadas, que podem ser

realizadas de forma individual ou coletiva, para que ocorram debates diante

de temáticas atuais. Trouxemos contextos diversos, o que faz com que a

criança imagine, questione e reflita sobre situações do seu cotidiano ou

diferentes da sua realidade próxima. Incluímos indicações de leituras e

vídeos   visando  a também    estimular   a     criatividade   e   o 

 aprendizado 

        

 



significativo dos estudantes, possibilitando ainda, ir além das atividades de

Estatística e Probabilidade, sendo o E-book, então, um ponto de partida

para a imaginação e a criatividade.     

      Para os professores, deixamos sugestões de atividades e outros

materiais que podem ser consultados. Dentre esses materiais,

dissertações, teses ou artigos de pesquisadores da Educação Estatística

que realizaram atividades envolvendo conceitos de Estatística e/ou

Probabilidade para os anos iniciais. A partir da leitura desses materiais o

professor pode pensar outras formas de explorar esses conceitos em sua

aula, adaptando-as para sua realidade e para o contexto da escola e

região em que os estudantes vivem. Algumas dessas atividades buscam

promover a empatia, o respeito pelo outro, os cuidados com a natureza, as

competências socioemocionais de forma a contribuir para a formação de

um cidadão mais completo para enfrentar os desafios da atualidade.

     O design gráfico do E-book foi realizado com os recursos gratuitos da

plataforma Canva, o que possibilitou explorar diferentes figuras e cores

para ilustrar as atividades. Assim, mostramos ser possível a produção de

materiais de qualidade a partir de recursos de domínio público, deixando

para os professores uma alternativa na criação de outras atividades para

seus estudantes. 

        Professores dos anos iniciais da rede pública de ensino contribuíram

na revisão final desse E-book com sugestões e adequações. Nossos

sinceros agradecimentos a todos os professores que contribuíram na

realização desse material, tanto no grupo de discussão quanto na revisão

final. 

         



 

      A experiência vivenciada no projeto e na organização desse E-book

evidenciou a importância de estabelecer diálogos e trocas entre a

comunidade escolar e a Universidade. Esperamos continuar recebendo

sugestões sobre esse material para que, em edições futuras, possamos

realizar modificações de forma a contribuir, cada vez mais, para o

desenvolvimento de habilidades e competências no que diz respeito à

Estatística e Probabilidade. 

                                                                                                  As autoras



 

Probabilidade e Estatística nos Anos Iniciais do 

Ensino Fundamental

     As transformações que vêm ocorrendo no mundo têm causado grandes

impactos na sociedade contemporânea afetando diretamente a educação.

Nesse cenário, especificamente em relação à Educação Básica, temos

observado mudanças significativas. Entre elas, podemos destacar a

elaboração e a aprovação da Base Nacional Comum Curricular (BNCC)

para todas as etapas da Educação Básica, promulgada em 2017. Esse é o

documento de referência para a elaboração dos currículos escolares no

Brasil.    

    O objetivo da BNCC é propor uma formação integral aos estudantes.

Essa formação é sintetizada em dez competências gerais que

compreendem tanto a dimensão cognitiva quanto a socioemocional, as

quais devem ser desenvolvidas ao longo da Educação Básica. Em

consonância com as competências gerais temos as competências

específicas de cada área do conhecimento e também dos respectivos

componentes curriculares que formam essas áreas. Além disso, para

assegurar o desenvolvimento dessas competências específicas, cada

componente curricular traz um conjunto de habilidades, que se relacionam

a diferentes objetos do conhecimento (conceitos, conteúdos e processos)

organizados em unidades temáticas.

    Neste E-book nosso foco está na área da Matemática, mais

especificamente na unidade temática de Probabilidade e Estatística, na

qual  se  estuda  a  incerteza  e  o  tratamento  de   dados  e  se  propõe  a 



a abordagem de conceitos, fatos e procedimentos presentes em muitas

situações-problema da vida cotidiana, das ciências e da tecnologia

(Brasil, 2017).         

        As atividades propostas estão organizadas de acordo com as

habilidades a serem desenvolvidas no que tange à unidade temática

Probabilidade e Estatística do 1° ao 5° ano escolar do início do Ensino

Fundamental. 

        Com relação à Estatística, a BNCC destaca que os primeiros

passos envolvem o trabalho com a coleta e a organização de dados em

tabelas e gráficos, bem como a realização de pesquisas que possibilitem

a coleta de dados. Lopes (2003) destaca a importância de ensinar e

aprender estatística por meio da investigação com temas reais que

tenham significado para o aluno. O mesmo é ratificado na BNCC no

detalhamento das habilidades a serem desenvolvidas nos anos iniciais.

       No que concerne ao estudo de noções de Probabilidade, a BNCC

nos aponta que a finalidade para os anos iniciais do Ensino

Fundamental é promover a compreensão de que nem todos os

fenômenos são determinísticos. Por isso, o início do trabalho dessa

temática está centrado no desenvolvimento da noção de aleatoriedade,

de modo que os alunos compreendam que há eventos certos, eventos

impossíveis e eventos prováveis (Brasil, 2017). 

    Para Batanero e Borovcnik (2016), o ensino contínuo da Estatística e

da Probabilidade ao longo de toda a escolarização pode auxiliar os

estudantes na construção, progressiva, deste conhecimento.  Desta   

 forma,   estaremos   contribuindo   para  a  formação de cidadãos aptos



a compreender os fenômenos aleatórios presentes nas diversas situações

da vida, bem como a tomar decisões adequadas quando confrontados com

a incerteza.

Referências:

BRASIL. Ministério da Educação. Base Nacional Comum Curricular

(BNCC). Brasília: MEC. Acesso em ago/2019. Disponível:

http://basenacionalcomum.mec.gov.br/.

BATANERO, C.; BOROVCNIK, M. Statistics and Probability in High School.

Rotterdam/Boston: Sense Publishers, 2016.   

LOPES, C.A.E. O conhecimento profissional dos professores e suas

relações com estatística e probabilidade na Educação Infantil. Tese de

Doutorado. Faculdade de Educação. UNICAMP/SP, 2003. 



 

Conhecendo o E-book

 

     O E-book está organizado por capítulos, cada capítulo apresenta

propostas de atividades para Probabilidade e Estatística de acordo com as

habilidades previstas na BNCC. O primeiro capítulo contém atividades para

o 1° ano do Ensino Fundamental, o segundo capítulo para o 2° ano e

assim, sucessivamente, até o 5° ano. 

      Os capítulos estão divididos em seções, cada uma delas referente a

uma habilidade de Estatística ou Probabilidade prevista para o ano escolar

que o capítulo contempla, conforme indicado na Figura 1.

                        Figura 1 - Habilidade prevista na BNCC 

      

        Ao longo dos capítulos, sugerimos ao professor diferentes recursos,

como vídeos, desenhos, histórias da literatura infantil e música, que podem

auxiliar na contextualização da atividade que está sendo proposta. Muitas

dessas sugestões você, professor, já utiliza em sua prática pedagógica.

Essa é uma forma que encontramos de evidenciar como a Estatística e a

Probabilidade podem ser inseridas em atividades que já fazem parte do

seu fazer docente e do cotidiano escolar. Além disso, esses recursos

possibilitam que o estudante também vislumbre os conceitos ou as noções

em seu cotidiano. 

       Habilidade: (EF01MA20) Classificar eventos envolvendo

o acaso, tais como “acontecerá com certeza”, “talvez

aconteça” e “é impossível acontecer”, em situações do

cotidiano.

 1.1. NOÇÃO DE ACASO.



O quadro lilás contém sugestões extras caso o
estudante ou o professor queiram ampliar seus
conhecimentos, indo além das atividades propostas
no E-book. 

Saiba mais:

  Ao longo do E-book, por vezes, você encontrará um
quadro amarelo com sugestões de vídeo ou leitura, 
 que podem  auxiliar na interdisciplinaridade e
contribuir para que o estudante atribua sentido ao seu
aprendizado.



ESTATÍSTICA 
PARA ANOS INICIAIS: 

1° ANO

 
PERSPECTIVAS E HABILIDADES

 DA BNCC

 

CA
PÍT

UL
O 1

Autoras: 

Carine Medeiros Correia

Suzi Samá

Rejane Conceição da Silva

Estéfany dos Santos  



1.PROBABILIDADE

       Habilidade: (EF01MA20) Classificar eventos envolvendo

o acaso, tais como “acontecerá com certeza”, “talvez

aconteça” e “é impossível acontecer”, em situações do

cotidiano.

 1.1. NOÇÃO DE ACASO.

a) Maria pediu para sua amiga fechar os olhos e pegar uma bala.

Qual cor da bala a amiga pegarÁ?

___________________________________________________________________

b) É possível a amiga de Maria pegar uma bala vermelha?

___________________________________________________________________

c) podemos dizer que pegar uma bala verde:

     (   ) acontecerá com certeza

     (   ) talvez aconteça

     (   ) é impossível acontecer

 

 
 A caixa de doces de Maria contém apenas balas verdes

(sabor maçã verde).



A) as crianças construirão um castelo com uma torre bem alta.  

___________________________________________________________________

B) O tempo do recreio terminará.

 ___________________________________________________________________

C) Os estudantes ficarão tristes quando o recreio terminar..

___________________________________________________________________

D) As crianças jogarão bola. 

___________________________________________________________________

        Ao ir comprar seu lanche, guilherme notou que perdeu uma

das suas moedas no caminho da cantina. Qual a chance de Arthur

encontrar sua moeda?

a. (  ) Acontecerá com certeza.

b. (  ) Talvez aconteça.

c. (  ) É impossível acontecer.

d. (  ) Não sei.

        a professora ana organizou três brincadeiras para as

crianças se divertirem no recreio. cada uma está apresentada nas

imagens abaixo. observe e responda se "acontecerá com certeza",

"talvez aconteça" ou se "é impossível acontecer":

Vamos aprender mais sobre o acaso e a aleatoriedade?  No E-book
"O Clubinho" você encontra esses conceitos e outros da
probabilidade no contexto das crianças.  Disponível em:
https://educacaoemteia.digital/2021/08/29/e-book-o-clubinho/

Saiba mais:



Livro "A surpresa de Handa", história contada disponível
em: https://abre.ai/dH7m
Vídeo "Nome das frutas para crianças", disponível em:
https://youtu.be/u3NwcdAMMBI

1.

2.

2.1 Leitura de tabelas e de gráficos

de colunas simples

         HABILIDADE: (EF01MA21) Ler dados expressos em tabelas

e em gráficos de colunas simples.

2.ESTATÍSTICA 

    helena PESQUISOU A FRUTA PREFERIDA DOS COLEGAS da sua

turma.  AJUDE Helena a TABULAR OS VALORES.

https://abre.ai/dH7m
https://youtu.be/u3NwcdAMMBI


    

6 

4 

2 

0 

A) QUAL A FRUTA PREFERIDA DA TURMA?

(  ) LARANJA

(  ) MAÇÃ 

(  ) BANANA

(  ) UVA

B) QUANTOS COLEGAS Helena PESQUISOU AO TOTAL?

(  ) 10

(  ) 15

(  ) 13

c) Foi mais fácil encontrar a resposta na tabela ou no gráfico?

AGORA ajude helena na construção do gráfico. Pinte de

acordo com os valores da tabela.

FRUTA PREFERIDA

FRUTA PREFERIDA DOS ESTUDANTES DA TURMA.

Gráfico elaborado para fins didáticos

As frutas são importantes para uma boa saúde. Vamos aprender
mais sobre isso? 
Vídeo "Coralina em: A Importância das Frutas" disponível em:
https://www.youtube.com/watch?v=CDHV_Utx8Ec 

Saiba mais:

(  ) TABELA

(  ) gráfico



       Os estudantes do 1º ano levaram vários lanches no dia da

merenda coletiva (maça, bombom, pastel, suco e sanduíche). Ajude

a professora a montar uma tabela com os lanches que os

estudantes levaram.

a) Qual lanche há em maior quantidade?

 ____________________________________________.

b) Qual lanche há em menor quantidade?

____________________________________________.

c) quantos lanches há no total?

____________________________________________.

   Na sua escola tem a merenda coletiva? Nesse dia as
crianças podem compartilhar sua merenda com os colegas.
Vamos pensar mais sobre isso? Assista ao vídeo
"Compartilhar Faz Bem", disponível em:
https://www.youtube.com/watch?v=ZUoRqQLAyTI



    Matheus comemora seu aniversário em julho. Neste mês, a

estação do ano, no brasil, é o inverno, e como a previsão do tempo

é de muito frio, haverá chocolate quente para todos. Para

verificar qual é a cobertura preferida, Matheus organizou uma

tabela.

     a professora juliana quer saber quantos estudantes fazem

aniversário no VERÃO* . ela colocou os dados na tabela:

Observe a tabela de matheus e indique a alternativa correta:

(  ) glacê e granulado é a cobertura preferida.

(  ) a cobertura preferida é a completa (glacê, granulado e

canela). 

* Podem ser considerados todos os aniversariantes de dezembro e de março ou

apenas os que nasceram no período da Estação verão. A Professora pode abordar o

período das estações do ano nesta atividade. 



A) quantos alunos comemoram aniversário no verão? ___________

B) quantos alunos comemoram aniversário no mês de FEVEREIRO?

____________________________

c) E na sua turma, quantos colegas fazem aniversário no verão?

____________________________

 VAMOS COLORIR este lindo cenário de aniversário?

PARABÉNS!

Vamos aprender mais sobre as estações e os meses do ano? Assista
ao vídeo "Períodos temporais para crianças - Dias da semana,
meses do ano e estações do ano". Disponível em: 
 https://www.youtube.com/watch?v=RQhHBUfOwpw

Saiba mais:



 Praticar atividade física é muito importante para a saúde. O
vídeo "Importância da prática de atividade física"  tem sugestões
de atividades físicas para as crianças fazerem com garrafa pet,
cabo de vassoura, balde e bichinhos de pelúcia. Disponível em:
https://www.youtube.com/watch?v=4SZwX0snl8I

         no inverno é muito bom praticar atividade física para aquecer

o corpo. PARA A AULA DE EDUCAÇÃO FÍSICA, A professora ana quer

saber se os estudantes preferem jogar futebol ou PULAR CORDA,

no quadro abaixo estão as respostas de cada aluno. 

ajude ana a tabular os resultados:

Brincadeira preferida dos ESTUDANTES.

Tabela elaborada para fins didáticos.

a) quantos estudantes preferem pular corda? ____________

b) quantos estudantes preferem futebol?  ____________

c) qual foi a brincadeira mais votada?  ____________

https://www.youtube.com/watch?v=4SZwX0snl8I


          JOÃO tem CARRINHOS DE DIFERENTES CORES, acompanhe o

gráfico e depois preencha a tabela.

a) qual COR DE CARRINHO João tem EM  maior quantidade?

____________________

B) qual COR DE CARRINHO joão tem em menor quantidade?

___________________

C) qUANTOS CARRINHOS jOÃO TEM NA COR VERMELHA? _______________

 Vídeo "O Diário de Mika | Episódio O Arco-Íris", disponível em:
https://www.youtube.com/watch?v=hXcuClvthSM
 Vídeo "Bento e Totó - O Patinho Colorido ", disponível em
https://www.youtube.com/watch?v=ZL9pTiY1RPg
Vídeo  "Experiência como fazer Arco-Íris" disponível em:
https://www.youtube.com/watch?v=A-yFcxdoMdI

1.

2.

3.

  COREs dOS Carrinhos de joão

Gráfico elaborado para fins didáticos



A) quantos colegas têm gato?__________

b) quantos colegas têm cachorro?__________

c) Quantos colegas têm pássaro? __________

d) Quantos colegas têm coelho? __________

e) Quantos colegas têm tartaruga? __________

          osberve o gráfico com os animais de estimação dos colegas

da turma de júlia.

Animas de estimação dos colegas da turma de júlia.

 Vídeo "Os Animais para crianças - vocabulário - animais
selvagens, animais da fazenda e animais aquáticos".
Disponível em: https://www.youtube.com/watch?v=yFkpx-
ICTPw

Gráfico elaborado para fins didáticos

https://www.youtube.com/watch?v=yFkpx-ICTPw


         HABILIDADE: (EF01MA22) Realizar pesquisa, envolvendo

até duas variáveis categóricas de seu interesse e

universo de até 30 elementos. organizar dados por meio

de representações pessoais.

2.2 Coleta e organização de informações,

Registros pessoais para comunicação de

informações coletadas.

      Hoje está chovendo muito. Apenas 20 estudantes conseguiram

chegar na escola e Todos foram para a sala de vídeo. para

ajudar na escolha do filme, Os professores realizaram uma

pesquisa com esses estudantes. Observe na tabela abaixo os

resultados obtidos:

qual tipo de filme foi o mais escolhido?

(  ) comédia

(  ) aventura

Sugestão: Perguntar para a turma qual o filme preferido e escolher
um  para assistir em aula. Se a turma preferir aventura, sugere-se o
filme "As aventuras de Robinson Crusoé." Neste filme há vários
animais, é possível relacionar com a atividade dos animais proposta
anteriormente. Trailer do filme disponível em:
https://www.youtube.com/watch?v=rakWk-zVmB4 

Tipo de filme escolhido pelos estudantes 

Tabela elaborada para fins didáticos.



Vídeo "MÚSICA DE ANIVERSÁRIO | Bolofofos | Parabéns pra
você", disponível em: https://www.youtube.com/watch?
v=STzd35uYTUA

2.1 ajude Arthur a completar a tabela:

      Arthur é um menino muito curioso. Por isso, resolveu pesquisar

qual o brinquedo e o cardápio QUE SEUS AMIGOS mais GOSTARAM no

SEU ANIVERSÁRIO. Veja O QUADRO COM OS RESULTADOS:

2.2 QUAL  FOI O BRINQUEDO QUE os amigos de Arthur MAIS

GOSTARAM?

(  ) TOBOGÃ INFLÁVEL

(  ) PISCINA DE BOLINHAS

(  ) CAMA ELÁSTICA

https://www.youtube.com/watch?v=STzd35uYTUA


2.4 agora vamos ajudar arthur a PREENCHer o gráfico de acordo

com os dados da tabela. 

CARDÁPIO QUE OS AMIGOS DE ARTHUR MAIS GOSTARAM.

GRÁFICO ELABORADO PARA FINS DIDÁTICOS.

Professor(a), realize uma pesquisa com seus estudantes.
Pergunte o que eles gostariam de pesquisar. Para saber mais
sobre as etapas de uma pesquisa leia, o E-book "Estatística
para os anos iniciais do Ensino Fundamental" Disponível em:
http://www.sbem.com.br/files/ebook_sbem.pdf

2.3 OBSERVE A TABELA abaixo SOBRE OS LANCHES QUE os amigos

de arthur MAIS GOSTARAM DO CARDÁPIO. Os dados da tabela

estão de ACORDO COM O QUADRO da página anterior?  _________

______________________________________________________________

2.5 RESPONDA:

A) quantos amigos gostaram do bolo?_________

B) quantos amigos gostaram do brigadeiro?__________

c) Quantos amigos gostaram de sanduíche?_________

d) quantos amigos compareceram na festa de Arthur?__________



GABARITO

1.PROBABILIDADE

       Habilidade: (EF01MA20) Classificar eventos envolvendo

o acaso, tais como “acontecerá com certeza”, “talvez

aconteça” e “é impossível acontecer”, em situações do

cotidiano.

 1.1. NOÇÃO DE ACASO.

a) VERDE

b)  Não

c) Acontecerá com certeza 

B) talvez aconteça

 

a) Talvez aconteça

B) acontecerá com certeza 

c) talvez aconteça

d) Impossível acontecer

2.1 Leitura de tabelas e de gráficos

de colunas simples

         HABILIDADE: (EF01MA21) Ler dados expressos em tabelas

e em gráficos de colunas simples.

2.ESTATÍSTICA 



a) 14

b) 5

c) resposta individual (livre)

 

a) laranja

b) 15

c) resposta individual

A) Bombom

b) suco

c) doze

 

a cobertura preferida é a completa (glacê, granulado e

canela.) 



         HABILIDADE: (EF01MA22) Realizar pesquisa, envolvendo

até duas variáveis categóricas de seu interesse e

universo de até 30 elementos. organizar dados por meio

de representações pessoais.

2.2 Coleta e organização de informações,

Registros pessoais para comunicação de

informações coletadas.

a) 3

b) 5

c) Futebol

a) aZUL

b) rOSA

C) 2

A) 6

b) 8

b) 1

C) 3

d) 2

aventura



2.2 CAMA ELÁSTICA

2.3 SIM, OS DADOS ESTÃO DE ACORDO COM O QUADRO.

2.5
A) 2

B) 5

c) 2

d) 12

2.1 

2.4 



ESTATÍSTICA 
PARA ANOS INICIAIS: 

2° ANO

 
PERSPECTIVAS E HABILIDADES

 DA BNCC

 

CA
PÍT

UL
O 2

Autoras: 

Carine Medeiros Correia

Suzi Samá

Rejane Conceição da Silva

Estéfany dos Santos  



   Habilidade: (EF02MA21) Classificar resultados de

eventos cotidianos aleatórios como “pouco prováveis”,

“muito prováveis”, “improváveis” e “impossíveis”.

 1.1. Análise da ideia de aleatório

em situações do cotidiano

1.PROBABILIDADE

         A professora pediu para Bruna retirar uma bolinha do pote

abaixo. Alguns números aparecem em maior quantidade. Responda

às PERGUNTAS com “pouco provável”, “muito provável” ou

“impossível”.

A) BRUNA RETIRá uma bolinha com O NÚMERO 1? ____________________

B) BRUNA RETIRá uma bolinha com O NÚMERO 8? ____________________

C) BRUNA RETIRá uma BOLINHA SEM NÚMERO? ____________________

D) BRUNA RETIRá uma bolinha com O NÚMERO 2? ____________________



        O PROFESSOR PEDRO QUER PRESENTEAR SEUS ALUNOS COM PIRULITOS

DE DIFERENTES CORES (laranja, rosa, roxo e verde). Quem retirar

um pirulito verde ganhará outro. 

Valentina jOGARá E ESTÁ CURIOSA PARA SABER O QUE PODERÁ

ACONTECER, AJUDE-a RESPONDENDO SIM OU NÃO.

A) É muito prováVEL QUE ELA TIRE MAIS PONTOS DO QUE LUCAS?

___________

B) É IMPOSSÍVEL ELA TIRAR MENOS PONTOS DO QUE LUCAS? __________

C) É pouco provável Valentina tirar mais pontos do que Lucas?

__________

      LUCAS E VALENTINA ESTÃO BRINCANDO DE JOGAR DADOS. LUCAS

CONSEGUIU  quatro PONTOS:

O PROFESSOR PEDIU PARA O PRIMEIRO ALUNO, SEM OLHAR, RETIRAR UM

DOS PIRULITOS, nessa situação, RESPONDA SIM OU NÃO:

a) é muito provável que ele retire um pirulito laranja? __________

b) É pouco provável  que ele retire um pirulito rosa? ________

C) É impossível QUE ele RETIRe UM pirulito ROXO? __________

d) É muito provável que ele ganhe outro pirulito? _____



   HABILIDADE: (EF02MA22) Comparar informações de

pesquisas apresentadas por meio de tabelas de dupla

entrada e em gráficos de colunas simples ou barras, para

melhor compreender aspectos da realidade próxima.

2.1 Coleta, classificação e representação de dados

em tabelas simples e de dupla entrada e em gráficos

de colunas

 

2.ESTATÍSTICA 

         Você sabia que podemos reutilizar materiais que costumam ir

para o lixo? consciente da importância do cuidado com o meio

ambiente, O professor Jorge pediu para os estudantes, das turmas

do 1° e 2° ano, trazerem embalagens de materiais que, em geral, são

destinados para reciclagem. esses materiais serão utilizados para

confeccionar lindas cestas de páscoa. Observe a tabela:

A) QUAL ANO ESCOLAR TROUXE MAIS  PAPEL?______________

B) qual ano escolar trouxe mais caixas de papelão?____________

C) Qual material o 1° ano trouxe em menor quantidade?____________

Como aproveitar materiais descartáveis para fazer lindas cestas
de páscoa? Vocês têm alguma ideia?
Converse com seus colegas e veja que sugestões eles têm. 



         Agora só falta colocar os ovinhos de chocolate nas cestas

feitas pelos estudantes. para isso, O professor jorge perguntou

qual o tipo de chocolate os alunos mais gostam. observe Na

tabela abaixo as respostas dos estudantes:                                                                 

a)  Quem gosta mais de chocolate misto: os estudantes do 1° ano ou

do 2° ano ? ___________________

b) quantos estudantes do 1° ano gostam mais de chocolate

branco? __________________ 

c) Qual tipo de chocolate os estudantes do 1° ano gostam mais?

___________________  

d) QUAL TIPO DE CHOCOLATE OS estudantes DO 2° ANO GOSTAM MAIS?

__________________        

                            

Saiba mais:

Que tal fazer um coelhinho com sacolas plásticas e jornais para
acompanhar a cesta de páscoa? Assista ao vídeo "Como Fazer uma
Oficina de Páscoa com as crianças", disponível em:
https://www.youtube.com/watch?v=o5tLFRdrWz8

Reutilizar materiais descartáveis  é respeitar o meio ambiente e a
vida. Vamos aprender mais sobre isso? Assista ao Vídeo "Mundo Bita -
Nem Tudo Que Sobra é Lixo. Disponível em:
https://www.youtube.com/watch?v=rUeaT5eqCyg



        Mariana quer comemorar seu aniversário com os colegas da

turma do 1° ano, ela fez uma pesquisa para saber quais são os

salgados (Cachorro quente e sanduíche) e doces (pirulito, bolo,

brigadeiro e beijinho) preferidos das meninas e dos meninos.

Veja as preferências dos meninos:

                                                               

 Veja as preferências das meninas:

                                                                    

 Vamos ajudar mariana a formar tabelas e gráficos ?                                              

3.1) primeiro SOBRE AS Preferências DAS MENINAS:                                                         

TOTAL                                  

12                                      

salgados e doces preferidos

das Meninas.



3.2) agora uma tabela sobre as preferências dos meninos:                                      

TOTAL                                  

12                                       

 saldos e doces preferidos dos

meninos.

Tabela elaborada para fins didáticos.

TOTAL                                        

12                     

12                     

3.3 vamos construir uma tabela com os valores dos meninos e das

meninas?                                            

Saiba mais:

Assista ao vídeo: "Eleições (para crianças)", disponível em:
https://www.youtube.com/watch?v=dZ9fcXOXJSY

Você sabe o que é uma eleição? Em uma eleição você precisa votar. Vamos
conversar mais sobre isso?

Tabela elaborada para fins didáticos.

https://www.youtube.com/watch?v=dZ9fcXOXJSY


Comidas preferidas das Meninas.

Gráfico elaborado para fins didáticos.

3.4 vamos construir um gráfico? Ajude a completar o gráfico

pintando as colunas conforme as preferências das meninas:                                 

3.5 agora pinte as colunas conforme as preferências dos meninos:                   

Comidas preferidas dos meninos.

Gráfico elaborado para fins didáticos.

a) Qual o doce mais votado pelas meninas? ______________   

b) qual doce menos votado pelas meninas? _______________________     

C)  quantas meninas gostam de pirulito? ______________

d) há quantas meninas ao total? ______________                                                  

a) Qual o doce mais votado pelos meninos? __________________

b) qual o salgado menos votado pelos meninos? ________________   

C) há quantos meninos ao total? ______________                                                



QUAL é SEU NOME?

Qual merenda você mais gosta?

QUAL SUA COR FAVORITA?

QUAL BRINCADEIRA você mais GOSTA?

      Laura, bruno e Lívia são os novos estudantes da turma do 2º
ano. Para conhecerem a turma e assim fazerem amizades, A

PROFESSORA ANA SUGERIU QUE Eles entrevistassem os colegas 

 realizando quatro perguntas: 

OBSERVE a lista com OS RESULTADOS  no Quadro abaixo:

          HABILIDADE: (EF02MA23) Realizar pesquisa em universo

de até 30 elementos, escolhendo até três variáveis

categóricas de seu interesse, organizando os dados

coletados em listas, tabelas e gráficos de colunas

simples.



1.1 Ajude Laura, bruno e Lívia a montarem a tabela sobre a merenda

que os colegas mais gostam:                                

A) QUANTOS colegas GOSTAM DE SANDUÍCHE?____________________

b) quantos colegas gostam de fruta?____________________

c) de QUAL MERENDA OS colegas MAIS GOSTAM?____________________ 

C) iNCLUINDO Laura, bruno e lívia, quantos estudantes há na turma

do 2° ano?  __________                    

1.2 Ajude Laura, bruno e Lívia a montarem a tabela sobre a COR

favorita dos colegas:                                

A) QUANTOS colegaS GOSTAM Da cor lilás?____________________

b) quantos colegas gostam da cor verde?____________________

c) Quantos colegas gostam da cor vermelho?_________________

D) QUAL a cor de que OS colegas MAIS GOSTAM?____________________ 

                    



1.3 AJUDE Laura, bruno e Lívia a MONTAREM A TABELA SOBRE A

BRINCADEIRA de QUE os colegas MAIS GOSTAM:                           

       A equipe da escola humberto silva realizou uma GINCANA em

comemoração aos 20 anos da escola. a professora Flávia

pesquisou O CARDÁPIO, O BRINQUEDO e a atividade DA GINCANA de que

cada estudante da turma do 2º  ano mais gostou.  observe o

Quadro abaixo:           



A partir da lista com os resultados da pesquisa a Professora 

 flávia organizou uma tabela com os brinquedos de que os

estudantes mais gostaram.

A) de QUAL BRINQUEDO OS ESTUDANTES MAIS GOSTARAM?_______________

B) QUANTOS ESTUDANTES GOSTARAM DA PISCINA DE BOLINHAS?_________

C) Quantos estudantes gostaram da cama elástica?__________

d)  Ao total, há quantos estudantes na turma do 2º ano?__________

2.2 PREENCHA a tabela com as atividades da gincana de que os

estudantes mais gostaram:

 2.1 Observe a tabela acima e RESPONDA:

2.3 ESCREVA UM TÍTULO PARA A TABELA SOBRE O CARDÁPIO:

_________________________________________________

_________________________________________________



2.4 ESCREVA O TÍTULO E DEPOIS PINTE O GRÁFICO DE ACORDO COM OS

VALORES DA TABELA SOBRE O CARDÁPIO.

_________________________________________________

_________________________________________________

GRÁFICO ELABORADO PARA FINS DIDÁTICOS.

RESPONDA:

A) QUANTOS ESTUDANTES GOSTARAM MAIS DE SANDUÍCHE?________

B) QUANTOS ESTUDANTES GOSTARAM MAIS DE CACHORRÃO?________

C) QUANTOS ESTUDANTES GOSTARAM MAIS DE PASTEL?________

D) QUANTOS ESTUDANTES GOSTARAM MAIS DE CHURROS?________



GABARITO 

1.PROBABILIDADE

   Habilidade: (EF02MA21) Classificar resultados de

eventos cotidianos aleatórios como “pouco prováveis”,

“muito prováveis”, “improváveis” e “impossíveis”.

 1.1. Análise da ideia de aleatório

em situações do cotidiano

A) pouco provável

B) impossível

C) muito provável

D) pouco provável

a) sim

b) Não

c) Não

a) não

b) sim

C) não

d) não



   HABILIDADE: (EF02MA22) Comparar informações de

pesquisas apresentadas por meio de tabelas de dupla

entrada e em gráficos de colunas simples ou barras, para

melhor compreender aspectos da realidade próxima.

2.1 Coleta, classificação e representação de dados

em tabelas simples e de dupla entrada e em gráficos

de colunas

 

2.ESTATÍSTICA 

A) 1°  ano

B) 2°  ano

C) Plástico

a)  1° ano

b)  4

c) misto

d) preto                                           

TOTAL                                                               

12                                                               1               1              1            3              1             5

Comidas preferidas das Meninas.3.1)                                           

3.2)                                          

TOTAL                                                               

12                                                               2              2             5              1              1             1

Comidas preferidas dos meninos.

Tabela elaborada para fins didáticos..



TOTAL                                                               

12                                                               

12                                                              

1         1           1          3          1           5

2          2         5           1           1          1

Tabela elaborada para fins didáticos..

3.3                                   

3.4                                

3.5                                

a) brigadeiro    

b) pirulito

c) 1

d) 12            

a) Bolo  

b) sanduíche

c) 12           



          HABILIDADE: (EF02MA23) Realizar pesquisa em universo

de até 30 elementos, escolhendo até três variáveis

categóricas de seu interesse, organizando os dados

coletados em listas, tabelas e gráficos de colunas

simples.

A) 2

b) 1

c) bolacha

C) 10                

A) 2

b) 1

c) 1

d) azul                  

1.1              1.2             

2.1 

A) tobogã INFLÁVEL

B) 3

C) 1

d) 12

2.2            

2.3            2.4           

1.3          



ESTATÍSTICA 
PARA ANOS INICIAIS: 

3° ANO

 
PERSPECTIVAS E HABILIDADES

 DA BNCC

 

CA
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       Habilidade: (EF03MA25) Identificar, em eventos familiares

aleatórios, todos os resultados possíveis, estimando os

que têm maiores ou menores chances de ocorrência

 1.1. Análise da ideia de acaso em situações

do cotidiano: espaço amostral

1.PROBABILIDADE

         Rita e Jorge encontraram duas máquinas de bolinha           

 pula-pula no momento em que elas estavam sendo recarregadas

pelo gerente do supermercado. observe as bolinhas que serão

colocadas em cada máquina:

*Imagem da máquina de bolinhas foi adaptada. Fonte: https://http2.mlstatic.com/D_NQ_NP_652427-
MLB44442974618_122020-O.webp



Após observar a quantidade de bolinhas em cada máquina,

responda:

a) Qual bolinha tem maior chance de ser retirada por rita?

B) Qual bolinha tem maior chance  de ser retirada por Jorge?

                 (  )         (  )        (  )        (  )         (  )   

c) Qual bolinha tem menor chance  de ser retirada por Jorge?

  (  )         (  )        (  )        (  ) 

  (  )         (  )        (  )        (  ) 



      Fabiana  deseja vender sorvete na praia, porém ela precisa

saber se no final de semana fará sol. Para isso ela acompanhou a

previsão do tempo na mídia.  Observe as anotações:

Jornal "da manhã":  

Jornal "Primeira hora": 

Jornal "você bem informada": 

Jornal "parada do café": Nublado

Jornal "da noite": 

Jornal "do meio-dia": pancadas de chuva 

Jornal "do povo":

Jornal "tempo certo":

     

A) converse com seus colegas sobre qual previsão do tempo tem

maior chance de ocorrer. 

B) Conforme foi observado e discutido com os colegas, você acha

que Fabiana deve começar os preparativos para a venda de

sorvete? Por quê?

_____________________________________________________________________

_____________________________________________________________________

_____________________________________________________________________

_____________________________________________________________________



   HABILIDADE: (EF03MA26) Resolver problemas cujos

dados estão apresentados em tabelas de dupla entrada,

gráficos de barras ou de colunas.

2.1 Leitura, interpretação e representação de dados

em tabelas simples e de dupla entrada e gráficos de

barras.

 

    os estudantes do 2° e 3° ano  aprenderão a tocar um instrumento

musical na escola. Mas qual instrumento musical  eles preferem?

A professora de música pesquisou os instrumentos musicais

preferidos dos estudantes do 2° e 3° ano. Observe:

      Turma do 2 ano

      Turma do 3 ano

2. ESTATÍSTICA 



B) Os gráficos ajudam a visualizar os resultados de uma pesquisa.

Observe o gráfico a seguir e responda se está de acordo com os

valores da tabela:

                (    )  sim          (    ) Não

A) Vamos montar uma tabela de dupla entrada a partir da

pesquisa? Preencha conforme as quantidades.

GRÁFICO ELABORADO PARA FINS DIDÁTICOS..



C) Escreva um pequeno texto contando sobre a pesquisa (o que,

quem e onde foi realizada). Não esqueça de indicar o instrumento

Preferido e também o menos escolhido por cada turma.

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

Vídeo "Descobrindo os Sons dos instrumentos musicais", disponível
em: https://www.youtube.com/watch?v=03Cko0DvHTg&t=78s

Vídeo "As famílias dos instrumentos musicais - Sopro, corda e
percussão", disponível em: https://www.youtube.com/watch?
v=RNdDBA1U0vQ

https://www.youtube.com/watch?v=03Cko0DvHTg&t=78s
https://www.youtube.com/watch?v=RNdDBA1U0vQ


   

       IARA, A MERENDEIRA DA ESCOLA, QUER SABER a opinião dos alunos

dO 3° ANO sobre a merenda. OBSERVE A TABELA E O GRÁFICO ABAIXO:

GRÁFICO ELABORADO PARA FINS DIDÁTICOS.

responda:

a) ao total, há quantos estudantes na turma do 3° ano?______

b) quantos Estudantes acham a merenda ruim? ______ 

c) quantas meninas responderam "indiferente"?______ E meninos?

______

d) Afinal, quem gosta mais da merenda?_______



FONTE: https://br.pinterest.com/pin/58124651419138833/ 

OBSERVE O INFOGRÁFICO ABAIXO:

converse com seus colegas sobre os dados e depois

Responda:

a) Que informação é divulgada no infográfico?  

_______________________________________________________________

_______________________________________________________________

b)  qual poderia ser o título do infográfico?

_______________________________________________________________

c)  Quantos litros de água são gastos ao escovar os dentes

por 5 minutos (torneira não muito aberta)?

 _____________________________

d) No Brasil, qual a média de água, em litros, gastos por dia?

________________

Vídeo "A importância da água", disponível em:
https://www.youtube.com/watch?v=HQYbLX7ieYo

Vídeo "O uso racional da água", disponível em:
https://www.youtube.com/watch?v=JtshF-n-mis 

Saiba mais:
Pesquise com seus colegas sobre o consumo de água. Qual o consumo de água
doméstico da turma? Para apresentar os resultados da pesquisa, vocês podem
construir tabelas e/ou gráficos, bem como infográficos com a ajuda do(a)
professor(a).  

https://www.youtube.com/watch?v=HQYbLX7ieYo
https://www.youtube.com/watch?v=JtshF-n-mis


       A diretora ana realizou um arraial cultural  na escola

Gilberto de Almeida, havia comidas, bebidas, músicas e brincadeiras

de diferentes regiões do brasil.  Ao comerem algumas comidas

típicas, a turma do 4° ano ficou curiosa para saber de qual delas a

turma mais gostou.

              observe a tabela com os resultados da pesquisa.

        HABILIDADE: (EF03MA27) Ler, interpretar e comparar dados

apresentados em tabelas de dupla entrada, gráficos de

barras ou de colunas, envolvendo resultados de pesquisas

significativas, utilizando termos como maior e menor

frequência, apropriando-se desse tipo de linguagem para

compreender aspectos da realidade sociocultural

significativos.

FONTE: TABELA ELABORADA PARA FINS DIDÁTICOS.

Saiba mais:
Assista ao Vídeo "Alimentos regionais do Brasil", disponível em:
https://www.youtube.com/watch?v=PhdqfIg57jY 

https://www.youtube.com/watch?v=PhdqfIg57jY
https://www.youtube.com/watch?v=PhdqfIg57jY


Conforme a tabela, responda:

a) Qual COMIDA  FOI ESCOLHIDA COM mENOR frequência?

________________

b) QUAL COMIDA AS MENINAS ESCOLHERAM COM MAIOR FREQUÊNCIA?

__________________

c) QUAL COMIDA OS MENINOS ESCOLHERAM COM MAIOR FREQUÊNCIA?

__________________

d) QUAL A COMIDA escolhida com maior frequência pelA TURMA DO 4°

ANO? __________________

                                                       Curiosidade...

E) Quais COMIDAS DA TABELA VOCÊ JÁ EXPERIMENTOU?

____________________________________________________________________

F) de Quais você mais gosta?

____________________________________________________________________

G) Escreva um breve texto sobre as comidas típicas de cada região

do Brasil. Destaque as diferenças culturais e gastronômicas

dessas regiões.   

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

Sugestão: O livro "Alimentos Regionais Brasileiros". Disponível
em: 
 https://bvsms.saude.gov.br/bvs/publicacoes/alimentos_regi
onais_brasileiros_2ed.pdf 



           Pedro e sua família viram diversos animais Durante uma visita

ao zoológico São João. A tabela a seguir mostra a quantidade de

animais vistos por Pedro e sua família.

 1. Conforme a tabela, responda:

a) Qual animal pedro e sua família viram com maior frequência?

_______________________

b) Qual animal viram em menor frequência?____________________

Sugestão: O filme "O Rei Leão" possibilita trabalhar meio
ambiente, cadeia alimentar, desmatamento, espécies de
animais e plantas ameaçados de extinção. 

Saiba mais:

Para aprender mais sobre o assunto, que tal fazer uma pesquisa sobre os
animais da região em que você e seus colegas vivem?



         O professor Fernando realizou uma pesquisa para saber quais

atividades os estudantes DO  3° ANO mais gostam de fazer quando

nÂo estÂo na escola. Observe o gráfico que mostra os

resultados dessa pesquisa:

Saiba mais:

Responda as questões: 

A) Quais são as duas atividades realizadas com maior frequência?

___________________________________________________

b)  Qual é a atividade realizada com menor frequência?

_____________________________________________________

c) Quantos alunos foram entrevistados?

___________________________________________________

d) Quais atividades você gosta de fazer quando não está na

escola?________________________________________________________

GRÁFICO ELABORADO PARA FINS DIDÁTICOS.

Quais atividades trazem mais felicidade para você? E para seus colegas?
 Professor: Para orientar essa atividade com os alunos, sugerimos a
leitura do artigo "Educação Estatística e felicidade: Reflexão sobre
suficiência para uma vida saudável e Sustentável  para o planeta"
Disponível  em: https://abre.ai/dESE 

https://abre.ai/dESE
https://abre.ai/dESE


       Habilidade: (EF03MA25) Identificar, em eventos familiares

aleatórios, todos os resultados possíveis, estimando os

que têm maiores ou menores chances de ocorrência

GABARITO 3 ANO

1.PROBABILIDADE

 1.1. Análise da ideia de acaso em situações

do cotidiano: espaço amostral

B) C) 

a) HÁ MAIORES CHANCES DE QUE FAÇA SOL.

B) sim. Resposta individual ou em grupo. 

   HABILIDADE: (EF03MA26) Resolver problemas cujos

dados estão apresentados em tabelas de dupla entrada,

gráficos de barras ou de colunas.

2.1 Leitura, interpretação e representação de dados

em tabelas simples e de dupla entrada e gráficos de

barras.

 

2. ESTATÍSTICA 

a)



b)       
SIM

c)       
RESPOSTA PESSOAL.

a) 18

b) 2 (UM MENINO E UMA MENINA).

c) Três MENINAS E UM MENINO.

d) meninos.

A)       

a) O infográfico apresenta o Consumo de água nas

residências dos brasileiros, destacando o consumo do

banheiro

b) Consumo de água dos brasileiros

c) 12 litros de água

d) 200 litros de água por dia



        HABILIDADE: (EF03MA27) Ler, interpretar e comparar dados

apresentados em tabelas de dupla entrada, gráficos de

barras ou de colunas, envolvendo resultados de pesquisas

significativas, utilizando termos como maior e menor

frequência, apropriando-se desse tipo de linguagem para

compreender aspectos da realidade sociocultural

significativos.

a) frango com PEQUI

b) churrasco

c) FEIJOADA

D) CHURRASCO

E) RESPOSTA INDIVIDUAL

F) RESPOSTA INDIVIDUAL

G) RESPOSTA INDIVIDUAL

a) ARARA.

b) cobra.

a) brincar e jogar no celular.

b) ajudar no cuidado da casa.

c) 24

d) resposta pessoal.



ESTATÍSTICA 
PARA ANOS INICIAIS: 

4° ANO

 
PERSPECTIVAS E HABILIDADES

 DA BNCC

 

CA
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O 4

autoras: 
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  Habilidade: (EF04MA26) Identificar, entre eventos

aleatórios cotidianos, aqueles que têm maior chance de

ocorrência, reconhecendo características de

resultados mais prováveis, sem utilizar frações.

          Carlos é dono de uma loja de acessórios e decidiu sortear

lindos óculos de sol pelas redes sociais para atrair novos

clientes. Acompanhe a postagem e a lista de participantes

conforme a quantidade de comentários:

Seguir a página da loja;
Marque seus amigos nos
comentários;
Compartilhar a postagem;

SORTEIO: UM lindo óculos de sol

Para participar basta:

Lembre-se:

quanto mais vezes comentar, maiores
chances de você ganhar! 

1.PROBABILIDADE

 1.1. Análise de chances de eventos

aleatórios



Observe a lista dos participantes conforme a quantidade de

comentários de cada um (a).

A) Qual participante tem maior chance de ser sorteado (a)?

____________________________________________________________________

B) Qual participante tem pouca chance de ser sorteado (a)?

____________________________________________________________________

c) Caso Carlos queira realizar um segundo sorteio para os

outros participantes da lista, quem  tem maior chance? ___________

          É festa junina na escola Pedro silva.  Raquel está empolgada

para ver o que ganhará na pescaria. ela deseja muito retirar

óculos de sol. Abaixo os objetos disponíveis para serem retirados:

a) Quais objetos podem ser retirados por raquel?

____________________________________________________

b) Qual objeto tem maiores chances de ser retirado

por Raquel?________________. Esse é  o objeto que

Raquel deseja retirar?__________

Dica de leitura: E-book gratuito sobre festa junina nas diferentes
regiões do país. Disponível em:
https://www.festajunina.com.br/wpcontent/uploads/2017/03/Yok
i_Livro11.pdf

https://www.festajunina.com.br/wp-content/uploads/2017/03/Yoki_Livro11.pdf


     HABILIDADE: (EF04MA27) Analisar dados apresentados em

tabelas simples ou de dupla entrada e em gráficos de

colunas ou pictóricos, com base em informações das

diferentes áreas do conhecimento, e produzir texto com

a síntese de sua análise.

1.1 Leitura, interpretação e representação de dados em tabelas

de dupla entrada, gráficos de colunas simples e agrupadas,

gráficos de barras e colunas e gráficos pictóricos

1.ESTATÍSTICA 

     Rodrigo é gerente da loja de roupas infantis Baby Feliz.

Pensando em realizar uma liquidação, ele conferiu o estoque de

camisetas coloridas.  Observe o pictograma abaixo que mostra o

estoque de camisetas coloridas da loja Baby Feliz. no pictograma

CADA CAMISETA REPRESENTA DEZ UNIDADES.

     Estoque de camisetas coloridas na loja baby feliz.
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FONTE: GRÁFICO ELABORADO PARA FINS DIDÁTICOS



        após observar O PICTOGRAMA, responda:

A) Qual cor tem em maior quantidade no estoque?_________

B) qUAL COR TEM EM MENOR QUANTIDADE NO ESTOQUE? ________

C) rODRIGO PRETENDE DAR MAIOR DESCONTO NAS CAMISETAS QUE

TENHAM MAIS DE 30 UNIDADES DA MESMA COR.  Qual(iS)  cor(ES) DE

CAMISETA Rodrigo deve DAR MAIOR DESCONTO NA liquidaÇÃO?_______

____________________________________________________

d) aS CAMISETAS COM MENOS DE 15 UNIDADES DA MESMA COR NÃO TERÃO

DESCONTO. qUAL COR DE CAMISETA NÃO ENTRARÁ NA LIQUIDAÇÃO? _____

____________________________________________________________________

          Escreva um texto sobre o estoque de camisetas coloridas da

loja Baby Feliz, indicando as cores de camiseta que receberão, ou

não, desconto na liquidação.  

      Com base na sua análise sobre o estoque loja baby feliz sugira

preços para as camisetas na liquidação. justifique suas

sugestões. OBS: O preço normal de cada camiseta é de R$40,00. 

Saiba mais:

Professor(a), para fazer o pictograma com  os estudantes, assista ao vídeo
disponível no canal do Projeto de Educação Estatística do Youtube. Link do
vídeo:  https://youtu.be/_cGFtzM3xfo

https://youtu.be/_cGFtzM3xfo


        O gráfico abaixo mostra o resultado de uma pesquisa sobre as

atividades realizadas pelos estudantes residentes na zona

urbana e na zona rural, de uma cidade do estado do Rio Grande do

Sul, durante AS FÉRIAS DE INVERNO. 

FONTE: GRÁFICO ELABORADO PARA FINS DIDÁTICOS

   Pesquise na internet, em revistas e jornais impressos, gráficos e
tabelas simples e de dupla entrada. Cole essas imagens em um
cartaz (em papel ou digital) escrevendo um breve texto sobre o
assunto, destacando alguns aspectos apresentados na tabela e/ou
no gráfico. 

observe o gráfico e responda:

a) Qual atividade os estudantes da zona rural realizaram com

maior frequência nas férias de inverno?

________________________________________________

b) Qual atividade os estudantes da zona urbana realizaram com

menor frequência durante as férias de inverno?

____________________________________

c) E você? O que gosta de fazer nas férias de inverno?

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________



     HABILIDADE: (EF04MA28) Realizar pesquisa envolvendo

variáveis categóricas e numéricas e organizar dados

coletados por meio de tabelas e gráficos de colunas

simples ou agrupadas, com e sem uso de tecnologias

digitais.

1.2 Diferenciação entre variáveis categóricas e variáveis

numéricas Coleta, classificação e representação de

dados de pesquisa realizada

            É dia de assistir filme na escola! as turmas do 4º e do 5º ano 

 assistirão juntas a um filme.  O professor Paulo realizou uma

pesquisa para saber qual tipo de filme os estudantes preferem.

Observe os dados no Quadro abaixo:



                                        

                                              VAMOS CONSTRUIR TABELAS com os dados? 

a) Primeiro, verifique se as idades dos estudantes e as frequências

da tabela abaixo estão de acordo com os dados do quadro

anterior.

                                        

b) AJUDE A completar a tabela abaixo com O NÚMERO 

DE ALUNOS DO 5º ANO:

                                        

c) AGORA, COMPLETE cadA uma das TABELAs abaixo CONFORME O TIPO

DE FILME DE CADA ANO ESCOLAR. 



   Sugestão ao professor: Leve os estudantes para o laboratório de
informática da escola e construa as tabelas (simples e de dupla
entrada) e o gráfico de colunas simples e agrupadas em uma
planilha eletrônica. Outra possibilidade é usar aplicativos do 
 smartphone que construam gráficos e tabelas. 

                                        

d) Vamos juntar os dados das duas tabelas e construir uma

TABELA DE DUPLA ENTRADA PARA COMPARAR A PREFERÊNCIA DE FILME

ENTRE O 4° E 5° ANO? 

                                        

e) Com base nos dados da tabela de dupla entrada com o ano

escolar e o tipo de filme, construa, no quadro abaixo, um gráfico

de barras ou de colunas agrupadas. 



                                        

       Valentina é a representante do 4° ano na escola, ela observou

que muitos colegas CHEGAM atrasados (após as 13 horas), a escola

permite a entrada dos estudantes até às 13h10min. para verificar a

necessidade de aumentar o tempo de tolerância, valentina

realizou uma pesquisa e apresentou os resultados à diretoria. 

 Veja o resultado da pesquisa no quadro abaixo:

 2.1 ajude Valentina, dê um título e complete os dados da tabela:

Título: ____________________________________

2.2 RESPONDA:

a) Quantos estudantes chegam pontualmente ?______

b) Qual horário de chegada tem maior número de estudantes?

______

c) quantos estudantes chegam as 13h05min?______



Sugestão ao professor: Propor interpretação conjunta dos dados da
pesquisa de Valentina. Discutir se há necessidade de ampliar o
horário de tolerância e se o atraso tem relação com a maneira
utilizada pelos estudantes para ir à escola. 

2.5 Agora vamos fazer um gráfico sobre como o Estudante vem

para a escola? complete O GRÁFICO abaixo com os dados do

Quadro. 

FONTE: GRÁFICO ELABORADO PARA FINS DIDÁTICOS

COMO OS ESTUDANTES VEM PARA A ESCOLA.

2.3 agora construa uma tabela sobre  a opinião dos estudantes em

relação ao tempo de tolerância.

2.4 O QUE A MAIORIA DOS ESTUDANTES ACHAM DO TEMPO DE TOLERÂNCIA?

_________

2.6 QUAL a maneira mais utilizada PELOS ESTUDANTES DO 4° ANO para ir

à escola?_________________________



          O GRÁFICO A SEGUIR apresenta OS RESULTADOS DE UMA PESQUISA

SOBRE a idade média das crianças que usam redes sociais EM

Diferentes países.

Fonte:http://solucaosistema.blogspot.com/2011/10/criancas-brasileiras-
sao-as-mais-jovens.html 

3.1 DISCUTA COM SEUS COLEGAS SOBRE OS RESULTADOS DO GRÁFICO,

DEPOIS ESCREVA AQUI sua INTERPRETAção: 

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

    Sugestão ao professor: Discutir com a turma sobre o uso das
tecnologias digitais e redes sociais no dia a dia dos alunos.  No
laboratório de informática os alunos podem pesquisar gráficos e
tabelas divulgados na mídia. 



       curioso, O PROFESSOR JOÃO PESQUISOU sobre as atividades que

os estudantes da turma do 4º ano gostam de fazer usando

tecnologias digitais, bem como o tempo utilizado por dia nessas

atividades. Observe o resultado da pesquisa no quadro abaixo:

 3.2 Verifique se a tabela abaixo está de acordo com o quaDRO:

A) Quantos estudantes usam tablet?_________

b) quantos estudantes usam computador?_________

c) qual tecnologia digital os estudantes mais usam?__________

d) Qual o número total de estudantes da turma do 4º ano?

_________

 3.3 responda:



 3.4 AJUDE o professor JOÃO A COMPLETAR A TABELA:

A) Quantos estudantes utilizaM 2 HORAS POR DIA?_________

b) quantos estudantes utilizAM 4 HORAS POR DIA?_________

c) quantos ESTUDANTES utilizAM 6 HORAS POR DIA?__________

d) De acordo com a tabela acima, QUANTas horas por dia a maioria

dos estudantes utiliza as tecnologias digitais? _________

3.6 junto com seus colegas e professores, Dê UM TÍTULO E

complete A TABELA com o resultado da pesquisa do professor

joão SOBRE O QUE OS ESTUDANTES GOSTAM DE FAZER. DEPOIS

represente os dados em um GRÁFICO.

_____________________________________________

_____________________________________________

 3.5 responda:



3.7 dISCUTA COM SEUS COLEGAS SOBRE OS RESULTADOS da pesquisa

apresentados nas tabelas e GRÁFICO, DEPOIS ESCREVA AQUI sua

interpretação: 

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

Construa aqui o gráfico 



GABARITO 

1.PROBABILIDADE

  Habilidade: (EF04MA26) Identificar, entre eventos

aleatórios cotidianos, aqueles que têm maior chance de

ocorrência, reconhecendo características de

resultados mais prováveis, sem utilizar frações.

 1.1. Análise de chances de eventos

aleatórios

a) Fernando

b) Ingrid

c) bruno

a) Bola, urso, caderno, óculos de sol, boné, 

b) urso. Não é o objeto que Raquel deseja retirar.

     HABILIDADE: (EF04MA27) Analisar dados apresentados em

tabelas simples ou de dupla entrada e em gráficos de

colunas ou pictóricos, com base em informações das

diferentes áreas do conhecimento, e produzir texto com

a síntese de sua análise.

1.1 Leitura, interpretação e representação de dados em tabelas

de dupla entrada, gráficos de colunas simples e agrupadas,

gráficos de barras e colunas e gráficos pictóricos

1.ESTATÍSTICA 



     HABILIDADE: (EF04MA28) Realizar pesquisa envolvendo

variáveis categóricas e numéricas e organizar dados

coletados por meio de tabelas e gráficos de colunas

simples ou agrupadas, com e sem uso de tecnologias

digitais.

1.2 Diferenciação entre variáveis categóricas e variáveis

numéricas Coleta, classificação e representação de

dados de pesquisa realizada

a) lilás

b) verde

c) cinza e lilás

d) verde

a) brincar ao ar livre

b) visitar amigos

c) resposta pessoal

atividade a ser discutida com a turma.

A) sim B)

c)



a) 4

b) 13:10

c) 4

2.3

A MAIORIA DOS ESTUDANTES

ACHOU O TEMPO DE TOLERÂNCIA

RUIM.

2.5

O MEIO DE TRANSPORTE MAIS

UTILIZADO PELOS ESTUDANTES DO

4° ANO É O ôNIBUS.

resposta INDIVIDUAL OU EM GRUPO

3.3
a) 4                                 c) celular

b) 2                                 d) 16 

d) e)

2.1
2.2

2.4

2.6

3.1 3.2  Sim



3.4

a) 3 Estudantes

b) 9 estudantes

c) 4 estudantes

D) 4 HORAS.

3.6

3.5

3.7 resposta INDIVIDUAL



ESTATÍSTICA 
PARA ANOS INICIAIS: 

5° ANO

 
PERSPECTIVAS E HABILIDADES

 DA BNCC
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        (EF05MA22) Apresentar todos os possíveis resultados de um
experimento aleatório, estimando se esses resultados são
igualmente prováveis ou não.

           A turma do 5º ano está estudando a importância da água e da luz solar
para a vida das plantas, na aula de Ciências. Todos participarão de um
experimento no laboratório para observar a condução de água pelas plantas.
O corante é um dos materiais que a professora utiliza. 
Observe as cores dos corantes disponíveis no laboratório. A professora
selecionará de forma aleatória uma cor para realizar o experimento:

1.PROBABILIDADE

 1.1. Espaço amostral: análise de chances de
eventos aleatórios



a) Quais são as cores possíveis de serem sorteadas pela professora?
___________________    

b) Todas as cores têm a mesma chance de serem sorteadas pela professora?
_________________

c) Qual cor tem a maior chance de ser selecionada?_______________

d) Qual cor tem a menor chance de ser selecionada?_______________

Vídeo: "Condução de água nas plantas (rosa arco-íris)".  Disponível
em https://www.youtube.com/watch?v=hd0FcOVjuAs 

https://www.youtube.com/watch?v=hd0FcOVjuAs


           Se Larissa tivesse levado dois dados para brincar
com os colegas, a brincadeira poderia ser observar a soma
das faces voltadas para cima nos dois dados. Responda:

a) Quais são os resultados possíveis na soma das faces dos dois dados?
___________________________________________________________________
___________________________________________________________________

b) Todos os resultados possíveis no lançamento dos dois dados são
igualmente prováveis? Por quê? ______________________________________
___________________________________________________________________

c) Tem alguma soma que é mais provável de ocorrer do que as demais? Se
sim, qual? _________________________________________________________

         Larissa levou um dado para brincar com seus colegas. 

a) Podemos considerar o lançamento do dado um experimento aleatório? Por
quê?______________________________________________________________
___________________________________________________________________

b) Quando Larissa jogar o dado quantos resultados são possíveis?  ________
 __________________________________________________________________

c) Os resultados possíveis no lançamento do dado são igualmente prováveis?
___________________________________________________________________

Saiba mais:

Para compreender melhor os resultados possíveis no lançamento de dois
dados acesse o vídeo disponível no link: https://www.youtube.com/watch?
v=1xDqXnvyQbw



      (EF05MA23) Determinar a probabilidade de ocorrência de um
resultado em eventos aleatórios, quando todos os resultados
possíveis têm a mesma chance de ocorrer (equiprováveis).

        Após muitas discussões entre os estudantes sobre qual seria o esporte
com bola a ser praticado na aula de Educação Física, a professora Alice
propôs fazer um sorteio. Para tal, a professora colocou uma bola de cada
esporte (basquete, vôlei, futebol e handebol) em um saco. A bola sorteada
definirá o esporte a ser praticado. 

 1.2 Cálculo de probabilidade de eventos
equiprováveis.

a) Quantas bolas a professora colocou no saco? _______
b) Há alguma bola com maior chance de ser retirada? Por
quê?_________________________________________________
_____________________________________________________
_____________________________________________________
c) Qual a probabilidade de sortear a bola de basquete?
___________

Você sabe como calcular a probabilidade?
Para calular a Probabilidade, primeiro você precisa saber o número de
casos possíveis, ou seja, todos os casos que podem ocorrer naquela
situação, para, depois, definir os casos favoráveis. 

  A probabilidade é o resultado de uma divisão: número de casos
favoráveis dividido pelo número de casos possíveis. 



          Vitor está em uma festa beneficente e nela há uma roleta com prêmios.
Ele ficou curioso para saber como funciona e quais as chances de ganhar um
relógio.
Observe os prêmios e as possibilidades: 

a) Quantos prêmios estão disponíveis na roleta para serem sorteados?
__________
b) Nesta roleta há um objeto com mais chances de ser sorteado?_________
c) Qual a probabilidade de Vitor ganhar um relógio como prêmio?_________
d) O que você e seus colegas puderam concluir sobre a roleta? 

___________________________________________________________________
___________________________________________________________________
___________________________________________________________________
___________________________________________________________________
___________________________________________________________________



  Habilidade: (EF05MA24) Interpretar dados estatísticos
apresentados em textos, tabelas e gráficos (colunas ou linhas),
referentes a outras áreas do conhecimento ou a outros contextos,
como saúde e trânsito, e produzir textos com o objetivo de
sintetizar conclusões.

         O Departamento Estadual de Trânsito do Rio Grande do Sul (DETRAN-
RS) realizou, no ano de 2021, uma pesquisa sobre as mortes que ocorreram
no trânsito no período anterior e durante a pandemia da Covid-19. No gráfico
abaixo, apresentamos o resultado dessa pesquisa.

2.ESTATÍSTICA 

2.1 Leitura, coleta, classificação interpretação e representação de
dados em tabelas de dupla entrada, gráfico de colunas agrupadas,
gráficos pictóricos e gráfico de linhas

Fonte: https://www.detran.rs.gov.br/mortes-no-transito-caem-durante-a-pandemia-exceto-entre-
caminhoneiros



      Os Departamentos Estaduais de Trânsito são os órgãos do Poder Executivo
Estadual responsáveis por fiscalizar o trânsito de veículos terrestres no Brasil.
Vamos aprender mais sobre o assunto?

Vídeo: "Pare, olhe e siga as regras" disponível em:
https://youtu.be/XBmpHyiTVA4  

Saiba mais:

 d) Com base nos dados apresentados no gráfico sobre as mortes no trânsito,
o que você e seus colegas podem concluir? Escreva um breve texto. 

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

    Os estudantes podem selecionar gráficos e tabelas em jornais e
revistas, impressos ou digitais, de temas diversos e atuais, e, depois,
organizar uma atividade em que possam interpretar as informações
apresentadas nas tabelas e nos gráficos  para a turma, de forma a
discutir amplamente a temática de cada uma. 

a) Qual o período de tempo dos resultados apresentados no gráfico?
__________________________________________________________________
b) Ocorreram mais mortes de pedestres no período pré-pandemia ou durante
a pandemia? ___________________. Justifique sua resposta: _____________
__________________________________________________________________
c) O número de mortes de caminhoneiros diminuiu durante a pandemia? ____
__________________________________________________________________
 

https://youtu.be/XBmpHyiTVA4
https://youtu.be/XBmpHyiTVA4


 Com base no gráfico acima, o que você e seus colegas podem concluir?

      Observe o gráfico de linhas referente ao número de mortes no trânsito no
primeiro trimestre (janeiro a março) no período de 2007 a 2021:

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

Fonte: https://www.detran.rs.gov.br/mortes-no-transito-caem-durante-a-pandemia-exceto-entre-
caminhoneiros



          Os profissionais de um posto de saúde, localizado no centro da cidade
de Rio Grande/RS, perceberam que estavam vacinando muitas pessoas de
bairros distantes.

   A equipe do Posto de Saúde do Centro da Cidade de Rio Grande pesquisou,  
por meio dos prontuários de vacinação, os bairros em que residem as
pessoas que procuraram por esse serviço, durante o mês de agosto de 2021.
Observe, a seguir, os resultados levantados:

a) Qual bairro buscou pela vacinação com maior frequência? ______________

b)    Qual bairro, com exceção do Centro,  utilizou os serviços de vacinação
com menor frequência? ______________



c) Supondo que esses dados não fossem fictícios, qual proposta a equipe do
posto de saúde, que realizou a pesquisa, poderia propor para a Secretaria de
Saúde da cidade, de forma a realizar melhorias nos serviços prestados.
Considere que não há postos de saúde nos bairros fora do centro. 

    Conversar  com os estudantes sobre os serviços de saúde disponíveis
na cidade ou no bairro. Quais melhorias poderiam ser feitas nestes
serviços?  

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________



          O gráfico abaixo apresenta o ranking de pontos da Copa do Mundo de
1930 até 2018. Observe: 

Fonte: https://cassiozirpoli.com.br/o-ranking-de-pontos-da-copa-do-mundo-com-79-selecoes-de-
1930-a-2018/ 

a) Quantas vezes o Brasil foi campeão?__________
b) Quantas vezes nosso país foi para a semifinal?__________
c) Quantos títulos de vice-campeão o Brasil conquistou?__________
d) Qual país tem mais títulos de vice-campeão? ______________________
e) Escolha dois países e escreva um texto sobre seus resultados nas copas. 

 Vamos pesquisar? A turma pode pesquisar estatísticas sobre a
participação do Brasil em outros esportes e apresentar para a turma.



       Habilidade: (EF05MA25) Realizar pesquisa envolvendo variáveis
categóricas e numéricas, organizar dados coletados por meio de
tabelas, gráficos de colunas, pictóricos e de linhas, com e sem uso
de tecnologias digitais, e apresentar texto escrito sobre a finalidade
da pesquisa e a síntese dos resultados

2.2 Leitura, coleta, classificação, interpretação e representação
de dados em tabelas de dupla entrada, gráfico de colunas
agrupadas, gráficos pictóricos e gráfico de linhas

         Joana, Paulo e Alice querem fazer uma pesquisa na escola, mas ainda
não sabem sobre o que pesquisar. Além disso, eles têm dúvidas no
planejamento da investigação. 

O que investigar?
 

Vamos dar ideias? Junto com seus colegas ou familiares, pense nos
interesses que a maioria dos estudantes da escola compartilham.

Sugestão: Supondo que Joana, Paulo e Alice queiram pesquisar o uso das
redes sociais entre os estudantes de sua escola. 

 
Quem entrevistar?

Sabendo que eles e elas têm pouco tempo para pesquisar, qual grupo é
melhor entrevistar?
( ) Todos os estudantes da escola, sendo turno da manhã e da tarde.
( ) Apenas uma parte dos estudantes, podendo ser uma turma.

 
Discuta com seus coletas e professor(a) como definir quem entrevistar
(amostra).



Planejando a sua pesquisa

Escreva aqui o tema que gostaria de pesquisar:
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________

Depois defina quem entrevistar:
___________________________________________________________________
___________________________________________________________________
___________________________________________________________________
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________

O que perguntar?
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________

 

                               
        Sugestão: Para saber mais sobre como planejar sua pesquisa, leia o E-book
"Estatística para os anos iniciais do ensino fundamental" de Irene Cazorla,
Sandra Magina, Verônica Gitirana e Gilda Guimarães. Disponível em:
https://bityli.com/GROfbCw 

Saiba mais:



GABARITO 

1.PROBABILIDADE

        (EF05MA22) Apresentar todos os possíveis resultados de um
experimento aleatório, estimando se esses resultados são
igualmente prováveis ou não.

 1.1. Espaço amostral: análise de chances de
eventos aleatórios

a) Vermelho, verde, laranja e rosa.
b) Não.
c) Vermelho.
d) Verde.

a) Sim, pois não podemos prever qual face do dado ficará voltada para
cima.
b) Seis resultados possíveis: as faces 1, 2, 3, 4, 5 e 6.
c) Sim, todos os resultados são igualmente prováveis.

a) A soma 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 e 12. 
b) Não, pois a soma 2 ocorre apenas quando a face dos dois dados é
igual a 1. Podemos pensar em outras situações, como, por exemplo, a
soma 5 que ocorre quando a face dos dois dados é 2 e 3, 1 e 4, 3 e 2, 4 e
1. A soma 7 ocorre quando a face dos dois dados é 1 e 6, 2 e 5, 3 e 4, 6 e
1, 5 e 2, 4 e 3. Assim também entre outras somas. 
c) Sim, a soma 7.  



      (EF05MA23) Determinar a probabilidade de ocorrência de um
resultado em eventos aleatórios, quando todos os resultados
possíveis têm a mesma chance de ocorrer (equiprováveis).

 1.2 Cálculo de probabilidade de eventos
equiprováveis.

a) 4
b) Não, todas têm a mesma chance.
c)  1/4

a) 8
b) Não.
c) 1/8
d) Na roleta não é possível saber qual objeto tem maior chance de ser
retirado, pois aqui todos têm a mesma probabilidade. 



  Habilidade: (EF05MA24) Interpretar dados estatísticos
apresentados em textos, tabelas e gráficos (colunas ou linhas),
referentes a outras áreas do conhecimento ou a outros contextos,
como saúde e trânsito, e produzir textos com o objetivo de
sintetizar conclusões.

2.ESTATÍSTICA 

2.1 Leitura, coleta, classificação, interpretação e representação de
dados em tabelas de dupla entrada, gráfico de colunas agrupadas,
gráficos pictóricos e gráfico de linhas

a) Abril/2019 a março/2021
b) Pré-pandemia (abril/2019 a março/2020)
c) Não 
d) Resposta livre (em grupo)

Atividade em grupo

a) 5
b) 4
c)  2
d) Alemanha
e) Resposta livre

a) Bairro São Miguel
b) Bairro Buchholz
c) Resposta livre



       Habilidade: (EF05MA25) Realizar pesquisa envolvendo variáveis
categóricas e numéricas, organizar dados coletados por meio de
tabelas, gráficos de colunas, pictóricos e de linhas, com e sem uso
de tecnologias digitais, e apresentar texto escrito sobre a finalidade
da pesquisa e a síntese dos resultados

2.2 Leitura, coleta, classificação, interpretação e representação
de dados em tabelas de dupla entrada, gráfico de colunas
agrupadas, gráficos pictóricos e gráfico de linhas

Atividade individual ou em grupo.

Atividade individual ou em grupo.






