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ESTATÍSTICA E REALIDADE 

 

Área(s) de conhecimento em que o Itinerário Formativo ao qual a Unidade Curricular 

Eletiva/Trilha de Aprendizagem é proposto 

Matemática e suas Tecnologias 

 

Componentes curriculares relacionados 

Matemática 

 

Código(s) dos objetivos de aprendizagem que norteiam a Unidade Curricular 

[MAT01IF]Investigar situações-problema, selecionando os conhecimentos matemáticos 

relevantes e elaborando modelos para sua representação. 

[MAT02IF] Testar hipóteses levantadas de variáveis que interferem na explicação ou na 

resolução de uma situação-problema, avaliando a adequação da linguagem de determinado 

modelo matemático, em termos de possíveis limitações, eficiência e possibilidades de 

generalização. 

[MAT03IF] Sistematizar informações, com base em estudos e/ou pesquisas, sobre a 

contribuição matemática na explicação de fenômenos de natureza científica, social, profissional, 

cultural, de processos tecnológicos, reconhecendo pontos de vista diversos para posicionar-se 

com argumentação consistente, fazendo uso de diferentes mídias para a apresentação de 

conclusões. 

[MAT04IF]Reconhecer conceitos matemáticos, por meio de fruição, vivências e reflexão crítica, 

que têm relação com produtos e/ou processos criativos, a fim de compreender a contribuição 

da Matemática para a resolução de problemas sociais e para o desenvolvimento de processos 

tecnológicos. 

[MAT05IF] Selecionar intencionalmente recursos relacionados ao conhecimento matemático, de 

modo a comunicar com precisão suas ações, reflexões, constatações, interpretações, bem 

como seus argumentos para resolver situações-problema de natureza diversa. 

[MAT06IF] Propor novas abordagens e estratégias para o enfrentamento de situações reais, de 

forma ética, criativa e inovadora, utilizando conhecimentos matemáticos associados ao domínio 

de operações e relações simbólicas e formais. 

[MAT07IF] Identificar questões socioculturais e ambientais que utilizem conhecimentos e 

habilidades matemáticas como subsídio para a tomada de decisões. 

[MAT08IF] Mobilizar conhecimentos e recursos matemáticos para propor ações individuais e/ou 

coletivas de mediação e intervenção sobre problemas socioculturais e ambientais. 

[MAT09IF] Propor estratégias de mediação e intervenção na solução de problemas de natureza 

sociocultural e ambiental que tenham relação com a Matemática, utilizando recursos e 

conhecimentos matemáticos. 

 

Estratégia de aprendizagem 

Apresentação cultural sobre temáticas em estudo, Atividades de fixação, Atividades de 

verificação das aprendizagens, Aula de campo sobre conteúdos interdisciplinares, Aula 

expositiva e/ou dialogada, Aulas orientadas, Avaliação para as aprendizagens, Debates e/ou 

discussões considerando a participação do estudante, Diário de campo, Dinâmica de grupos, 

Dissertação ou resumos, Ensino com pesquisa, Ensino em pequenos grupos, Entrevistas, 
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Estudo do meio, Exposições/excursões e visitas, Pesquisa em laboratório 

de informática ou dispositivos móveis utilizando sites 

 

Perfil docente (conhecimentos complementares) 

Demonstrar interesse em utilizar os conhecimentos adquiridos em sala de aula para o exercício 

da cidadania. 

 

Recursos materiais necessários 

Sala de aula, laboratório de informática. 

 

Como será a oferta do Itinerário Formativo? 

Eletiva Orientada 

 

Eixo(s) estruturante(s) envolvido(s) na Unidade Curricular 

Investigação Científica, Processos Criativos, Mediação e Intervenção Sociocultural 

 

Detalhamento da Unidade Curricular Eletiva Orientada 

As atividades a serem desenvolvidas consideram a contextualização social dos conteúdos 

valorizando as experiências do aluno e a integração do indivíduo ao meio em que está 

inserido. O planejamento contempla uma sequência didática de estatística que envolve as 

etapas:  

1- Levantamento, na comunidade escolar, da variável (problema ou assunto de relevância 

no momento) a ser pesquisada; 

2- Pesquisa de trabalhos existentes sobre o assunto; 

3- Discussão envolvendo o conhecimento dos alunos sobre o fato. 

4- Elaboração de questionário estatístico. 

5- Aplicação do questionário na comunidade; 

6- Apuração dos dados e construção de tabelas e gráficos no laboratório de informática; 

7- Cálculo de medidas de centralidade e dispersão com base nos dados apurados 

8- Elaboração de textos baseados em pesquisas na internet e no conhecimento adquirido 

com a pesquisa estatística realizada; 

9- Discussão sobre atitudes individuais e coletivas na busca de solução para o problema 

pesquisado. 

10- Elaboração e publicação de revista contendo todo o trabalho realizado. 

 

Estratégias de avaliação do estudante 

Participação e comprometimento durante a realização de todo o trabalho por meio da 

observação do professor e dos demais componentes do grupo, autoavaliação, elaboração e 

publicação de uma revista contendo o assunto trabalhado. 
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Responsável pela eletiva/ trilha de aprendizagem 

 

marcio.gurgel@edu.se.df.gov.br 

Márcio Donizete Gurgel 
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