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ESTATÍSTICA, LEITURA DA VERDADE 

 

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, Sociologia 
 
Código(s) dos objetivos de aprendizagem que norteiam a Unidade Curricular 
[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. 
[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. 
[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 
Atividades de fixação, Aula de campo sobre conteúdos interdisciplinares, Aula expositiva e/ou 
dialogada, Entrevistas, Solução de problemas 
 
Recursos materiais necessários 
Revistas, jornais, quadro branco, pincéis, cartolina, impressora, lápis, projetor, ....  
 
Eixo(s) estruturante(s) envolvido(s) na Unidade Curricular 
Investigação Científica, Mediação e Intervenção Sociocultural 
 
Detalhamento da Unidade Curricular Eletiva Orientada 
A estatística  constitui uma importante ferramenta de coleta e tradução de dados pesquisados, 
coletados e organizados traduzindo tudo em informação confiável(verdadeira). Mostrando o que 
a sociedade/comunidade pode estar pensando sobre temas atuais. 
 
Estratégias de avaliação do estudante 
Culminância uma exposição com banners 
 
Referências 
Estatística Fácil ( Antônio Arnot; editora: saraiva) 
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