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PESQUISA ESTATÍSTICA 

 

 

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

Eletiva/Trilha de Aprendizagem é proposto 

 

Matemática e suas Tecnologias, Ciências Humanas e Sociais Aplicadas, Ciências da Natureza 

e suas Tecnologias 

 

Componentes curriculares relacionados 

Matemática, áreas diversas / contextos atuais - escolha do tema por parte do aluno 

 

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. 

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

habilidades matemáticas como subsídio para a tomada de decisões. 

 

Estratégia de aprendizagem 

Atividades de verificação das aprendizagens, aula expositiva e/ou dialogada, aulas orientadas, 

dinâmica de grupos, ensino com pesquisa, ensino em pequenos grupos, painel, palestra e/ou 

mesa redonda e/ou entrevista, intercalar aulas expositivas e formação de grupos para 

elaboração do portifólio de pesquisa: aulas expositivas mediadas pelo professor para 

apresentação das medidas de tendência central, medidas de dispersão, formas de 

apresentação de tabelas e gráficos; escolha de um tema por grupo de alunos para realização 

de pesquisa estatística e coleta de dados e apresentação do portfólio criado. 

 

Recursos materiais necessários 

Projetor multimídia 

Quadro negro 

Computador e internet 

Apostilas teóricas 

 

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

Investigação Científica, Mediação e Intervenção Sociocultural 

 

Detalhamento da Unidade Curricular Eletiva Orientada 

A Eletiva poderia ser complementada em semestre posterior como “Projeto Interventivo com 

uso de ferramenta estatística” com a intenção de direcionar a escolha do estudo estatístico 

realizado pelos estudantes em termos de aplicabilidade e contexto social local. 
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Estratégias de avaliação do estudante 

Participação nas aulas; 

Construção de um portfólio com pesquisa temática existente ou inédita; 

Apresentação para a turma dos dados estatísticos e análises; 

 

Referências 

 

Estatística: Coleção Schaum Livro por Murray R. Spiegel 

Estatística Básica Pedro Alberto Morettin e Wilton Oliveira 

Probabilidades e estatística, Bento Murteira 

Probabilidades e estatística Livro por Bento Murteira 

Estatística Para Leigos: Tradução da 2a Edição Deborah Rumsey 

 

 

 
Responsável pela eletiva/ trilha de aprendizagem 

 

eduardo.menin@edu.se.df.gov.br 

Eduardo César Gavazza Menin 

CED 03 DE SOBRADINHO 

 

 

 


