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“PROJETO ESTATÍSTICA” 

 

MÁRIO CÉSAR DA SILVA CASTRO 

Professor de Matemática do Centro de Ensino Fundamental 02  

(8º ano do Ensino Fundamental) 

Professor Titular de Matemática da Rede Pública do DF 

Licenciado em Ciências Naturais, Matemática, Biologia e Pedagogia;  

Especialista em Administração Escolar  

Especialista em Metodologia do Ensino da Matemática 

Especialista em Educação de Jovens e Adultos 

Especialista em Orientação Escolar 

Contato: profmariocastro@gmail.com 

Blog: profmariocastro.wordpress.com 

Twitter: @profmariocastro  

RESUMO 

 O projeto tem a finalidade de capacitar os alunos do 8º ano do Ensino Fundamental 

a construir um projeto de pesquisa estatística de caráter interdisciplinar e multitemático, 

fazendo uso das ferramentas e funções estatísticas do Excel, do sistema de apresentação de 

slides eletrônicos do PowerPoint e de divulgação eletrônica na Internet a partir do uso do 

Blog do Professor e a construção de páginas eletrônica. 

 

Parte I : Capacitação no uso do programa Excel 
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A capacitação será feita durante as aulas de matemática utilizando-se para isto do 

laboratório de informática da Escola de Aplicação, sua execução se dá por meio da 

aplicação de um exercício pratico que pode envolver dados colhidos na Internet, podendo 

estes variar de simples tabelas do campeonato de futebol até dados referentes ao IDH 

(Índice de Desenvolvimento Humano).   

A capacitação consiste em ensinar o aluno a:  

 Capturar informações e colar em uma planilha 

 Inserir nova planilha 

 Copiar células 

 Formatar células 

 Classificar valores 

 Trabalhar com cores 

 Inserir bordas 

 Cálculos elementares (freqüência, somas, etc) 

 Colar funções existentes (media aritmética, desvio padrão, etc) 

 Construção de gráficos 

 Analise de qual o gráfico mais adequado 

 Inserir barra de erros 

 Gerando histograma e seu significado  

 

Parte II – Pesquisa Estatística 

  A partir do sorteio de diversos temas os alunos preparam as planilhas de pesquisa e 

saem a campo coletando os dados, após a coleta estes dados será tabulado com o uso do 

programa Excel. 
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 Concluída a tabulação as planilhas serão coladas em slides do Powerpoint e 

acrescidas de animação. 

 Sua apresentação será feita na forma de seminário e os trabalhos estarão 

disponibilizados na forma de ícones nas telas dos computadores do laboratório de 

informática para consulta dos demais alunos e professores da escola. 

 

Parte III – Pesquisa Estatística no Estudo de Meio e criação de pagina de Internet 

 Durante o estudo de meio desenvolvido pelo 8º ano do Ensino Fundamental (CEF 

02 – PLANALTINA - DF), serão sorteados vários temas entre os alunos e estes por sua vez 

irão desenvolvê-los ao longo do estudo. Concluída a pesquisa de campo estes dados serão 

trabalhados como na parte II do projeto e em seguida inseridos em uma pagina de internet 

construída pelo professor, os quais receberam a capacitação do mesmo para postagens aos 

navegantes.   

 

 

INTRODUÇÃO 

Ao longo do tempo temos nos deparado com a dificuldade de contextualizar o 

ensino da disciplina de matemática, muitos temas devido a sua “aridez” apresentam poucos 

exemplos de aplicações praticas. Contudo o ensino de 5ª a 8ª serie do Ensino Fundamental 

apresenta um vasto leque de opções relativas à aplicação pratica. 

A estatística; devido ao alto grau de informatização da sociedade urbana; esta a cada 

dia que passa mais presente no cotidiano das pessoas criando a necessidade destas estarem 

preparadas para refletir a respeito das informações prestadas. Hoje as pesquisas que chegam 

as pessoas vão desde os “Realit-Show” até as pesquisas de opinião feitas durante as 



 5 

eleições; a mídia impressa, televisiva e eletrônica faz uso indiscriminado de tabelas e 

gráficos para representar os mais diversos acontecimentos, estes nem sempre expostos com 

o devido rigor matemático . Logo é necessário que as pessoas estejam preparadas para 

entender e refletir a respeito das imagens que lhe são mostradas com a finalidade de que 

esta seja capaz de interpretar as inúmeras informações que são apresentadas a respeito dos 

mais variados temas. 

Com o intuito de assegurar uma melhor compreensão dos diversos fatos e 

acontecimentos do cotidiano que estão inseridos no tecido social, desenvolveu-se este 

projeto que tenta assegurar no desenrolar desta atividade os seguintes objetivos: 

 Desenvolver um projeto de pesquisa estatística voltada para a realidade do dia a dia 

com a finalidade de compreender os acontecimentos a nossa volta. 

 Compreender e desenvolver, através do uso da estatística, os conteúdos matemáticos 

trabalhados durante as aulas e em anos anteriores. 

 Utilizar tecnologias computacionais para a preparação e divulgação de um projeto 

de pesquisa. 

 Desenvolver noções de organização, qualidade e trabalho em equipe. 

 

Desenvolvimento  

 O projeto será desenvolvido ao longo do ano e cada uma de suas etapas executada 

ao longo de cada um dos três meses finais letivos do ano 

 

Primeira Etapa: 

Capacitação dos Alunos em Excel 

 Será feita durante as aulas de matemática em dias a serem agendados; 
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 As aulas serão ministradas no laboratório de informática; 

 O curso será apostilado; 

 O trabalho de capacitação será feito em dupla; 

 Será utilizado o programa Excel na execução do projeto; 

 Os dados trabalhados no laboratório de informática não serão usados na confecção 

do projeto final; 

 As aulas no laboratório de informática poderão contar com a participação de 

estagiários da UnB; 

 Serão confeccionados relatórios de trabalho que deverão ser entregues no dia 

subseqüente a aula de laboratório;  

 O trabalho executado no laboratório de informática será entregue para avaliação em 

um pen drive ao termino da ultima aula no laboratório; 

 A nota será parte integrante da avaliação do 4º Bimestre; 

 Esta capacitação será feita ao longo do 4º Bimestre de 2015. 

 

 

Segunda Etapa: 

Formação dos grupos de trabalho e tema de pesquisa 

 Formação dos grupos será livre: mínimo 01 e máximo de 05 alunos; 

 Distribuição dos temas a serem pesquisados na forma de sorteio; 

Obs.: Caso sobre temas após o sorteio não será permitido à troca, nada impede que 

um grupo converse com outro o tema sorteado para troca de informações. 

 Relação dos temas que serão pesquisados: 

1. Gêneros Musicais; 
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2. Alimentação; 

3. Tecnologia; 

4. Transporte; 

5. Saúde Publica; 

6. Moda; 

7. Meio-ambiente; 

8. Eleições; 

9. Educação; 

10. Praticas Esportiva. 

Construção do projeto de pesquisa 

 Serão disponibilizadas aulas para reunião do grupo; 

 Cada grupo de posse do tema deverá criar estratégias e definir qual particularidade 

do tema  será abordada no trabalho; 

 Os grupos apresentarão relatórios das reuniões para posterior avaliação; 

 Criação das planilhas de pesquisa: perguntas;  

 Pesquisa de opinião: a coleta de dados pode ser feita na escola ou fora dela, os 

grupos poderão utilizar o período de recesso para coletar um numero mais 

expressivo de dados; 

 Criação de pastas no Blog (por grupo) para armazenamento de dados; 

 Tabulação dos dados apurados (Excel); 

 Construção dos gráficos (Excel); 

 Confecção dos relatórios pertinentes ao projeto; 

 Apresentação do projeto de pesquisa em PowerPoint ou possível utilização do Blog 

do Professor; 
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 As pesquisas serão disponibilizadas na forma de ícones nas telas dos computadores 

do laboratório de informática; 

 O projeto devera ser entregue em pen drive ou digitado para avaliação; 

 Apresentação de seminário para a turma;  

 A nota será parte integrante do conceito do 4º Bimestre 

 

OBS: Os temas poderão ter a participação de outras disciplinas de modo que enriqueçam o 

trabalho. Ex.: gêneros musicais e moda – disciplina de Arte; ser feito em dois ou mais 

idiomas – disciplina de Línguas Estrangeiras; conter assuntos abordados em outras 

disciplinas; etc. 

 

Terceira Etapa: 

Construção de Projeto de Pesquisa desenvolvido durante o Estudo do Meio e Pagina 

de Internet 

 Formação dos grupos (grupos com 05 alunos cada no máximo) sem intercalasse; 

 Sorteio dos temas entre os grupos: Meios de Transporte; A Cidade; Seus Habitantes 

e Sua História (os temas podem sofrer alterações de acordo com o grupo de 

professores responsáveis pelo estudo). 

 Cada grupo de posse do tema deverá criar estratégias e definir quais particularidades 

do tema serão abordadas no trabalho; 

 Criação das planilhas de pesquisa: perguntas;  

 Pesquisa de opinião: a coleta de dados será feita durante o estudo do meio 

 Tabulação dos dados apurados (Excel); 

 Construção dos gráficos (Excel); 
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 Confecção dos relatórios pertinentes ao projeto; 

 Apresentação do projeto de pesquisa em PowerPoint ou possível utilização do Blog 

do professor; 

 As pesquisas serão disponibilizadas na forma de ícones na pagina de internet que 

será criada; 

 O projeto deverá ser entregue em pen drive ou digitado para avaliação; 

 Os trabalhos serão incorporados a uma pagina de internet para divulgação; 

 A pagina de internet será criada pelo professor da serie (no caso específico será o 

Blog já construído pelo regente); 

 A nota será parte integrante do conceito do 4º Bimestre. 

 

AVALIAÇÃO DO PROJETO: 

1
º
 Semana: Avaliação da primeira etapa do projeto 

2
º
 Semana: Avaliação da segunda etapa do projeto 

3
º
 Semana: Avaliação da terceira etapa do projeto 

OBS.: As datas serão agendadas posteriormente 

 

 Itens que serão objeto da avaliação 

 Apresentação geral; 

 Organização do grupo; 

 Desenvolvimento do tema; 

 Pesquisa e levantamento de dados; 

 Tabulação dos dados; 

 Cálculos efetuados; 
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 Construção dos gráficos; 

 Diagramação; 

 Relatórios; 

 “Layout” do projeto.  

 

CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

 A concepção de todo projeto parte da premissa de que várias ou algumas 

habilidades devem ser incorporadas e agregadas pelo grupo que o executa, sejam eles 

professores ou alunos. 

 O que se faz necessário é que após a conclusão dos trabalhos seja feita uma 

avaliação rigorosa dos acontecimentos e que se definam quais os instrumentos necessários 

para que as habilidades desenvolvidas sejam realmente avaliadas. 

 Não podemos garantir que somente a execução do projeto de pesquisa seja 

suficientemente capaz de auferir a seus interlocutores as habilidades desejadas, contudo 

nenhum de seus participantes deverá sair incólume deste trabalho uma vez que as 

transformações se dão ao longo do processo e de maneiras diferentes em cada um de seus 

participantes.   

 

MATERIAL DE APOIO 

 Data Show 

 Tela de Projeção 

 Aplicativo PowerPoint 
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