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 Para trabalhar as ideias fundamentais (equivalência, ordem, 
proporcionalidade, interdependência, representação, variação e 
aproximação), a BNCC propõe cinco unidades temáticas 
correlacionadas, que orientam a formulação de habilidades a ser 
desenvolvidas ao longo do Ensino Fundamental: 

 Números,  

 Álgebra,  

 Geometria,  

 Grandezas e Medidas e  

 Probabilidade e Estatística. 



Probabilidade e Estatística no Ensino Fundamental 
 As habilidades de Probabilidade e Estatística no EF correspondem a cerca 
de 17% do total das 247 habilidades de Matemática na BNCC.  
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Habilidades de Probabilidade e
Estatística

Demais Habilidades

 No Ensino Médio cerca de 25% das habilidades de Matemática são 
habilidades de Probabilidade e Estatística. 



 
Probabilidade e Estatística – BNCC - EF 

Objetos de estudo: a incerteza e o tratamento de dados. 

 Propõe-se abordagem de conceitos, fatos e 
procedimentos presentes em muitas situações-problema da 
vida cotidiana, das ciências e da tecnologia.  

 Baseia-se no fato de que todos os cidadãos precisam 
desenvolver habilidades para coletar, organizar, representar, 
interpretar e analisar dados em uma variedade de contextos, 
de maneira a fazer julgamentos bem fundamentados e tomar 
as decisões adequadas.  
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ANOS INICIAIS 

 compreensão de que nem 
todos os fenômenos são 
determinísticos; 

 centrado no desenvolvimento 
da noção de aleatoriedade 

ANOS FINAIS 
 aprofundamento por meio de 

atividades nas quais os alunos 
façam experimentos aleatórios 
e simulações para confrontar 
os resultados obtidos com a 
probabilidade teórica – 
probabilidade frequentista; 

 aprimoramento da capacidade 
de enumeração dos elementos 
do espaço amostral, (associada 
também aos problemas de 
contagem). 
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Conteúdo de Probabilidade 



ANOS INICIAIS 
 Trabalho com a coleta e a 

organização de dados de uma 
pesquisa de interesse dos alunos. 

 O planejamento de como fazer a 
pesquisa ajuda a compreender o 
papel da Estatística no cotidiano 
dos alunos.  

 

ANOS FINAIS 
 Habilidade de planejar e construir 

relatórios de pesquisas estatísticas 
descritivas, incluindo medidas de 
tendência central e construção de 
tabelas e diversos tipos de gráfico. 

 O planejamento inclui: a definição 
(1) de questões relevantes e  (2) da 
população a ser pesquisada, (3) a 
decisão sobre a necessidade ou não 
de usar amostra e, quando for o 
caso, (4) a seleção de seus 
elementos por meio de uma 
adequada técnica de amostragem. 
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Conteúdo de Estatística 



Destaque para o uso de tecnologia 

 O uso de calculadoras para avaliar e comparar resultados, e planilhas 
eletrônicas, que ajudam na construção de gráficos e nos cálculos das medidas de 
tendência central deve ser estimulado.  

 A consulta a páginas de institutos de pesquisa – como a do Instituto 
Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE) – pode oferecer contextos 
potencialmente ricos não apenas para aprender conceitos e  procedimentos 
estatísticos, mas também para utilizá-los com o intuito de compreender a 
realidade. 
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Análise das habilidades de Probabilidade e 
Estatística – Temas Nucleares 

 Analisando-se as habilidades apresentadas para a unidade 
temática de Estatística e Probabilidade é possível perceber que 
há três temas nucleares sempre presentes em todos os anos: 

 

1. Realização de pesquisas (coleta de dados para responder a 
uma questão proposta) 

2. Tratamento de dados (organização de dados em tabelas, 
construção de gráficos, interpretação de gráficos etc.) 

3. Probabilidade 
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Análise das habilidades de Probabilidade e 
Estatística – Temas Nucleares 

Tradicional (Livros didáticos, PCN) – Tratamento da Informação 

 

 

BNCC – Estatística e Probabilidade 

 

Como articular Probabilidade com Estatística? 
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Incerteza 



Primeiro Ano: Habilidades 

(EF01MA20) Classificar eventos envolvendo o acaso, tais como 
“acontecerá com certeza”, “talvez aconteça” e “é impossível 
acontecer”, em situações do cotidiano. (Probabilidade) 
 
(EF01MA21) Ler dados expressos em tabelas e em gráficos de 
colunas simples. (Tratamento de dados) 
 
(EF01MA22) Realizar pesquisa, envolvendo até duas variáveis 
categóricas de seu interesse e universo de até 30 elementos, e 
organizar dados por meio de representações pessoais. (Realização de 
pesquisas e tratamento de dados) 
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Sugestões da BNCC para o elaborador de currículo 

Vitória - ES - 23 de novembro de 2019 

  (EF01MA20) “Nesta etapa, as experiências iniciais com probabilidade são 
informais e visam responder questões acerca da chance de ocorrer determinado 
acontecimento, recorrendo a expressões como as indicadas na habilidade ou, de modo 
similar, mais provável, menos provável. A ideia é promover a compreensão entre as 
crianças de que nem todos os fenômenos são determinísticos, ou seja, que o acaso tem 
um papel importante em muitas situações. Para isso, o início da proposta de trabalho 
com probabilidade está centrado no desenvolvimento da noção de aleatoriedade, de 
modo que os alunos compreendam a existência de eventos certos, outros prováveis ou 
improváveis e também os impossíveis. Questões acerca de acontecimentos mais ou 
menos prováveis podem ser feitas a partir das experiências com dados, lançamento de 
moeda ou situações tais como "tem um cachorro na minha casa, o que é provável que 
ele faça? O que é impossível que ele faça? O que é certo que ele faça?" Discutir as 
hipóteses dos alunos e analisar as respostas constituem formas de ajudá-los a analisar 
possibilidades e previsões.” 



Sugestões da BNCC para o elaborador de currículo 
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  (EF01MA21) “As primeiras análises de gráficos e tabelas podem ser 
coletivas, para que os alunos compreendam o que, como  e para que analisam. Para 
esse trabalho, sugere-se que as perguntas feitas para a análise de um gráfico ou 
tabela tenham foco também em questões de identificação de dados (qual foi o 
preferido, qual o menos preferido etc.) e outras que relacionem dados (quantas 
pessoas a mais  preferem x do que y). Depois disso, pode-se passar a questões 
numéricas (comparar quantidades, calcular somas e diferenças a partir do gráfico 
etc.). A utilização de gráficos e tabelas com dados de mídia social também é 
importante para dar aos alunos a visão de que esse tipo de apresentação aparece 
muito fora da aula de matemática.” 



Sugestões da BNCC para o elaborador de currículo 
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  (EF01MA22) “Na elaboração do currículo, vale sugerir que os dados que 
poderão ser coletados, organizados e representados pelos alunos sejam para 
responder perguntas cujas respostas não sejam demasiadamente óbvias. Assim, por 
exemplo, analisar qual é a preferência dos alunos da classe por sorvete de chocolate 
ou de limão, envolve fazer uma pesquisa, organizar os dados e construir uma 
representação para finalmente responder à questão, indicando quantos preferem 
mais um sabor que o outro.” 



Primeiro Ano: exemplo 





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

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

(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. 
(Tratamento de dados) 

(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. (Realização de pesquisa e tratamento 
de dados) 

 

Quinto Ano: Habilidades 
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(EF05MA22) “(...) importante indicar que o contexto natural para explorar o desenvolvimento 
desta habilidade é o de atividades nas quais os alunos possam compreender e indicar o espaço 
amostral para a resolução do problema, analisando as possibilidades de ocorrência de um 
evento em relação a todas as possibilidades, verificando se elas são ou não iguais, de modo a 
suscitar a formulação de hipóteses. Por exemplo, a definição de quais são os números possíveis 
de saírem no lançamento de um dado comum, e se esses números têm chances iguais ou 
diferentes. Ou ainda na investigação de quais os possíveis resultados da soma ao lançar dois 
dados em forma de tetraedro, veremos que serão 16 somas possíveis (?). Há uma 
possibilidade de sair soma 2 e três de sair soma 6, logo a probabilidade de sair soma 2 é de 1 
em 16 e de sair soma 6 é de 3 em 16.” 

Quinto Ano: sugestões para a elaboração de 
currículo - habilidades do quinto ano 
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(EF05MA23) Na elaboração do currículo, as situações que foram estudadas na 
habilidade anterior (EF05MA22) deverão ser agora representadas numericamente. 
As situações para contextualizar a habilidade são as mesmas já exploradas 
anteriormente, mas, agora, com a expressão numérica na forma de fração. Atenção 
para a introdução de mais uma ideia da fração que está implícita nesta habilidade: a 
fração como razão, quando se expressa, por exemplo, a ideia de que  há uma (1) em 
36 chances de sair soma 12 no jogo de dois dados convencionais e se expressa isso 
na forma fracionária 1/36. 
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Quinto Ano: sugestões para a elaboração de 

currículo - habilidades do quinto ano 



(EF05MA24) “(...)  importante sugerir que sejam analisados gráficos diversos, em 

particular aqueles que são veiculados na mídia. Merece destaque o cuidado com o 
tipo de problematização para que não sejam feitas apenas perguntas de resposta 
imediata. A leitura e interpretação de gráficos e tabelas desenvolve as habilidades 
de questionar, levantar, checar hipóteses e procurar relações entre os dados. Ao 
explorar a leitura de gráficos deve-se propor questões que estimulem a sua 
interpretação em níveis diferentes de compreensão, a partir de questões, para que o 
aluno relacione os dados do gráfico. As inferências são feitas baseadas nos dados 
explicitamente apresentados pelo gráfico. Há, aqui, oportunidade para o trabalho 
interdisciplinar com as habilidades (EF35LP20), (EF05LP23) e (EF05LP24), da Língua 
Portuguesa, no que se refere à utilização e interpretação de gráficos e tabelas em 
textos.” 

Quinto Ano: sugestões para a 
elaboração de currículo - habilidades 

do quinto ano 
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(EF05MA25) Na elaboração do currículo, valem comentários já feitos para anos anteriores. 

Um acréscimo deve ser feito em relação às pesquisas realizadas relativas à habilidade: a 
realização de pesquisas de opinião com 100 pessoas como cenário para a utilização de 
porcentagem na expressão dos resultados da pesquisa, o que permitiria utilizar planilhas 
eletrônicas para produzir tabelas e gráficos de tipos variados expressos em porcentagem. Há, 
aqui, oportunidade para o trabalho interdisciplinar com as habilidades (EF35LP20), (EF05LP23) 
e (EF05LP24), da Língua Portuguesa, no que se refere à utilização e interpretação de gráficos e 
tabelas em textos. 

Quinto Ano: sugestões para a 
elaboração de currículo - habilidades 

do quinto ano 
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Sexto Ano: Habilidades 

(EF06MA30) Calcular a probabilidade de um evento aleatório, expressando-a por 
número racional (forma fracionária, decimal e percentual) e comparar esse número com 
a probabilidade obtida por meio de experimentos sucessivos. (Probabilidade) 

(EF06MA31) Identificar as variáveis e suas frequências e os elementos constitutivos 
(título, eixos, legendas, fontes e datas) em diferentes tipos de gráfico. (Tratamento de 
dados) 

(EF06MA32) Interpretar e resolver situações que envolvam dados de pesquisas sobre 
contextos ambientais, sustentabilidade, trânsito, entre outros, apresentadas pela mídia 
em tabelas e em diferentes tipos de gráficos e redigir textos escritos com o objetivo de 
sintetizar conclusões. (Tratamento de dados) 

(EF06MA33) Planejar e coletar dados de pesquisa referente a práticas sociais 
escolhidas pelos alunos e fazer uso de planilhas eletrônicas para o registro, 
representação e interpretação das informações, em tabelas, vários tipos de gráficos e 
textos. (Realização de pesquisa e tratamento de dados)  

(EF06MA34) Interpretar e desenvolver fluxogramas simples, identificando as relações 
entre os objetos representados (por exemplo, posição de cidades considerando as 
estradas que as unem, hierarquia dos funcionários de uma empresa etc.) (Tratamento de 
dados (?)) 
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No documento da BNCC para o  
Ensino Médio, há uma sugestão 
de três listas – Números e Álgebra,  
Geometria e Medidas, Probabilidade e  
Estatística -  distribuindo as habilidades  
de Matemática do Ensino Médio.  
Das 43 habilidades, 21 foram incluídas  
em Números e Álgebra, 12 em  
Geometria e Medidas e 10 em  
Probabilidade e Estatística. 
 



Outras habilidades que poderiam ser encaixadas 
na unidade de Probabilidade e Estatística 

 EM13MAT104 - Interpretar taxas e índices de natureza 
socioeconômica (índice de desenvolvimento humano, taxas de 
inflação, entre outros), investigando os processos de cálculo desses 
números, para analisar criticamente a realidade e produzir 
argumentos. 

 EM13MAT203 - Aplicar conceitos matemáticos no planejamento, na 
execução e na análise de ações envolvendo a utilização de aplicativos 
e a criação de planilhas (para o controle de orçamento familiar, 
simuladores de cálculos de juros simples e compostos, entre outros), 
para tomar decisões. 

 EM13MAT510 - Investigar conjuntos de dados relativos ao 
comportamento de duas variáveis numéricas, usando ou não 
tecnologias da informação, e, quando apropriado, levar em conta a 
variação e utilizar uma reta para descrever a relação observada. 
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Probabilidade e Estatística e Ciências da Natureza  na BNCC - EF 

 O processo investigativo deve ser entendido como elemento central 
na formação dos estudantes, em um sentido mais amplo, e cujo 
desenvolvimento deve ser atrelado a situações didáticas planejadas ao longo 
de toda a educação básica, de modo a possibilitar aos alunos revisitar de 
forma reflexiva seus conhecimentos e sua compreensão acerca do mundo 
em que vivem.  
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O ensino de Ciências deve promover situações nas quais os alunos 
possam vivenciar as seguintes etapas: 

 (1) Definição do problema; 

 (2) Levantamento, análise e representação; 

 (3) Comunicação e 

 (4) Intervenção. 

 



Wild e Pffankuch (1999) 

Vitória - ES - 23 de novembro de 2019 


