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Resumo:  

 

Este minicurso apresenta uma proposta didática que foi elaborada pelos autores no âmbito 

do mestrado PROFMAT no polo UNIRIO. O projeto foi desenvolvido pelos alunos do 

mestrado, que são professores da Educação Básica na rede pública do Rio de Janeiro, sob 

a orientação da professora Dra. Luciane Velasque. Motivados pelo desafio de ministrar 

aulas dinâmicas e atrativas para seus alunos, fazendo com que a Matemática seja 

agradável e significativa, surgiu a ideia de elaborar uma sequência de atividades para o 

ensino e compreensão de aprendizagem estatística para alunos da Educação Básica. 

Pretendemos através das Novas Tecnologias criar um ambiente em os alunos se sintam 

motivados a trabalhar os conceitos abordados anteriormente. Daremos foco na 

aprendizagem dos conceitos das medidas de tendência central e dispersão com o auxílio 

de jogos que foram construídos no software Geogebra. Observamos que este campo de 

estudo ainda carece de pesquisas didático pedagógicas, principalmente a partir da nova 
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proposta da Base Nacional Curricular Comum [BNCC] na qual a Estatística vem 

ganhando espaço ao se tornar um dos cinco eixos norteadores para o Ensino de 

Matemática, justificando assim a relevância desse trabalho. 
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