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As informações estatísticas sempre estiveram presentes na vida dos cidadãos e assim como 

muitas pessoas confiam e utilizam para nortear suas decisões, outras desconfiam e/ou atacam sua 
verossimilhança (CAZORLA, 2008). Os Parâmetros Curriculares Nacionais sugerem o incentivo 
da leitura e da interpretação de gráficos, de tabelas e de medidas publicadas pelos diversos meios 
de comunicação, para que o aluno saiba posicionar-se de forma crítica diante dessas informações e 
fornecer-lhes ferramentas para arguir e findar informações enviesadas (LOPES et al, 2010).  Dessa 
forma, o presente trabalho visa promover uma alfabetização estatística aos alunos do Ensino 
Fundamental (EF), desenvolvendo uma metodologia alternativa de ensino-aprendizagem em 
probabilidade e estatística, cuja teoria e aplicação são abordadas através do desenvolvimento de 
material didático desenvolvido especificamente a partir conhecimentos prévios e práticas do 
cotidiano do aluno de EF. 

Para o desenvolvimento do material didático foi aplicado um questionário fechado a 200 
alunos do EF, baseado em uma escala que permite respostas com níveis variados, de forma que os 
dados foram padronizados em uma mesma escala. O mesmo foi estruturado sobre questões 
cotidiano desse público possibilitando identificar situações-problema a serem exploradas. Estes 
foram tabulados e uma análise descritiva resumiu as informações das respostas obtidas por meio do 
questionário. Posteriormente, foi possível a elaboração de situações-problemas envolvendo 
conteúdos de estatística.  

A partir do questionário aplicado, esta sendo possível coletar e organizar os dados para o 
desenvolvimento de uma apostila contendo atividades do cotidiano dos alunos do EF visando uma 
metodologia alternativa para o desenvolvimento da educação estatística nas séries iniciais desse 
público. O conceito teórico de Estatística vai ser explorado a partir de atividades do cotidiano dos 
alunos identificadas via questionário, promovendo uma qualificação em conteúdos que envolvem a 
Estatística e o desenvolvimento do pensamento estatístico. 
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