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ORIENTAÇÕES DIDÁTICAS SOBRE 

O CONTEÚDO MULTIMÍDIA 

 

Conteúdo Multimídia – Cálculo estatístico em calculadoras científicas 

1. Objeto educacional digital: Cálculo estatístico em calculadoras científicas 

 

Categoria: análise estatística de dados 

Tema: Cálculo estatístico em calculadoras científicas 

Descrição:  

Objeto Digital que trata da análise estatística de dados, para tanto apresenta as funções de 

estatística da calculadora científica e possibilita a utilização das mesmas no cálculo de índices 

pluviométricos. 

Conteúdos trabalhados:  

• Calculadora científica; 

• Estatística; 

• Análise de dados; 

• Valor médio; 

• Desvio padrão; 

• Índice pluviométrico. 

Justificativa: 

Permitir ao aluno conhecer e utilizar as funções estatísticas de uma calculadora científica, 

especialmente as funções valor médio e desvio padrão. Para tanto serão utilizados dados de 

índice pluviométrico determinados pelo Instituto Nacional de Meteorologia – INMET, e 

disponibilizados em seu site. 

Objetivos: 

Possibilitar ao aluno: 

• Compreender a importância da determinação do índice pluviométrico;  

• Conhecer os instrumentos e o processo de determinação do índice pluviométrico; 

• Conhecer e utilizar as funções estatísticas da calculadora científica; 

• Realizar análise de dados para responder questionamentos.  
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1.1 – Sugestões de uso coletivo  

Etapa 1: Você pode iniciar discutindo o perfil de chuvas da cidade ao longo do ano, se alguns 

meses chove mais que outros, qual é o período de seca e de chuva etc.. Questione também se 

eles conhecem alguma forma de determinar a quantidade de chuva que cai a cada mês. Nessa 

etapa é importante que os alunos discutam, instigue-os a participar.  

 

Etapa 2: Você pode continuar solicitando que os alunos determinem a média das alturas dos 

alunos da classe pelo cálculo utilizando a equação de média. Após isso apresente as funções de 

entrada de dados e de valor médio da calculadora científica. Solicite então que os alunos 

determinem novamente a média das alturas dos alunos da classe e compare os dois resultados. 

Peça que eles determinem a média da classe da nota da última prova pelos dois métodos e 

compare novamente os resultados. Nessa etapa é importante que os alunos discutam, instigue-

os a participar. Questione-os também se a estatística é normalmente utilizada ou não, em quais 

condições, para discutir quais temas etc..  

 

Etapa 3: Após as discussões inicie a utilização do objeto digital. Peça que os alunos realizem 

todos os itens da hipermídia. Pergunte a eles como seria possível saber as respostas das 

questões propostas sem a análise estatística de dados. Nessa etapa é importante que os alunos 

discutam, instigue-os a participar.  

 

Etapa 4: Em sequência rediscuta com os alunos a utilização da estatística na análise de dados 

sociais, econômicos, políticos etc.. Nessa etapa é importante que os alunos discutam, instigue-

os a participar.  

 

ALUNOS EM AÇÃO 

Você pode solicitar que os alunos façam um levantamento sobre as pesquisas realizadas pelo 

IBOPE, discutindo e ressaltando a utilização de conceitos e conhecimentos de estatística. Após 

isso é possível realizar um levantamento das opiniões de todos os alunos da escola, ou da 

comunidade escolar, sobre algum assunto de interesse comum, utilizando os conhecimentos 

adquiridos para a definição da amostragem, levantamento e tratamento de dados. 
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1.2 – Sugestões de uso individual pelo aluno  

Opção 1: Você pode solicitar que os alunos realizem as atividades do objeto digital em casa ou 

no laboratório do colégio. Oriente-os a explorá-lo individualmente e esclareça possíveis dúvidas 

com relação ao assunto estudado. Após isso discuta com a classe a utilização da análise 

estatística na definição de parâmetros sociais, econômicos, educacionais, políticos etc.. 

 

Opção 2: Em aula mostre resultados de pesquisas do IBOPE referentes às eleições, 

comportamentos, marcas etc., discutindo a importância da análise estatística para as 

sociedades. Peça então que os alunos realizem todas as atividades da hipermídia em casa ou no 

laboratório individualmente. Após isso refaça a discussão da importância da análise estatística 

em aula. Você pode ainda combinar que os alunos deverão elaborar uma pesquisa, nos moldes 

do IBOPE para aplicar na comunidade escolar. 

 

1.3 – Para ampliar o estudo 

 

Após o trabalho com o objeto educacional digital, você pode complementar o estudo de seus 

alunos com outras fontes. Eis algumas referências: 

 

PARA LER 

• História da calculadora. Pedro Coelho. Disponível em 

http://www.engquimicasantossp.com.br/2012/09/historia-da-calculadora.html.  

Acesso em 23/11/2016.  

• Manual para uso da calculadora científica no ensino médio e ensino superior. Rubie 

José Giordani. Clube de autores. 2a ed. 2013. 

 

PARA ASSISTIR 

• Meteorologista explica como se calcula o índice pluviométrico. Disponível em 

https://www.youtube.com/watch?v=4kXNMUk5hpk. Acesso em 23/11/2016. 

• Saiba como se mede a chuva. Disponível em 

https://www.youtube.com/watch?v=gZSCrirZ5c4. Acesso em 23/11/2016. 
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• Como Calcular Média, Desvio Padrão e Variância na Calculadora Científica Casio. 

Disponível em https://www.youtube.com/watch?v=21yri_NajU0. Acesso em 

23/11/2016. 

• Uso dos recursos de estatística da calculadora científica - Profª Suzi Samá Pinto. 

Disponível em https://www.youtube.com/watch?v=LojpmZjRmBQ. Acesso em 

23/11/2016. 

 

 

PARA NAVEGAR 

Acessos em: 23/11/2016 

• INMET, Instituto Nacional de Meteorologia - www.inmet.gov.br 

• IBOPE, Instituto Brasileiro de Opinião Pública e Estatística - 

http://www.ibopeinteligencia.com/  

• INMETRO, Instituto Nacional de Metrologia, Qualidade e Tecnologia - 

http://inmetro.gov.br/  

• Sociedade Brasileira de Metrologia - http://metrologia.org.br/wpsite/  

 

 

 


