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Habilidades
FOCO

 (EF01MA21) Ler dados expressos em 
tabelas e em gráficos de colunas simples.

Habilidades
RELACIONADAS

 (EF01MA22) Realizar pesquisa, envolven-
do até duas variáveis categóricas de seu 
interesse e universo de até 30 elementos, 
e organizar dados por meio de representa-
ções pessoais.
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Leitura de tabelas e de gráficos de colunas 
simples.
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Ponto de
PARTIDA

OBSERVE BEM A IMAGEM A SEGUIR: 

FONTE: https://br.pinterest.com/pin/361484307582068967/visual-sear
ch/?cropSource=6&h=771&w=530&x=24&y=10

VOCÊ SABE DIZER QUAIS SÃO OS ALIMENTOS MAIS SAUDÁVEIS E OS MENOS SAUDÁVEIS? COMPARE SUAS 
RESPOSTAS COM AS DOS COLEGAS E CONVERSE COM O PROFESSOR SOBRE A ATIVIDADE.

MAT
Anos Iniciais 1º Ano

X Encontro de Formação de Professores 
Probabilidade e Estatística:  
Leitura de tabelas e de gráficos



4 Social

INTRODUÇÃO

Este Passaporte Didático tem por objetivo explorar a leitura de   tabelas e gráficos de coluna simples, isso porque, eles estão 
constantemente presentes nos trabalhos escolares, exatamente por ser uma forma sistemática e periódica de acesso aos 
acontecimentos do mundo.

Informar-se é uma ação imprescindível para a construção e o exercício da cidadania. Conhecer e interpretar gráficos e tabe-
las nos permite elaborar pensamentos críticos sobre a realidade e sobre o mundo em que vivemos. Além disso, o trabalho 
com dados e pesquisas especialmente voltadas para o público infantil contribui para o desenvolvimento de atitudes protago-
nistas, resultado da participação ativa e efetiva nos acontecimentos comuns à infância.

Ponto de
PARTIDA

 Essa atividade atende a habilidade relacionada (EF01MA21) Ler dados expressos em tabelas e em gráficos de colunas 
simples. Também permite que os alunos mobilizem conhecimentos que possam já ter construído a respeito de alimentos 
saudáveis. O objetivo é que os gráficos e as tabelas sejam, desde já, introduzidos nas reflexões porque dão suporte aos 
objetos de conhecimento abordados no Passaporte Didático.

Estimule os alunos a observarem atentamente as imagens, a lerem as palavras e os números, a estabelecerem relação entre 
as palavras lidas, números   e imagens, a descobrir a que tipo de informação se referem. Faça uma enquete em que as esco-
lhas dos alunos sejam registradas (Quem gosta de salada? O que é uma nutricionista? Que tipo de alimento é mais saudável? 
Que tipo de alimento é menos saudável?) e, depois de conversar com elas sobre a tabela e as informações contidas nela, dê 
o resultado ao alunos dizendo que a imagem mostra dos alimentos que podem ser mais consumidos para os que devem ser 
evitados (do grupo 1 para o grupo 4). 

É importante que fique claro para os alunos que, segundo as informações da tabela, as crianças em idade escolar precisam 
comer 5 porções de alimentos do grupo 1; 6 porções de alimentos do grupo 2, divididas em: 3 frutas e 3 verduras e legumes; 
6 porções de alimentos do grupo 3, divididas em:  3 derivados de leite, 2 de carnes e ovos, 1 de feijão; 2 do grupo 4, divididas 
em: 1 de  óleos e gorduras, 1 de açúcar e doces.

Orientação ao
PROFESSOR
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Atividade 1

VOCÊ PARTICIPARÁ DE UMA DINÂMICA COM O PROFESSOR E O GRUPO, EM QUE VOCÊS DEVERÃO COLOCAR 
NOS SINALEIRO OS ALIMENTOS APRESENTADOS CONFORME SUAS PREFERÊNCIAS. COLABORE COM SUA OPIs
NIÃO E SUAS IDEIAS E OUÇA AS DE SEUS COLEGAS!

PLACA ALIMENTOS

SERÁ QUE OS ALIMENTOS QUE VOCÊS COLOCARAM NO SINALEIRO SÃO SAUDÁVEIS?

Atividade 1

A dinâmica dá continuidade à atividade anterior. Reproduza o quadro (em anexo) em um tamanho grande ou desenhe-o na 
lousa, recorte as figuras dos alimentos (em anexo) e entregue de forma aleatória aos alunos. Organize os alunos em grupos 
de forma que proporcione a troca de ideias, por exemplo, em círculos.  E agora que conhecem o nome de cada alimento, 
proponha que um aluno, escolhido pelo grupo, após a discussão, cole a imagem do alimento no quadro onde eles acham que 
melhor se encaixa.

Professor, em anexo sugerimos alguns alimentos, porém, se possível faça uma pesquisa dos alimentos mais saudáveis e 
menos saudáveis que seja adequada à realidade da sua turma. Os alimentos podem estar representados em imagens ou 
escrito seu nome em um cartão como o anexo.

Orientação ao
PROFESSOR
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Atividade 2

VOCÊ SABE O QUE É UMA PESQUISA? QUEM SABE? QUEM JÁ OUVIU FALAR SOBRE ALGUMA PESQUISA? QUAL?

ESCOLHAM UMA DUPLA E FAÇAM UMA PESQUISA. PERGUNTE PARA OS COLEGAS DA SALA DE QUAL DESTES 
ALIMENTOS ELA MAIS GOSTA (PASTEL, LEGUMES OU PIZZA). MARQUEM OS VOTOS NO QUADRO ABAIXO.

Figura 1: PASTEL                                                     Figura 3: LEGUMES                                                     Figura 2: PIZZA

ALIMENTO PREFERIDO

PASTEL LEGUMES PIZZA

Atividade 2

Professor, o objetivo dessa atividade é que os alunos realizem uma pesquisa entre os colegas sobre quais destes alimentos 
eles gostam mais. A realização de pesquisas permite o desenvolvimento de habilidades importantes tais como: a maneira de 
se fazer pesquisa, a maneira de registrar os dados e de como encontrar o resultado da pesquisa.

Divida a turma em duas partes, uma parte será os entrevistadores e a outra os entrevistados, depois disso, forme duplas nas 
duas partes, e então realize a pesquisa. Depois a parte que foi entrevistada passa ser os pesquisadores e a que foi pesqui-
sadores passa a ser entrevistados. Discuta com eles como registraram as escolhas dos entrevistados e como poderíamos 
fazer para saber qual foi o mais escolhido entre todas.

Orientação ao
PROFESSOR
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Atividade 3

SE VOCÊ GOSTOU DA PESQUISA, CHEGOU A HORA DE APRENDER COISAS NOVAS. ENTÃO, VAMOS A MAIS UMA 
DINÂMICA. CADA UM DE VOCÊS VAI ESCOLHER UMA DESSAS FRUTAS E DESENHAR NO QUADRO.

DE QUE FORMA PODEMOS ORGANIZAR ESTAS FRUTAS PARA FACILITAR A CONTAGEM E SABERMOS QUAL FOI 
A MAIS ESCOLHIDA.
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Atividade 3

Professor, o objetivo dessa atividade é que os alunos presenciem a organização de dados em um gráfico de barras pictórico. 
Caso considere difícil para os alunos desenharem as frutas você pode usar as representações delas em papel.

Divida a lousa em duas partes, em uma delas reserve para os registros dos alunos e na segunda reserve para a organização 
dos dados coletados. Observe que os alunos podem organizar de formas variadas as frutas. Após terem feitos os desenhos, 
pergunte a eles se a forma como foi desenhado no quadro as frutas, podemos saber qual a mais votada?  Se pudéssemos 
organizar as informações, como poderíamos fazer? Como podemos organizar essas informações para sabermos qual fruta 
foi a mais votada. Abaixo temos uma das possibilidades de organização da pesquisa, se isso acontecer, converse com os 
alunos se é possível identificar qual foi a fruta mais escolhida sem precisar contar.

UVA MAMÃO MAÇÃ

Gráficos de barras pictóricos: São gráficos que usam imagens para chamar a atenção do(s) leitor(es). Um gráfico de barras 
exibe as séries como conjuntos de barras horizontais. O gráfico de barras plano está bem relacionado ao gráfico de colunas, 
que exibe uma série com os conjuntos de barras verticais e o gráfico de barras de intervalo, que exibe uma série como con-
juntos de barras horizontais com pontos de início e término variáveis.

Orientação ao
PROFESSOR
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Atividade 4

AGORA CHEGOU A HORA DE APRENDER A VER O RESULTADO DE UMA PESQUISA. VAMOS OLHAR A PESQUISA 
QUE A PROFESSORA PATRÍCIA FEZ NA SALA DELA. CONVERSE COM SEUS COLEGAS COMO PODEMOS FAZER 
PARA DESCOBRIR QUAL FOI A FRUTA MAIS ESCOLHIDA PELOS ALUNOS.

MAÇÃ UVAMAMÃO

A FRUTA MAIS ESCOLHIDA FOI

( ) MAMÃO                                     ( ) MAÇÃ                               ( ) UVA

Atividade 4

Professor, o objetivo dessa atividade é que os alunos percebam que as informações quando organizadas em um gráfico de 
barras pictóricos podem nos ajudar a obter informações sem precisar contar todos os itens no gráfico. Pergunte aos alunos: 
Como você fez para descobrir qual foi a fruta mais escolhida? É possível saber qual foi a fruta mais escolhida sem contar?

Orientação ao
PROFESSOR
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Atividade 5

VOCÊ GOSTA DE PINTAR? ENTÃO VAMOS PINTAR! AGORA, VOCÊ VAI TRABALHAR SOZINHO ESCOLHA TRÊS COs
RES PARA PINTAR AS FRUTAS: MAÇÃS, MORANGOS E PERAS.

E AGORA VOCÊ CONSEGUE DIZER QUAL FOI A FRUTA MAIS PINTADA? 

Atividade 5

Professor, o objetivo dessa atividade é que os alunos desenvolvam a habilidade de leitura de um gráfico de barra pictórico, 
que pode ser auxiliado com atividades de pintura.

Como sugestão faça também com os alunos a atividade 6 da página 54, atividade 1 da página 58 e atividade 5 da página 75 
do livro ÁPIS.

Orientação ao
PROFESSOR
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