
5º Ano

MAT
Anos Iniciais

Social

Habilidades
FOCO

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

Habilidades
RELACIONADAS

 

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

 OBJETIVO
Cálculo de probabilidade de eventos equipro-
váveis

Passaporte Didático
VIII Encontro de Formação  
de Professores
Probabilidade e estatística:  
Eventos equiprováveis





3 Passaporte Didático | Matemática | VIII Encontro de Formação de Professores | Probabilidade e estatística: Eventos equiprováveis

Ponto de
PARTIDA

Observe nos balões abaixo os pensamentos de João no último dia de aula, ao planejar suas férias de verão.

Será que tudo o que João está pensando pode acontecer mesmo?

MAT
Anos Iniciais 5º Ano

VIII Encontro de Formação de Professores 
Probabilidade e estatística:  
Eventos equiprováveis
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Ponto de
PARTIDA

O objetivo desse Passaporte Didático é apresentar aos alunos noções introdutórias ideia de acaso como início de seus 
estudos em probabilidade.

Forme grupos de até 4 crianças e inicie a leitura do Ponto de Partida, discutindo com eles cada pensamento do João, uma a 
uma, analisando quais podem acontecer, não podem acontecer e quais vão acontecer.

Orientação ao
PROFESSOR

Atividade 1

Se você fosse colocar na reta os pensamentos de João de a a) a d), como você faria?

a) Eu vou viajar para a praia com a minha família.

b)	 Eu	vou	ficar	o	tempo	todo	acordado	para	poder	jogar	videogame!

c)	 Nessas	férias	eu	vou	brincar	e	ler	bastante!

d) Amanhã eu estarei de férias.

Atividade 1

O objetivo dessa atividade é ampliar as situações oferecidas aos alunos para que eles classifiquem como certeza que não 
vai acontecer, pode acontecer ou pode não acontecer, ou ainda, certeza que vai acontecer, através das situações imagina-
das por João.

Espera-se que o aluno coloque (a) como pode acontecer, (b) como certeza que não vai acontecer, (c) como pode acontecer e 
(d) como certeza que vai acontecer.

Orientação ao
PROFESSOR
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Atividade 2

Agora	é	hora	de	observarmos	outras	situações.

Considere	as	situações	que	você	tem	certeza	que	não	irão	acontecer	como	sendo	0	e	as	situações	que	você	tem	
certeza	que	irão	acontecer	como	sendo	1.	Das	situações	abaixo	quais	delas	você	colocaria	mais	perto	do	0	ou	do	1.	
Na	reta	que	vem	logo	a	seguir.

a)	 Durante	o	dia	terei	fome.

b) Se eu entrar em uma piscina vou me molhar.

c) Se o martelo bater no meu dedo vai doer.

d)	 Se	eu	parar	de	colocar	água	na	planta	ela	irá	morrer

e) Se eu cortar a unha ela irá crescer.

f) Se eu correr vou suar.

g)	 Consigo	correr	100	metros	com	apenas	5	passos.

h)	 Consigo	ir	à	praia	em	Itapecerica	da	Serra.

i)	 Eu	consigo	surfar	sem	prancha.

j)	 Eu	consigo	ficar	2	horas	debaixo	d’água	sem	respirar.

k) Seu eu deixar cair uma cartela de ovos não quebrará nenhum.

l) Amanhã vai chover.

m)	Acabará	a	luz	na	escola	durante	a	aula.

n) Furará minha bola de futebol.

o) Cairei ao andar de bicicletas.

p)	 Acertarei	uma	bola	no	gol.

Atividade 2

O objetivo dessa atividade é analisar situações que estão exatamente no 0, podem estar próximas do 0, situações que po-
dem ficar mais próxima de 1 e situações que estão exatamente no 1. 

Orientação ao
PROFESSOR
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UM POUCO DE HISTÓRIA

O surgimento da probabilidade está fundamentado em relatos históricos relacionados à disse-
minação dos jogos de azar na Idade Média, que era praticado envolvendo apostas. Os italianos 

Gerônimo Cardano (1501 – 1576), Galileu Galilei (1564 – 1642), Luca Pacioli (1445 – 1517) e Niccolo Tartaglia 
(1499 – 1557) foram os matemáticos responsáveis pelo desenvolvimento das primeiras teorias envolvendo 
jogos e apostas. Eles deram início aos estudos envolvendo o jogo de dados, trabalhando as ideias do conjunto 
universo e dos eventos pertencentes a este conjunto.

->
Fique sabendo

   QUE...

Atividade 3

Formem	duplas	e	vamos	jogar!

EM QUE MÃO ESTÁ?

Com	as	mãos	para	trás	esconda	um	objeto	pequeno	-	pode	ser	uma	moeda,	uma	bola	de	gude,	um	anel	-	em	uma	
das	mãos.	Depois,	estenda	os	braços	em	formato	de	X	à	frente	da	criança	e	peça	para	que	ela	adivinhe	em	que	mão	
o objeto está.

Repita	o	procedimento	por	10	vezes	e	anote	os	resultados.

ALUNO RESPOSTA 
CERTA

RESPOSTA 
ERRADA TOTAL

Repita	todo	o	jogo	com	o	outro	aluno.

Essa atividade é possível ser feita no computador ou no celular pelo link: 

https://www.online-stopwatch.com/chance-games/
pick-a-hand/, ou pelo QR Code
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Atividade 4

Agora	vamos	fazer	um	jogo	diferente.

ONDE ESTÁ A BOLINHA?

Com	três	copos	e	uma	bolinha	-	pode	ser	uma	moeda,	uma	bola	de	gude,	um	anel	-	em	um	dos	copos.	Depois	peça	
para seu colega fechar os olhos,	misture	bem	os	copos	e	peça	para	que	ele	adivinhe	em	que	copo	o	objeto	está.

Repita	o	procedimento	por	10	vezes	e	anote	os	resultados.

ALUNO RESPOSTA 
CERTA

RESPOSTA 
ERRADA TOTAL

Essa atividade é possível ser feita através do computador ou do celular pelo link: 

https://www.online-stopwatch.com/chance-games/
find-the-ball/, ou pelo qr code

a)	 Quantas	vezes	você	acertou	a	resposta	no	jogo	da	atividade	3?

b)	 Quantas	vezes	você	acertou	a	resposta	no	jogo	da	atividade	4?

c)	 Em	qual	dos	dois	jogos	você	acha	que	tem	mais	chance	para	ganhar?

d)	 Liste	todas	as	possibilidades	de	respostas	das	atividades	3	e	4.
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Atividade 3 Atividade 4

Os objetivos das atividades 3 e 4 são: levar o aluno a perceber que no jogo “Em que mão está” ele tem mais chance de 
ganhar, que no jogo “Onde está a bolinha”. Isto nos leva a estudar as possibilidades dos resultados possíveis do jogo, essa 
é a conexão de Probabilidade com Combinatória, pois para encontrarmos os resultados possíveis teremos que resolver um 
problema de contagem.

Na atividade dois, o objeto pode estar na mão direita ou na mão esquerda, ou seja, duas possibilidades. Na atividade 3, a 
bolinha pode estar na primeira posição, na segunda ou na terceira, ou seja, 3 possibilidades.

Depois disso, sugerimos que repita a atividade 3 com 4 copinhos e uma bolinha, e em outra situação, com 3 copinhos e 2 bo-
linhas. Estimule sempre seus alunos a refletirem sobre os jogos e, também, anotar os resultados para que possamos refletir 
sobre as seguintes perguntas: Será que é possível calcular a chance de você ganhar no jogo? Será que existe uma ferramen-
ta que me ajude a decidir qual é a melhor escolha?

A resposta para as questões anteriores é “sim”, e o que essas respostas nos fornecerem, contempla o estudo da Probabilidade.

Probabilidade é um ramo da Matemática em que as chances de ocorrência de experimentos são calculadas. É por meio de 
uma probabilidade, por exemplo, que podemos saber a chance de obter cara ou coroa no lançamento de uma moeda.

Orientação ao
PROFESSOR

Atividade 5

Voltemos	ao	jogo.

Qual a cor da bola?

Com	um	saco	escuro	coloque	duas	bolinhas,	uma	azul	e	outra	vermelha,	peça	à	criança	que	adivinhe	a	cor	da	bola	
que vai sair.
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Repita	o	procedimento	por	10	vezes	e	anote	os	resultados.

ALUNO RESPOSTA 
CERTA

RESPOSTA 
ERRADA TOTAL

a)	 Você	acha	que	esse	jogo	é	parecido	com	o	jogo	Em	que	mão	está?	Por	quê?

b)	 Você	lembra	de	algum	outro	jogo	que	é	muito	parecido	com	esse?

Atividade 5

Professor o objetivo dessa proposta é que o aluno perceba que esse jogo na atividade 4 é semelhante ao jogo “Em que mão 
está”. Nas duas situações, ele tem duas possibilidades e apenas uma escolha.

Um outro jogo que é idêntico a esse é o “Cara e Coroa”, quando é jogada uma moeda para cima e o jogador tenta acertar se 
deu cara ou coroa.

Orientação ao
PROFESSOR

Evento favorável é aquele evento que te favorece como jogador, ou seja, te faz ganhar o jogo. 
Eventos possíveis são todos aqueles eventos que podem acontecer no jogo, Veja o exemplo.

No jogo anterior eu escolhi a bolinha azul, portanto o evento que me favorece é sair a bolinha 
azul. E quais os eventos possíveis? Podem sair a bolinha azul ou sair a bolinha vermelha, assim, temos um 
evento favorável em dois eventos possíveis.

->
Fique sabendo

   QUE...
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Atividade 6

Qual a cor da bola?

Em	um	saco	escuro,	coloque	três	bolinhas:	uma	azul,	uma	amarela	e	outra	vermelha.	Depois,	peça	à	criança	para	
adivinhar a cor da bola que vai sair.

Repita	o	procedimento	por	10	vezes	e	anote	os	resultados.

ALUNO RESPOSTA 
CERTA

RESPOSTA 
ERRADA TOTAL

a)	 Você	acha	que	esse	jogo	é	parecido	com	o	jogo	Onde	está	a	bolinha?

b)	 Quantos	eventos	favoráveis	eu	tenho	nesse	jogo?	Justifique.

c)	 Quantos	eventos	possíveis	eu	tenho	nesse	jogo?	Quais	são	eles?
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Atividade 6

O objetivo dessa atividade é apresentar ao aluno o que é um evento favorável e eventos possíveis.

Ao conjunto de todos os resultados possíveis de um experimento aleatório dá-se o nome de espaço amostral. No experimen-
to de lançamento de uma moeda, o espaço amostral é o conjunto {cara, coroa}, já que são esses os dois resultados possíveis 
de tal experimento.

Um evento é qualquer subconjunto de um espaço amostral, um exemplo de evento é o seguinte: no lançamento de um dado, 
aparecem números ímpares: evento= {1,3,5}.

Orientação ao
PROFESSOR

A probabilidade é um número que representa a chance que um evento possui de acontecer. O 
cálculo desse número é feito da seguinte maneira: 

Probabilidade=
eventos favoráveis

eventos possíveis

Veja o exemplo.

No jogo anterior, eu escolhi a bolinha azul, portanto o evento que me favorece é sair a bolinha azul. E quais os 
eventos possíveis? Podem sair a bolinha azul, sair a bolinha amarela ou sair a bolinha vermelha, assim, temos 
um evento favorável em três eventos possíveis, portanto a probabilidade de eu ganhar o jogo é:

Probabilidade= Evento possível1
3

->
Fique sabendo

   QUE...
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Atividade 7

Agora	vamos	tentar	um	desafio.	João	é	aluno	do	5º	Ano.	Sua	professora	de	Matemática,	no	intuito	de	ensinar	aos	
alunos	sobre	probabilidade,	colocou	dentro	de	uma	urna	uma	bola	azul,	uma	rosa,	uma	preta	e	outra	vermelha.	Logo	
em	seguida	disse:	João,	você	ganha	se	eu	tirar	uma	bola	rosa.

Vamos	ajudar	João	calcular	a	probabilidade	que	ele	tem	de	ganha	o	jogo.

a)	 Quantos	eventos	favoráveis	eu	tenho	nessa	situação?	Qual	é	ele?

b)	 Quantos	eventos	possíveis	eu	tenho	nesse	jogo?	Quais	são	eles?

c)	 Qual	é	a	probabilidade	de	João	ganhar	o	jogo?
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Atividade 8

Como	os	alunos	foram	bem	no	desafio	de	probabilidade,	a	professora	do	5°	ano	fez	outro	desafio,	colocou	dentro	de	
uma	urna	4	bolas	listradas	e	6	bolas	lisas.	Logo	em	seguida	realizou	a	seguinte	pergunta:	Qual	a	chance	de	retirar-
mos	da	urna	uma	bola	listrada?	justifique.

Atividade 7 Atividade 8

O objetivo das atividades 7 e 8 é que o aluno se familiarize com o cálculo da probabilidade.

Na atividade 7 a probabilidade é 1
3  e na atividade 8 é 4

10 .

Orientação ao
PROFESSOR
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Atividade 9

O Jogo do Dado Honesto!

João	vai	participar	do	desafio	dos	dados,	mais	um	jogo	envolvendo	o	cálculo	de	probabilidades.	Escolha	um	dado	de	
6	faces,	como	o	dado	da	imagem,	e	responda	às	questões	a	seguir:	

a)	 Se	for	lançado	um	único	dado,	quais	são	os	possíveis	resultados	na	face	voltada	para	cima?

b)	 Se	for	lançado	um	único	dado,	qual	a	probabilidade	de	João	obter	a	face	três	voltada	para	cima?	E	uma	face	par?	
Justifique	sua	resposta.

c)	 Faça	uma	lista	de	possíveis	resultados	no	lançamento	de	dois	dados	ao	mesmo	tempo.

Atividade 9

Professor, a atividade 2 inicia solicitando a listagem dos elementos do espaço amostral do evento “lançamento de um dado”. 
É importante explicar aos alunos que a palavra “honesto”, presente no enunciado, se refere ao fato do dado ser equilibra-
do, isto é, todas as faces têm a mesma probabilidade de saírem voltadas para cima. Em seguida, a atividade propõe aos 
estudantes a listagem de um espaço amostral reduzido, observando-se o critério proposto e o lançamento de dois dados 
honestos. Atividades assim estimulam a observação de termos condicionantes em um processo de resolução de problemas. 
O professor deve usar dados reais para ilustrar cada uma das situações propostas. 

RESPOSTAS ESPERADAS:

a) Dado de 6 faces: 1; 2; 3; 4; 5; 6.

b) 1/6; 3/6

c) Para o Cubo: (1, 2), (1, 3), (1, 4), (1, 5), (1, 6), (2, 3), (2, 4), (2, 5), (2, 6), (3, 4), (3, 5), (3, 6), (4, 5), (4, 6), (5, 6).

Orientação ao
PROFESSOR



15 Passaporte Didático | Matemática | VIII Encontro de Formação de Professores | Probabilidade e estatística: Eventos equiprováveis

REFERÊNCIAS

https://mundoeducacao.bol.uol.com.br/matematica/estudo-das-
probabilidades.htm

https://brasilescola.uol.com.br/matematica/probabilidade.htm

ABERKANE,	F.	CERQUETTI	e	BERDONNEAU,	CATHERINE.	Situando-se no tempo,	in	O	Ensino	da	Matemática	na	Edu-
cação	Infantil.	Artes	Médicas,	Porto	Alegre,	1997.

______.	Base	Nacional	Comum	Curricular.	Quarta	edição.	Brasília:	Ministério	da	Educação,	2018.

CARAÇA, Bento de Jesus. Conceitos fundamentais da matemática.	Lisboa,	Brás	Monteiro,	1975.

Material	complementar	consultado:	Sequência	didática	EF.05.MA.10.1.8.P-919


