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RESUMO 

Este trabalho é parte do Projeto Planejando atividades diferenciadas sobre tratamento da 

informação na escola básica, do Programa Unificado de Bolsas da USP, que teve início em 

agosto de 2016. As atividades abordam os conteúdos do bloco de Tratamento da Informação, 

desenvolvidas em uma escola pública estadual do município de São Carlos, SP em parceria 

com a professora responsável pelas classes dos 2 anos A, B, C e D, durante 6 horas/aulas, em 

cada classe, no segundo semestre de 2016. O tema proposto foi o estudo da probabilidade. 

Nosso objetivo foi o de possibilitar ao aluno da educação básica entender que a probabilidade 

está inserida no nosso cotidiano, muitas vezes não percebida, pois ao acordarmos escolhemos 

nossa roupa, com inúmeras opções, ao tomarmos café da manhã, temos que escolher algumas 

das possibilidades do que comer, e assim sucessivamente. Saber interpretar os princípios 

básicos da probabilidade possibilitará que, em ações simples do cotidiano o indivíduo realize 

melhores escolhas, maximizando a administração de seu tempo e esforço. Os recursos para o 

ensino utilizados em todas as turmas consistiram em aulas expositivas dialogadas, apoiadas 

por cartazes interativos e atividades dinâmicas que previam a participação ativa dos alunos na 

construção do conhecimento. Este projeto nos permitiu uma observação e participação direta 

da dinâmica da sala de aula, o que contribuiu para a aquisição da maturidade profissional por 

parte dos licenciados, pois vivenciamos a heterogeneidade de comportamento e de 

aprendizagens nas diferentes turmas. Após parte do trabalho desenvolvido com os alunos, foi 

elaborada uma atividade para os alunos utilizarem o conceito de probabilidade visto em sala 

de aula. Consistia em um jogo de dados em grupo para que os alunos visualizassem as 

diferentes probabilidades de resultados dentro das possibilidades propostas. Inicialmente os 

alunos se juntavam em duplas e discutiam sobre o que eles acreditavam que aconteceria no 

decorrer do jogo. Após a discussão, os alunos realizavam as atividades propostas no jogo e 

reviam suas anotações sobre o que acreditavam que aconteceria antes do jogo ocorrer. Após 

isso, trocamos as duplas para que os alunos discutissem sobre o que havia ocorrido e quais as 

diferenças e semelhanças eles haviam percebido nas atividades desenvolvidas. A realização 

do jogo ajudou os alunos a perceber melhor a utilização da probabilidade no contexto das 

duplas e a discussão após o jogo ajudou a enriquecer seu aprendizado, uma vez que os alunos 

conseguiram distinguir entre o que eles haviam previsto inicialmente e o que ocorreu 
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realmente no final da atividade. Neste sentido, entendemos que com as atividades, sobre 

probabilidade e o jogo, possibilitaram a esses alunos entender que nossas previsões iniciais, 

baseadas nas nossas percepções, necessitam de um tratamento probabilístico para serem 

melhor compreendidas. 
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