
 
 

 
COLÉGIO PEDRO II 

 

Pró-Reitoria de Pós-Graduação, Pesquisa, Extensão e Cultura 

Especialização em Educação Matemática 

 
 
 
 
 
 

Viviane Lopes Rodrigues 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

PROBABILIDADE E ESTATÍSTICA PARA DEFICIENTES 

VISUAIS: uma proposta de atividade 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Rio de Janeiro 

2018 

  



 
 

Viviane Lopes Rodrigues 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
PROBABILIDADE E ESTATÍSTICA PARA DEFICIENTES VISUAIS: uma proposta de 

atividade 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                              Orientador(a): Prof(a). MSc. Roberta Almeida Pereira  
                                                       

 

                                                                       

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Rio de Janeiro 

2018 

  

Monografia de Especialização apresentada ao 

Programa de Especialização em Educação 

Matemática, vinculado à Pró-Reitoria de Pós-

Graduação, Pesquisa, Extensão e Cultura do 

Colégio Pedro II, como requisito parcial para 

obtenção do título de Especialista em 

Educação Matemática. 



 
 

 

 
 

 

 
 

 

 

 
 

COLÉGIO PEDRO II 

PRÓ-REITORIA DE PÓS-GRADUAÇÃO, PESQUISA, EXTENSÃO E CULTURA 

     BIBLIOTECA PROFESSORA SILVIA BECHER  

CATALOGAÇÃO NA FONTE 

 

 

 

 
 

 

 
 

 

 

 
 

 

 
 

Ficha catalográfica elaborada pelo Bibliotecário Andre Dantas – CRB7 5026. 
 

 
                     

 

 

 

 

 

 

 

 

  

R696     Rodrigues, Viviane Lopes 

    Probabilidade e estatística para deficientes visuais: uma proposta de 

atividade / Viviane Lopes Rodrigues. – Rio de Janeiro, 2018. 

                  52 f. 

  

       Monografia (Especialização em Ensino de Matemática) – Colégio     

   Pedro II. Pró-Reitoria de Pós-Graduação, Pesquisa, Extensão e Cultura. 
    Orientador: Roberta Almeida Pereira. 

 

                   1. Matemática – Estudo e ensino. 2. Estatística. 3. Probabilidade. 4. 

Deficiência visual. 5. Inclusão social. I. Pereira, Roberta Almeida. II. 

Título.                                                                                                                      

                                                                                                                              

        CDD 510 
 



 
 

Viviane Lopes Rodrigues 

 

 

 

 
PROBABILIDADE E ESTATÍSTICA PARA DEFICIENTES VISUAIS: uma proposta de 

atividade 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Aprovado em: _____/_____/_____. 

 

 

Banca Examinadora: 

 

 

_________________________________________ 

Prof.ª Mestre Roberta Almeida Pereira (Orientadora) 

Colégio Pedro II – CPII 

 

_________________________________________ 

Prof. Mestre Renato de Carvalho Alves 

Colégio Pedro II – CPII 

 

_________________________________________ 

Prof.ª Doutora Claudia Coelho de Segadas Vianna 

Universidade Federal do Rio de Janeiro – IM/UFRJ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Rio de Janeiro 

2018 

Monografia de Especialização apresentada ao 

Programa de Especialização em Educação 

Matemática, vinculado à Pró-Reitoria de Pós-

Graduação, Pesquisa, Extensão e Cultura do 

Colégio Pedro II, como requisito parcial para 

obtenção do título de Especialista em 

Educação Matemática. 

 



 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Aos meus pais Ermelinda e Adelino (in 
memorian), à Claudia, minha irmã e ao meu 

esposo Rafael, por toda paciência, compreensão 

e amor. 



 
 

AGRADECIMENTOS 

 

Agradeço primeiramente a Deus por me abençoar a cada dia com saúde e sabedoria para 

realizar todos os meus objetivos. 

Ao meu pai Adelino (in memoriam), que infelizmente não pode estar presente neste 

momento tão feliz da minha vida, mas que não poderia deixar de dedicar a ele, pois se hoje 

estou aqui, devo muitas coisas a ele por seus ensinamentos e valores passados. Obrigada por 

tudo! Saudades eternas! 

À minha mãe Ermelinda, por me incentivar e me apoiar em todas as minhas decisões.  

À minha irmã, Claudia, que apesar das inúmeras discussões, me apoia e está sempre 

presente me ajudando com ideias e na confecção dos materiais, além de revisar meus textos. 

Ao meu esposo, Rafael, por toda paciência, compreensão, carinho e amor. Você foi a 

pessoa que compartilhou comigo os momentos de tristezas e alegrias. 

À todos os professores do curso de Especialização em Educação Matemática do Colégio 

Pedro II e em especial a minha orientadora Roberta, por transmitir seus conhecimentos e por 

ter confiado em mim, sempre estando ali me orientando e dedicando parte do seu tempo a mim. 

Muito obrigada por tudo, pela paciência, pela amizade e pelos ensinamentos que levarei para 

sempre. 

Aos amigos que fiz nesse curso, especialmente, à querida Paula Cristina, uma amiga que 

levarei para o resto da vida. Muito obrigada por sua amizade e carinho. 

À banca examinadora, MSc. Renato de Carvalho Alves e Dra. Claudia Coelho de 

Segadas Vianna pelas contribuições valiosas para que este trabalho fosse realizado. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

“Há muitas pessoas de visão perfeita que nada 

veem... O ato de ver não é coisa natural. Precisa 

ser aprendido! ” (Rubens Alves) 

 



 
 

 

RESUMO 
 

RODRIGUES, Viviane Lopes. Probabilidade e estatística para deficientes visuais: uma 

proposta de atividade. 2018. 52 f. Monografia (Especialização) – Colégio Pedro II, Pró-Reitoria 

de Pós-Graduação, Pesquisa, Extensão e Cultura, Programa de Especialização em Educação 

Matemática, Rio de Janeiro, 2018. 

 

 

Neste trabalho é apresentado um breve histórico sobre a legislação inclusiva, assim como os 

conceitos sobre deficiência visual e seus recursos pedagógicos, além do estudo do ensino de 

Probabilidade e Estatística. Esta pesquisa tem por objetivo apresentar uma proposta de 

atividades que permite motivar o educando com deficiência visual a uma aprendizagem dos 

conceitos de Probabilidade e Estatística. As atividades tanto podem ser aplicadas a educandos 

com deficiência visual quanto a videntes, e com isso mostra-se que é possível realizar a 

verdadeira inclusão, além de auxiliar na construção do conhecimento e no desenvolvimento dos 

conceitos estatísticos.  Estas atividades satisfazem os princípios educacionais apresentados na 

Base Nacional Comum Curricular e destinam-se a alunos e professores do 5º ano do Ensino 

Fundamental. Além de buscar o desenvolvimento de metodologias e estratégias de ensino e 

aprendizagem com vistas à inclusão do aluno com deficiência visual, também se busca 

desenvolver a capacitação e a qualificação de recursos humanos para o trabalho com esses 

alunos.  

 

Palavras-chave: Educação Matemática. Inclusão. Deficiência Visual. Estatística. 

 

 

 

 

 

  



 
 

ABSTRACT 

 

RODRIGUES, Viviane Lopes. Probability and statisctics for visual disabilities: a proposal 

for activity. 2018. 52 f. (total de folhas). Monografia (Especialização) – Colégio Pedro II, Pró-

Reitoria de Pós-Graduação, Pesquisa, Extensão e Cultura. Programa de Especialização em 

Educação Matemática, Rio de Janeiro, 2018. 

 

 

This paper presents a brief history of inclusive legislation, even as concepts about visual 

impairment (and blindness) and its pedagogical resources, as the study of teaching of 

Probability and Statistics. This research aims to present a proposal of activities that allows to 

motivate the student with visual deficiency to a learning of the concepts of Probability and 

Statistics. The activities can be applied both to the visually impaired and to the visually paired, 

and this shows that it is possible to achieve true inclusion, besides helping to build knowledge 

and develop statistical concepts. These activities satisfy the educational principles presented in 

the Base Nacional Comum Curricular and those are intended for students and teachers of the 

5th year of Elementary School. In addition to seeking the development of methodologies and 

strategies for teaching and learning, opening it to the inclusion of students with visual 

impairments, we also seek to develop the qualification and training of human resources to work 

with those students. 

 

Keywords: Mathematics Education. Inclusion. Visual impairment. Statistic. 
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1 INTRODUÇÃO 

 

A inclusão de educandos com deficiência nas escolas regulares de ensino é prevista pelo 

Art. 205 da Constituição Federal de 1988, quando diz que “a educação, é direito de todos e 

dever do Estado e da família”. E pelo Art. 208 que garante o atendimento educacional 

especializado às pessoas com necessidades específicas. Com isso, na Educação constituem-se 

discussões e preocupações sobre como incluir esses educandos em classes regulares de ensino. 

E essas discussões sobre metodologia de ensino, na Educação Matemática não é muito 

diferente, pois os desafios são grandes quando tratamos de questões de abstração algébrica e 

geométrica. 

A educação inclusiva de qualidade visa não somente a aceitação do educando com 

deficiência em classes regulares de ensino, mas, principalmente, a valorização das diferenças, 

pois cada indivíduo possui suas próprias especificidades e ritmo de aprendizagem diferenciada. 

Um ponto importante é a conscientização da comunidade acerca da inclusão e a capacitação de 

todos os envolvidos nesse processo de inclusão escolar, dando ênfase às potencialidades de 

cada aluno. 

As questões sobre inclusão são garantidas a qualquer cidadão por meio de leis e 

declarações, nas quais podemos citar a Declaração Universal dos Direitos Humanos, publicada 

em 1948, em Paris. E reforçadas na Tailândia com a Declaração de Jomtein, publicada em 1990. 

Porém, a educação inclusiva foi, de fato, discutida em Salamanca, Espanha, no ano de 1994, 

quando foi organizada uma Conferência Mundial de Educação Especial que reafirma o 

compromisso com a educação de pessoas com necessidades especiais dentro do ensino regular. 

Em 1999, na Guatemala, foi promulgada a convenção interamericana para a eliminação de todas 

as formas de discriminação contra pessoas com necessidades específicas. 

No Brasil, em 1996, foi publicada a Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional 

(LDB), cujo capítulo V aborda especificamente sobre a Educação Especial, sendo assegurado 

aos educandos com necessidades especiais, currículos, recursos educativos e professores 

especializados e capacitados para a integração desses educandos em classes comuns. E para 

reafirmar o compromisso com a educação de indivíduos com deficiência existem Pareceres e 

Resoluções de 2001 que propõem que as escolas devam ter um setor responsável pela educação 

especial com professores especializados e recursos didáticos adaptados que viabilizem o 

processo de construção da educação inclusiva. 
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A motivação para este trabalho, especificamente, surgiu durante aulas que ministrei na 

sala de recursos para três alunos do 3º ano do Ensino Médio com deficiência visual no Colégio 

Pedro II - Campus Realengo II, no qual atuo como professora substituta. Meu desafio foi ensinar 

os conceitos de estatística, probabilidade e combinatória. O mais complicado nesse processo 

foi ilustrar gráficos e tabelas estatísticas, pois tudo teve de ser adaptado. 

Portanto, este trabalho tem por objetivo levar o estudante com deficiência visual a 

vivenciar uma sequência de atividades que lhe permita construir os conceitos elementares de 

probabilidade e estatística. O conhecimento e ideias envolvidas nesse estudo revelam-se de 

grande utilidade no dia-a-dia, para tornar os educandos, cidadãos conscientes e reflexivos diante 

de dados estatísticos tratados em publicidades e meios de comunicação. 

O presente trabalho foi organizado da seguinte maneira. 

No segundo capítulo, serão focados os aspectos gerais relativos ao tema e a legislação do 

sistema de educação inclusiva.  

No terceiro capítulo, falaremos especificamente sobre a deficiência visual e os recursos 

utilizados nos processos de ensino e aprendizagem desses alunos. 

No quarto capítulo, discutiremos sobre o ensino de Estatística e Probabilidade, 

apresentando um panorama atual sobre o ensino desses conteúdos nos anos iniciais do Ensino 

Fundamental, segundo a Base Nacional Comum Curricular (BNCC). 

No quinto capítulo, será apresentada uma proposta de atividades para o ensino de 

probabilidade e estatística focada para o 5º ano do Ensino Fundamental I.  

Finalmente, nas considerações finais, apresentamos as conclusões desta pesquisa.  

Fechamos o trabalho com as referências bibliográficas utilizadas e, como anexo, trazemos 

as atividades que foram as bases para a criação/adaptação das atividades propostas. 
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2 A EDUCAÇÃO ESPECIAL SOB A PERSPECTIVA DAS LEIS 

 

Há alguns anos, a educação inclusiva é muito discutida, seja na escola ou na sociedade 

em geral. Porém a comunidade escolar ainda se encontra resistente ao acolhimento e preparação 

de materiais e metodologias para o ensino de alunos com necessidades específicas.  

A inclusão deve ser posta em prática. Porém no Brasil muitas escolas de ensino regular, 

da rede pública ou privada, não cumprem o que está previsto no Art. 208 da Constituição 

Federal de 1988, que garante o atendimento educacional especializado às pessoas com 

necessidades específicas. As leis existem, mas somente conhecer a legislação não é suficiente. 

Não é somente aceitar o aluno na sala de aula, é preciso saber como incluir. E a formação nessa 

área para professores é escassa. E a única exigência atual das licenciaturas é a disciplina em 

Libras, o que recai somente na inclusão de surdos. 

 

2.1 Declaração Universal dos Direitos Humanos (1948) 

 

Esta declaração foi assinada em 10 de dezembro de 1948, em Paris na França e seus 

autores foram Eleanor Roosevelt (EUA), John Peters Humphrey (Canadá), Rene Cassin 

(França), P. C. Chang (China), Charles Malik (Líbano), entre outros. 

Segundo os artigos II e VI, todos os indivíduos possuem iguais direitos, sem 

discriminação de qualquer espécie e deve ser reconhecido como pessoa perante a lei. 

 

Todo ser humano tem capacidade para gozar os direitos e as liberdades estabelecidos 

nesta declaração, sem distinção de qualquer espécie, seja de raça, cor, sexo, idioma, 

religião, opinião política ou de outra natureza, origem nacional ou social, riqueza, 

nascimento, ou qualquer outra condição (FRANÇA, 1948, p. 5). 
Todo ser humano tem direito de ser, em todos os lugares, reconhecido como pessoa 

perante a lei (FRANÇA, 1948, p. 6). 

 

O direito à educação gratuita e acessível deve ser oferecido pelo Estado, a partir do nível 

fundamental até o técnico profissional, buscando realizar a inclusão, o pleno desenvolvimento 

da personalidade humana e o respeito entre os indivíduos, tornando uma sociedade mais justa. 

Isto é garantido pelo artigo XXVI. 

 

1 – Todo ser humano tem direito à instrução. A instrução será gratuita, pelo menos 

nos graus elementares e fundamentais. A instrução elementar será obrigatória. A 

instrução técnico-profissional será acessível a todos, bem como a instrução superior, 

está baseada no mérito.  



16 
 

2 – A instrução será orientada no sentido do pleno desenvolvimento da personalidade 

humana e do fortalecimento do respeito pelos direitos humanos e pelas liberdades 

fundamentais. A instrução promoverá a compreensão, a tolerância e a amizade entre 

todas as nações e grupos raciais ou religiosos, e coadjuvará as atividades das nações 

Unidas em prol da manutenção da paz.  

3 – Os pais tem prioridade de direito na escolha do gênero de instrução que será 

ministrada a seus filhos. (FRANÇA, 1948, p. 14). 

 

2.2 Declaração de Jomtien: Declaração Mundial sobre Educação para Todos (1990) 

 

O preâmbulo desta declaração corrobora com os direitos de uma educação de qualidade 

prevista na Declaração Universal dos Direitos Humanos, quando ressalta que “toda pessoa tem 

direito a educação”.  

Segundo o artigo 1, todos têm direitos iguais, independentemente de cor, raça, gênero, 

religião, diferenças econômicas, e também entre deficientes, buscando promover e defender 

uma sociedade mais justa. 

 

Cada pessoa – criança, jovem ou adulto – deve estar em condições de aproveitar as 

oportunidades educativas voltadas para satisfazer suas necessidades básicas de 

aprendizagem. Essas necessidades compreendem tanto os instrumentos essenciais 

para a aprendizagem (como a leitura e a escrita, a expressão oral, o cálculo, a solução 

de problemas), quanto os conteúdos básicos da aprendizagem (como conhecimentos, 

habilidades, valores e atitudes), necessários para que os seres humanos possam 

sobreviver, desenvolver plenamente suas potencialidades, viver e trabalhar com 
dignidade, participar plenamente do desenvolvimento, melhorar a qualidade de vida, 

tomar decisões fundamentadas e continuar aprendendo. A amplitude das necessidades 

básicas de aprendizagem e a maneira de satisfazê-las variam segundo cada país e cada 

cultura, e, inevitavelmente, mudam com o decorrer do tempo. (TAILÂNDIA, 1990, 

não paginado). 

 

O artigo 2 ratifica o compromisso com a escolarização básica, trazendo um enfoque para 

além da metodologia e currículos atuais, construindo assim uma base concreta para o 

aprendizado dos alunos. 

 

Lutar pela satisfação das necessidades básicas de aprendizagem para todos exige mais 

do que a ratificação do compromisso pela educação básica. É necessário um enfoque 

abrangente, capaz de ir além dos níveis atuais de recursos, das estruturas 

institucionais, dos currículos e dos sistemas convencionais de ensino, para construir 

sobre a base do que há de melhor nas práticas correntes. Existem hoje novas 
possibilidades que resultam da convergência do crescimento da informação e de uma 

capacidade de comunicação sem precedentes. Devemos trabalhar estas possibilidades 

com criatividade e com a determinação de aumentar a sua eficácia. (TAILÂNDIA, 

1990, não paginado). 
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2.3 Declaração de Salamanca: Sobre Princípios, Política e Práticas na área das 

Necessidades Educativas Especiais (1994) 

 

Uma nova política educacional e econômica para pessoas com necessidades específicas 

é o principal objetivo desta declaração, promovendo a escola para todos. A UNESCO associada 

a esta conferência consolida uma estratégia de reforma na escola de ensino básico regular, 

buscando uma educação de qualidade a um nível aceitável de aprendizagem. 

De forma direta, a declaração relata que “os sistemas de educação devem ser planejados 

e os programas educativos implementados, tendo em vista a vasta diversidade destas 

características e necessidades”. Apresentar meios eficazes de como atuar em sala de aula regular 

e como conviver com as diversas deficiências, respeitando e combatendo ações de 

discriminação, “construindo uma sociedade inclusiva e alcançando educação para todos”. 

Sendo assim, a declaração reforça que não basta colocar o aluno deficiente em uma sala de aula 

regular, é preciso direcionar a aula para todos, e assim ocorrer de fato a inclusão. 

A declaração estabelece também que a avaliação educacional deve ser “descentralizada 

e participativa”. Conforme Sá (2007) as avaliações, em geral, são realizadas de forma oral 

individual ou em dupla, raramente são utilizados novos recursos tecnológicos de ensino. Além 

disso, aplicar somente uma prova formal à esses alunos não garante o aprendizado deles. Este 

deve ser avaliado ao longo das aulas com atividades diferenciadas capazes de intervir entre o 

ensino e a aprendizagem. A avaliação deve servir para mostrar além do que esses educandos 

aprenderam, é para mostrar como eles aprendem de fato o conteúdo com ou sem a ajuda do 

professor. Mas para que isso aconteça, deve-se ter profissionais capacitados, desde a 

licenciatura, para o trabalho com esses alunos.  

 

2.4 Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional – LDB 

 

Em 1961, foi publicada a primeira LDB 4024/61, onde no Art. 88, Título X se sugere 

que “a educação de excepcionais, deve, no que for possível, enquadrar-se no sistema geral de 

educação, a fim de integrá-los na comunidade”. Essa lei foi o primeiro passo para a inclusão de 

pessoas com necessidades especiais em escolas regulares de ensino. 

Em 1996, a primeira LDB foi revogada e uma nova lei foi publicada. A Lei 9.394/96, 

cujo seu capítulo V, apresenta essa nova modalidade de educação escolar que deve ser 

oferecida, preferencialmente, na rede regular de ensino.  
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Art. 58. Entende-se por educação especial, para os efeitos desta lei, a modalidade de 

educação escolar, oferecida preferencialmente na rede regular de ensino, para 

educandos portadores de necessidades especiais.  

§ 1º Haverá, quando necessário, serviços de apoio especializado, na escola regular, 

para atender às peculiaridades da clientela de educação especial.  

§ 2º O atendimento educacional será feito em classes, escolas ou serviços 

especializados, sempre que, em função das condições específicas dos alunos, não for 

possível a sua integração nas classes comuns de ensino regular. (BRASIL, 1996, não 

paginado). 

 

A mesma, assegura que a escola deve oferecer serviços de apoio especializado, com 

recursos educativos e metodologias próprias para atender às diversas necessidades do 

educando. O currículo deve ser adaptado para o uso de novos recursos. Os alunos com 

necessidades específicas também devem ser ouvidos a fim de ajudar os profissionais da 

educação a construírem um ambiente escolar inclusivo. 

 

Art. 59º Os sistemas de ensino assegurarão aos educandos com necessidades 

especiais:  

I – currículos, métodos, técnicas, recursos educativos, e organização específicos, para 

atender às suas necessidades. (BRASIL, 1996, não paginado). 

 

2.5 Convenção de Guatemala (1999) 

 

Esta declaração reafirma que “pessoas portadoras de deficiência têm os mesmos direitos 

humanos e liberdades fundamentais que outras pessoas” e ainda todos têm o “direito de não ser 

submetidos a discriminação com base na deficiência”. Os indivíduos com necessidades 

específicas devem ser reconhecidos e suas diferenças valorizadas a fim de alcançar o máximo 

de seu desenvolvimento e capacidade de aprendizagem. 

O Estado deve se comprometer a:  

 

tomar medidas de caráter legislativo, social, educacional, trabalhista, ou de qualquer 

outra natureza, que sejam necessárias para eliminar a discriminação contra as pessoas 

portadoras de deficiência e proporcionar a sua plena integração à sociedade. 
(GUATEMALA, 1999, não paginado). 

 

Essa convenção foi realizada em 1999, porém no Brasil ela só foi incorporada a 

legislação em 2001, por meio do Decreto Nº 3.956 de 08 de outubro. Porém essa acessibilidade 

proposta pela convenção ainda ocorre de forma precária, principalmente na área da educação. 

Algumas instituições de ensino ainda não possuem estrutura para a acessibilidade e nem 

profissionais capacitados para realizar a inclusão.  
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2.6 Política Nacional de Educação Especial na Perspectiva da Educação Inclusiva 

(2008) 

 

Na perspectiva da educação inclusiva, a política nacional de educação especial propõe 

que todos os estudantes devem estar juntos, aprendendo e participando, sem nenhum tipo de 

discriminação. Dessa forma, os sistemas de ensino nas escolas regulares devem assumir a 

educação inclusiva, organizando as escolas e os materiais didáticos para todos os estudantes 

terem acesso e participação nas atividades em sala de aula, mesmo aqueles com deficiência, 

transtornos globais do desenvolvimento e altas habilidades/superdotação. Para isso, é 

necessário que o sistema educacional seja repensando, respeitando a heterogeneidade da classe 

escolar, não somente integrando os alunos com necessidades específicas, mas incluindo-os com 

recursos específicos para que todos os estudantes tenham suas especificidades atendidas. (S. 

FILHO, 2015) 

Uma das diretrizes principais dessa nova política diz que 

 

a educação especial é uma modalidade de ensino que perpassa todos os níveis, etapas 

e modalidades, realiza o atendimento educacional especializado, disponibiliza os 

recursos e serviços e orienta quanto a sua utilização no processo de ensino e 

aprendizagem nas turmas comuns do ensino regular. (BRASIL, 2008, não paginado). 

 

2.7 Lei Brasileira de Inclusão da Pessoa com Deficiência (2015) 

 

É destinada a assegurar e a promover, em condições de igualdade, o exercício dos 

direitos e das liberdades fundamentais por pessoa com deficiência, visando à sua inclusão social 

e de cidadania. Para aplicação desta lei, devem ser observados alguns pontos como 

acessibilidade, barreiras físicas ou comportamentais e, principalmente a comunicação, pois 

todas as pessoas com deficiência têm direito à igualdade de oportunidades, podendo receber 

atendimento prioritário. Em relação à educação, os deficientes dever ter assegurada sua inclusão 

em todos os níveis de aprendizado, de forma que consiga alcançar o máximo de sua capacidade 

intelectual, física, sensorial e social. 
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3 A DEFICIÊNCIA VISUAL 

 

A deficiência visual é definida como a perda total ou parcial, congênita ou adquirida, da 

visão. O parâmetro educacional para a determinação da cegueira congênita ou adquirida é dada 

por meio do desenvolvimento das estruturas mentais e da construção da memória visual. Caso 

a perda da visão ocorra entre o nascimento e os seis anos de idade e, segundo Piaget (apud. 

PIRES, 2010), período onde a memória visual ainda não foi desenvolvida, é considerada 

cegueira congênita. Sendo assim, se a perda da visão for após esse período, então a memória 

visual será preservada e a cegueira considerada adquirida. 

O nível de acuidade visual pode variar, e conforme Masini (1993) isto determina dois 

grupos de deficiência: 

 Cegueira – há perda total da visão ou pouquíssima capacidade de enxergar, acuidade 

visual corrigida menor que 20/200 no melhor olho ou campo visual menor que 20º. O 

que leva a pessoa a necessitar do Sistema Braille como meio de leitura e escrita; 

 Baixa Visão ou visão subnormal – caracteriza-se pelo comprometimento do 

funcionamento visual dos olhos, mesmo após tratamento ou correção de refração (uso 

de óculos comuns), que tenha acuidade menor que 20/70 até o mínimo necessário para 

a percepção de luz, ou o campo visual menor que 10° em torno do ponto de fixação. As 

pessoas com baixa visão podem ler textos impressos ampliados ou com o uso de 

recursos óticos especiais. 

A acuidade visual é o grau de aptidão do olho para identificar detalhes espaciais. A 

forma mais simples de medir a acuidade de uma pessoa é utilizando uma tabela chamada de 

Escala de Sinais de Snellen ou Tabela de Snellen (Figura 1). 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 1 – Tabela de Snellen 

Fonte: o autor, 2018 
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Segundo Gil (2000), as causas mais frequentes de deficiência visual são:  

 Retinopatia da prematuridade causada pela imaturidade da retina, em decorrência de 

parto prematuro ou de excesso de oxigênio na incubadora; 

 Catarata congênita em consequência de rubéola ou de outras infecções na gestação; 

 Glaucoma congênito que pode ser hereditário ou causado por infecções; 

 Atrofia óptica; 

 Degenerações retinianas e alterações visuais corticais.  

A cegueira e a visão subnormal podem também resultar de doenças como diabetes, 

descolamento de retina ou traumatismos oculares. 

 

3.1 O percentual de deficientes visuais no Brasil 

 

O último censo do IBGE foi realizado em 2010. Um dos objetivos da pesquisa foi de 

identificar os graus de cada deficiência, visual, auditiva, motora, mental e intelectual. Com isso, 

permitiu-se o conhecimento de parte dessa população para que fossem realizados melhores 

investimentos em políticas públicas. 

Nesta pesquisa somente foi quantificada o número de pessoas com uma única 

deficiência, não são contabilizadas pessoas com deficiências múltiplas, que é a ocorrência de 

duas ou mais deficiências simultaneamente. 

Neste censo de 2010, éramos 190.755.799 brasileiros. Uma parcela de 23,91% possui 

algum tipo de deficiência. O maior índice de deficiência é a visual registrando 18,76% dessa 

população. Em segundo, com 6,96% está a deficiência motora, seguidos da deficiência auditiva 

com 5,09% e da deficiência mental/intelectual com 1,37%. 

 

Tabela 1 – Percentual de deficientes no Brasil  

Percentual da população residente por tipo de deficiência - Censo Brasil 2010 IBGE 

Total de brasileiros: 190.755.799 

Pelo menos uma das deficiências investigadas 23,91 

Deficiência visual 18,76 

Deficiência motora 6,96 

Deficiência auditiva 5,09 

Deficiência Mental/Intelectual 1,37 

Não declarados 0,03 

Nenhuma das deficiências 76,06 

Fonte: IBGE 
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3.2 Recursos pedagógicos e tecnologia assistiva 

 

Alguns recursos pedagógicos e tecnológicos são utilizados para ajudar a melhorar os 

processos de ensino e aprendizagem de educandos com deficiência visual. A seguir seguem 

alguns desses recursos fundamentais com suas respectivas descrições. 

 

 Sistema Braille 

 É um método universal de leitura e escrita para pessoas com deficiência visual. Foi 

inventado na França por Louis Braille em 1825 e disseminado por todo o mundo. 

 O processo de leitura é feito por meio do tato. Este possui uma cela retangular, de 6 

milímetros de altura por 2 milímetros de largura, formada por um conjunto de seis pontos, 

dispostos em duas colunas, com três pontos cada. Esse método permite uma combinação de 63 

pontos, onde se obtêm todos os sinais necessários à escrita: letras do alfabeto, sinais de 

pontuação, maiúsculas e minúsculas, símbolos da matemática, física, química, notação musical 

e informática. (GIL, 2000) 

 

 

 

População total por tipo de deficiência

Deficiência visual Deficiência motora Deficiência auditiva

Deficiência Mental/intelectual Não declarados Nenhuma das deficiências

Fonte: IBGE 

Gráfico 1 – Gráfico do percentual da população com deficiência  
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 A escrita Braille pode ser feita com dois tipos de equipamento: o conjunto manual de 

reglete e punção e a máquina de datilografia (Perkins-Braille), produzida no Brasil a partir do 

ano de 1999. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Além dos equipamentos citados anteriormente, existem máquinas que fazem impressões 

em Braille. Com essas máquinas é possível imprimir nas duas faces do papel, que é chamado 

de Braille interpontado, onde os pontos impressos de um lado do papel não se coincidem com 

os pontos da outra face. Sendo assim, há um melhor aproveitamento do papel, e a redução do 

volume dos livros transcritos para o sistema Braille. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fonte: o autor, 2018 

Figura 2 – Cela Braille e alfabeto 

 

Fonte: o autor, 2018 
 

Figura 3 – Reglete e máquina de datilografia 

Fonte: o autor, 2018 

Figura 4 – Impressoras Braille 
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 Sorobã 

 É um instrumento muito utilizado no Japão para fazer cálculos matemáticos de maneira 

rápida e eficaz. No Brasil, o sorobã foi adaptado para o uso de deficientes visuais em 1949, e é 

hoje adotado em todo o país. (GIL, 2000) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Multiplano1 

É um instrumento concreto que possibilita a construção de gráficos, fazer cálculos 

avançados e compreender volume e distância. É uma placa com furos equidistantes, dispostos 

em linhas e colunas perpendiculares.  

 

 

 

                                                             
1 Disponível em: < http://multiplano.com.br/multiplano-quem-somos/>. Acesso em: 13 jun. 2018. 

 

Fonte: o autor, 2018 

Figura 5 – Sorobã 

Fonte: o autor, 2018 

Figura 6 – Multiplano 
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 Meios de locomoção 

Os meios de locomoção mais comuns utilizados pelas pessoas com deficiência visual 

são a bengala, o cão-guia e guias videntes. (FELIPPE, 2001) 

 

 Leitores de Tela 

Os leitores mais utilizados pelos deficientes visuais são o sistema DosVox2, 

desenvolvido pela Universidade Federal do Rio de Janeiro; o Virtual Vision3; e o Jaws4. 

 

 

 Ampliadores de tela 

Recursos tecnológicos que ampliam textos e imagens para facilitar a utilização do 

computador por pessoas com baixa visão.  

 

 Audiodescrição5 

É um recurso de acessibilidade que descreve imagens por meio das palavras, 

promovendo a inclusão de deficientes visuais em cinema, teatro, museus, entre outros. Ela pode 

ser pré-gravada, ao vivo ou simultânea. 

 

 

 

 

 

 

 

                                                             
2 Disponível em: <http://intervox.nce.ufrj.br/dosvox/intro.htm>. Acesso em: 13 jun. 2018. 
3 Disponível em: <https://www.virtualvision.com.br/>. Acesso em: 13 jun. 2018. 
4 Disponível em: <https://www.freedomscientific.com/Products/Blindness/JAWS>. Acesso em: 13 jun. 2018. 
5 Disponível em: <http://www.blogdaaudiodescricao.com.br/>. Acesso em: 13 jun. 2018. 

Fonte: o autor, 2018 

Figura 7 – Ícones dos leitores de tela 

Fonte: o autor, 2018 

Figura 8 – Logotipo da audiodescrição 
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 Outros softwares 

- Braille Fácil6 

 Programa que permite digitar diretamente ou importar um texto de um editor de texto 

convencional para preparar textos que podem ser enviados para uma impressora Braille. 

- Monet7 

 É um software para desenhar gráficos em uma impressora Braille. O Monet pode 

funcionar sozinho, mas foi feito para trabalhar em conjunto com o Braille Fácil. 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

                                                             
6 Disponível em: <http://intervox.nce.ufrj.br/brfacil/>. Acesso em: 13 jun. 2018. 
7 Disponível em: <http://www.acessibilidadebrasil.org.br/joomla/softwares?id=685>. Acesso em: 13 jun. 2018. 

 

Fonte: o autor, 2018 

Figura 9 – Ícone do Braille Fácil e a tela inicial do Monet 
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4 O ENSINO DE ESTATÍSTICA E PROBABILIDADE 

 

A Estatística é a ciência que nos permite coletar, organizar e interpretar dados relevantes 

encontrados no cotidiano. Com isso, nos tornamos cidadão mais críticos em relação as diversas 

informações que são vinculadas em jornais e revistas, pois encontramos diversas informações 

por meio de gráficos e tabelas. Além disso, analisar esses dados nos ajuda também a entender 

sobre economia, finanças e inflação. 

Segundo Lopes (2010), compreender a Estatística vai além de ler e interpretar dados, 

“fornece a habilidade para que uma pessoa possa analisar e relacionar criticamente os dados 

apresentados, questionando e até mesmo ponderando sua veracidade”. Com isso, enfatizamos 

que o ensino desse conteúdo forma cidadãos mais críticos, capazes de ler, interpretar e analisar 

informações, assim como prever situações e tomar decisões.  

A importância do ensino de Estatística, antes da década de 1970 e 1980, não era muito 

reconhecida. Segundo Silva (2014), o conteúdo de Estatística estava “sempre no final dos livros 

didáticos, quase nunca contemplados pelos planos de ensino de professores na Educação 

Básica. Outrora, recebia tratamento mecânico, técnico, instrumental.” 

No final da década de 1990, sua importância foi reconhecida ao ser enfatizado nos 

Parâmetros Curriculares Nacionais da Educação Básica (PCN’s) que seu ensino deve ser 

introduzido desde a infância. Atualmente, os PCN’s foram substituídos pela Base Nacional 

Comum Curricular (BNCC). 

O BNCC vem para afirmar que a Probabilidade e a Estatística estão diretamente ligadas 

a muitas situações problemas do cotidiano.  

 

Todos os cidadãos precisam desenvolver habilidades para coletar, organizar, 

representar, interpretar e analisar dados em uma variedade de contextos, de maneira a 

fazer julgamentos bem fundamentados e tomar decisões adequadas. Isso inclui 

raciocinar e utilizar conceitos, representações e índices estatísticos para descrever, 

explicar e predizer fenômenos. (BRASIL, 2016, p. 272) 

 

Para Carzola (2017), “o pensamento estatístico pode ser definido como a capacidade de 

utilizar e/ou interpretar, de forma adequada, as ferramentas estatísticas na solução de 

problemas”. Isto corrobora novamente com a importância do ensino da estatística como 

ferramenta fundamental para a correta compreensão de informações. 

O mau entendimento dessa ciência pode acarretar na manipulação de dados para 

influenciar certos grupos de pessoas. É o que enfatizam Shaughnessy, Garfield e Greer (1996, 

apud SILVA, CURI e SCHIMIGUEL, 2017) quando as pessoas tendem a 
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acreditar que qualquer diferença de médias entre dois grupos é significativa; ter 

confiança injustificada em amostras pequenas; não respeitarem suficientemente as 
pequenas diferenças em grandes amostras; erroneamente acreditar que não há 

variabilidade no “mundo real”, e; erradamente acreditar que o tamanho de uma 

amostra aleatória deve ser independente do tamanho da população. 

 

A proposta do BNCC ao ensino de Probabilidade e Estatística para os Anos Iniciais do 

Ensino Fundamental, promove o desenvolvimento do pensamento estatístico, da noção de 

aleatoriedade e a formação de cidadãos críticos e conscientes.  

A seguir, temos cinco tabelas com os objetos do conhecimento e as habilidades 

envolvidas no ensino de Probabilidade e Estatística para o 1º ao 5º ano do Ensino Fundamental. 

 

Tabela 2 – Conteúdos de Probabilidade e Estatística do 1º ano do EFI 

1º Ano 

Objetos do conhecimento Habilidades 

Noção de acaso 

Classificar eventos envolvendo o acaso, tais 

como “acontecerá com certeza”, “talvez 

aconteça” e “é impossível acontecer”, em 

situações do cotidiano. 

Leitura de tabelas e de gráficos de colunas 

simples 

Ler dados expressos em tabelas e em gráficos 

de colunas simples. 

Coleta e organização de informações 

 

Registros pessoais para comunicação de 

informações coletadas 

Realizar pesquisa, envolvendo até duas 

variáveis categóricas de seu interesse e 

universo de até 30 elementos, e organizar 

dados por meio de representações pessoais. 

Fonte: BNCC 

 

Tabela 3 – Conteúdos de Probabilidade e Estatística do 2º ano do EFI 

2º Ano 

Objetos do conhecimento Habilidades 
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Análise da ideia de aleatório em situações do 

cotidiano 

Classificar resultados de eventos cotidianos 

aleatórios como “pouco prováveis”, “muito 

prováveis”, “improváveis” e “impossíveis”. 

Coleta, classificação e representação de 

dados em tabelas simples e de dupla entrada 

e em gráficos de colunas 

Comparar informações de pesquisas 

apresentadas por meio de tabelas de dupla 

entrada e em gráficos de colunas simples ou 

barras, para melhor compreender aspectos da 

realidade próxima. 

Realizar pesquisa em universo de até 30 

elementos, escolhendo até três variáveis 

categóricas de seu interesse, organizando os 

dados coletados em listas, tabelas e gráficos 

de colunas simples. 

Fonte: BNCC 

 

Tabela 4 – Conteúdos de Probabilidade e Estatística do 3º ano do EFI 

3º Ano 

Objetos do conhecimento Habilidades 

Análise da ideia de acaso em situações do 

cotidiano: espaço amostral 

Identificar, em eventos familiares aleatórios, 

todos os resultados possíveis, estimando os 

que têm maiores ou menores chances de 

ocorrência. 

Leitura, interpretação e representação de 

dados em tabelas de dupla entrada e gráficos 

de barras 

Resolver problemas cujos dados estão 

apresentados em tabelas de dupla entrada, 

gráficos de barras ou de colunas. 

Ler, interpretar e comparar dados 

apresentados em tabelas de dupla entrada, 

gráficos de barras ou de colunas, envolvendo 

resultados de pesquisas significativas, 

utilizando termos como maior e menor 

frequência, apropriando-se desse tipo de 
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linguagem para compreender aspectos da 

realidade sociocultural significativos. 

Coleta, classificação e representação de 

dados referentes a variáveis categóricas, por 

meio de tabelas e gráficos 

Realizar pesquisa envolvendo variáveis 

categóricas em um universo de até 50 

elementos, organizar os dados coletados 

utilizando listas, tabelas simples ou de dupla 

entrada e representá-los em gráficos de 

colunas simples, com e sem uso de 

tecnologias digitais. 

Fonte: BNCC 

 

Tabela 5 – Conteúdos de Probabilidade e Estatística do 4º ano do EFI 

4º Ano 

Objetos do conhecimento Habilidades 

Análise de chances de eventos aleatórios 

Identificar, entre eventos aleatórios 

cotidianos, aqueles que têm maior chance de 

ocorrência, reconhecendo características de 

resultados mais prováveis, sem utilizar 

frações. 

Leitura, interpretação e representação de 

dados em tabelas de dupla entrada, gráficos 

de colunas simples e agrupadas, gráficos de 

barras e colunas e gráficos pictóricos 

Analisar dados apresentados em tabelas 

simples ou de dupla entrada e em gráficos de 

colunas ou pictóricos, com base em 

informações das diferentes áreas do 

conhecimento, e produzir texto com a síntese 

de sua análise. 

Diferenciação entre variáveis categóricas e 

variáveis numéricas 

 

Coleta, classificação e representação de 

dados de pesquisa realizada 

Realizar pesquisa envolvendo variáveis 

categóricas e numéricas e organizar dados 

coletados por meio de tabelas e gráficos de 

colunas simples ou agrupadas, com e sem uso 

de tecnologias digitais. 

Fonte: BNCC 
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Tabela 6 – Conteúdos de Probabilidade e Estatística do 5º ano do EFI 

5º Ano 

Objetos do conhecimento Habilidades 

Espaço amostral: análise de chances de 

eventos aleatórios 

Apresentar todos os possíveis resultados de 

um experimento aleatório, estimando se esses 

resultados são igualmente prováveis ou não. 

Cálculo de probabilidade de eventos 

equiprováveis 

Determinar a probabilidade de ocorrência de 

um resultado em eventos aleatórios, quando 

todos os resultados possíveis têm a mesma 

chance de ocorrer (equiprováveis). 

Leitura, coleta, classificação interpretação e 

representação de dados em tabelas de dupla 

entrada, gráfico de colunas agrupadas, 

gráficos pictóricos e gráfico de linhas 

Interpretar dados estatísticos apresentados 

em textos, tabelas e gráficos (colunas ou 

linhas), referentes a outras áreas do 

conhecimento ou a outros contextos, como 

saúde e trânsito, e produzir textos com o 

objetivo de sintetizar conclusões. 

Realizar pesquisa envolvendo variáveis 

categóricas e numéricas, organizar dados 

coletados por meio de tabelas, gráficos de 

colunas, pictóricos e de linhas, com e sem uso 

de tecnologias digitais, e apresentar texto 

escrito sobre a finalidade da pesquisa e a 

síntese dos resultados. 

Fonte: BNCC 
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5 UMA PROPOSTA DE ATIVIDADES 

 

Neste capítulo apresentamos uma proposta de atividades para o ensino de Probabilidade 

e Estatística focada para o 5º ano do Ensino Fundamental I. As atividades foram adaptadas dos 

planos de aula do site da Nova Escola8, todas as atividades originais estão no Anexo. Estas 

poderão ser utilizadas em sala de aula para todos os alunos, com ou sem deficiência visual. 

Todas as atividades são experimentais, possuindo material concreto feito com material 

acessível a todos os professores. Com isso, favorecemos o desenvolvimento do raciocínio 

lógico e a socialização dos alunos com a ajuda de materiais adaptados. Esses materiais são de 

baixo custo e é um dos elementos que pode ser trazido para sala de aula, fazendo a inclusão dos 

alunos cegos, propiciando, para todos, os mesmos processos de ensino e aprendizagem. 

 

 PRINCÍPIO MULTIPLICATIVO 

 

Atividade 1 

Material utilizado: fichas de emborrachado com texturas diversas e tabelas em alto relevo feito 

m barbante para auxiliar a organização das filas propostas na atividade, conforme a figura 10.  

                                                             
8 Disponível em: <https://novaescola.org.br/plano-de-aula/busca#/Matem%C3%A1tica> Acesso em: 04 jun. 2018. 

Fonte: o autor, 2018 

Figura 10 – Material da atividade 1 
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a) Com 3 fichas diferentes organize-as em fila. 

b) Com outras 3 fichas diferentes, organize uma fila diferente da anterior. 

c) Repita esse procedimento até as fichas acabarem. 

d) De quantas maneiras diferentes você consegue organizar as 3 fichas. 

Fechando as ideias... 

 Ao organizar as 3 fichas em fila você observou que pode formar 6 filas diferentes. 

Perceba que na primeira posição você poderia colocar qualquer uma das 3 fichas, na segunda 

posição poderia ser colocada uma das 2 fichas restantes e, na terceira posição seria colocada a 

ficha que sobrasse. 

 Ao multiplicar as quantidades de ficha que poderiam ser colocadas em cada posição 

você determina de quantos modos diferentes você poderá organizar as 3 fichas. Esse 

procedimento é chamado de Princípio Multiplicativo. 

 

Atividade 2 

Material utilizado: 5 fichas de emborrachado com texturas diversas, uma tabela em alto relevo 

feito em barbante e fichas com as quantidades de possibilidades escritas em Braille e fonte 

ampliada, conforme figura 11. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

a) Você deve ter percebido que há somente 5 texturas diferentes. Dessas 5 fichas, quantas fichas 

podem ser colocadas na primeira posição? Com a ajuda das fichas com as possibilidades, 

registre na tabela as possibilidades. 

Fonte: o autor, 2018 

Figura 11 – Material da atividade 2 
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b) Sem repetir a ficha escolhida na primeira posição, quantas fichas podem ser colocadas na 

segunda posição? Com a ajuda das fichas com as possibilidades, registre na tabela as 

possibilidades. 

c) Quantas fichas podem ser colocadas na terceira posição, sem repetir as fichas? Com a ajuda 

das fichas com as possibilidades, registre na tabela as possibilidades. 

d) Você saberia dizer quantos modos diferentes podemos organizar as 5 fichas em filas de 

apenas 3 posições? 

Fechando as ideias... 

 Você percebeu que na primeira posição poderiam ser colocadas qualquer uma das 5 

fichas. Na segunda posição, poderia ser colocada uma das 4 fichas e, na terceira posição 

poderiam ser colocadas uma das 3 fichas restantes. 

 Pelo Princípio Multiplicativo, visto na atividade 1, dizemos que a quantidade total de 

filas é de 5x4x3=60. 

 

Atividade 3 

Material utilizado: fichas com os algarismos 2, 3, 4 e 5 escritos em Braille e fonte ampliada, 

uma tabela em alto relevo feito em barbante e fichas com as quantidades de possibilidades 

escritas em Braille e fonte ampliada, conforme figura 12. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Vamos formar números com 3 desses 4 algarismos, podendo haver repetição dos 

algarismos. 

a) Quantos algarismos podem ser colocados na primeira posição? Com a ajuda das fichas com 

as possibilidades, registre na tabela as possibilidades. 

Fonte: o autor, 2018 

Figura 12 – Material da atividade 3 
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b) Quantos algarismos podem ser colocados na segunda posição? Com a ajuda das fichas com 

as possibilidades, registre na tabela as possibilidades. 

c) Quantos algarismos podem ser colocados na terceira posição? Com a ajuda das fichas com 

as possibilidades, registre na tabela as possibilidades. 

d) Você saberia dizer quantos números diferentes de 3 algarismos podemos organizar com os 4 

algarismos citados? 

Fechando as ideias... 

 Você percebeu que na primeira posição poderiam ser colocados qualquer um dos 4 

algarismos. Na segunda posição, poderiam ser colocados 4 algarismos e, na terceira posição 

também poderiam ser colocados 4 algarismos, já que eles poderiam ser repetidos. 

 Portanto, pelo Princípio Multiplicativo, dizemos que a quantidade total de números é de 

4x4x4=64. 

 

Atividade 4 

Material utilizado: fichas com os algarismos 0, 1, 3 e 7 escritos em Braille e fonte ampliada, 

uma tabela em alto relevo feito em barbante e fichas com as quantidades de possibilidades 

escritas em Braille e fonte ampliada, conforme figura 13.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Vamos formar números com 3 desses 4 algarismos, porém não pode haver repetição dos 

algarismos. 

a) Observe atentamente os algarismos. Podemos ter um número que comece com o algarismo 

zero?  

Fonte: o autor, 2018 

Figura 13 – Material da atividade 4 
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b) Após responder o item a) diga quantos algarismos podem ser colocados na primeira posição?  

Com a ajuda das fichas com as possibilidades, registre na tabela as possibilidades. 

c) Quantos algarismos podem ser colocados na segunda posição? Com a ajuda das fichas com 

as possibilidades, registre na tabela as possibilidades. 

d) Quantos algarismos podem ser colocados na terceira posição? Com a ajuda das fichas com 

as possibilidades, registre na tabela as possibilidades. 

e) Você saberia dizer quantos números diferentes de 3 algarismos distintos podemos organizar 

com os 4 algarismos citados? 

Fechando as ideias... 

 Você percebeu que na primeira posição poderiam ser colocados somente 3 algarismos, 

pois o algarismo 0 não poderá ser colocado. Na segunda posição, também poderiam ser 

colocados 3 algarismos, pois nesse caso o algarismo 0 pode ser colocado ou os outros 2 

algarismos que não foram usados anteriormente. E, na terceira posição, poderiam ser colocados 

apenas 2 algarismos restantes. 

 Portanto, pelo Princípio Multiplicativo, dizemos que a quantidade total de números é de 

3x3x2=18. 

 

 EXPERIMENTO ALEATÓRIO, ESPAÇO AMOSTRAL, EVENTO E 

PROBABILIDADE 

 

Atividade 5 

Material utilizado: 6 caixinhas com polígonos de papelão dentro, duas tabelas em alto relevo 

feito em barbante e 6 fichas pequenas com o nome dos polígonos em Braille e fonte ampliada, 

conforme figuras 14 e 15.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Fonte: o autor, 2018 

Figura 14 – Material das atividades 5 e 6 
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a) Entre si, façam um sorteio alternado, retirando apenas uma caixinha por vez, sem colocá-las 

novamente na caixa. 

b) Abra a caixinha e observe o polígono. 

c) Com a ajuda das fichas pequenas, anote em uma das tabelas os nomes do polígonos a cada 

retirada do sorteio. Guarde esta primeira tabela. 

 

Atividade 6 

Material utilizado: uma caixa contendo 6 caixinhas com polígonos dentro, duas tabelas em alto 

relevo feito em barbante e 6 fichas pequenas com o nome dos polígonos em Braille e fonte 

ampliada, conforme figura 14 e 15.  

a) Retorne com os polígonos nas caixinhas e coloque-as dentro da caixa. 

b) Refaçam o sorteio alternado da atividade 5, anotando na outra tabela. 

c) Essa tabela é igual a anterior? 

d) Se fosse realizado um terceiro sorteio, com uma nova tabela, ela seria igual as duas 

anteriores? Discuta com seu colega. 

 

Fonte: o autor, 2018 

Figura 15 – Material das atividades 5 e 6 
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Atividade 7 

Material utilizado: polígonos feitos com papelão, conforme figura 16. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

a) Após a discussão, liste todas as possibilidades, utilizando os polígonos de papelão que estão 

à sua frente. 

Fechando as ideias... 

 Ao sortear, vocês não saberiam quais polígonos seriam sorteados, pois haviam muitas 

possibilidades. 

 Quando em uma situação existem várias possibilidades de acontecer e não sabemos 

antecipadamente a situação que irá ocorrer, chamamos este experimento de aleatório. 

 A listagem feita na atividade 7 é chamada de espaço amostral, ou seja, são todos os 

possíveis resultados deste experimento. 

 O resultado observado na atividade 5 é chamado de evento do experimento aleatório. 

Portanto, evento é um resultado possível do experimento aleatório. 

 

Atividade 8 

Material utilizado: os 6 polígonos de papelão utilizados na atividade 5, conforme figura 15.  

a) Utilizando os polígonos da atividade 5, você saberia dizer como podemos representar a 

probabilidade, de no sorteio, sair um triângulo?  

b) E como poderíamos representar a probabilidade de sair um quadrado?  

Fechando as ideias... 

 Você deve ter percebido que há 3 triângulos e 3 quadrados, em um total de 6 polígonos. 

A probabilidade de cada evento ocorrer, pode ser representada por uma fração que estabelece a 

razão entre o número de casos favoráveis (quantidade de triângulos ou quadrados) e o número 

Fonte: o autor, 2018 

Figura 16 – Material da atividade 7. 
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de casos possíveis (total de polígonos). Ou seja, a probabilidade de sair, tanto triângulo quanto 

quadrado, é de 3/6 ou 1/2. 

 

Atividade 9 

Material utilizado: 9 fichas com números quaisquer, conforme figura 17. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

a) Ao fazermos um sorteio com essas fichas, quem teria mais probabilidade de ser sorteado: 

números pares ou ímpares? 

b) Como podemos representar essas probabilidades? 

Fechando as ideias... 

 Você deve ter percebido que há 9 fichas com os números: 4, 6, 9, 12, 15, 18, 24, 27, 30. 

Ao analisar esses números temos 6 números pares e 3 números ímpares. Portanto, você já 

percebeu que a maior probabilidade é de sortear números pares. 

 Podemos representar a probabilidade de ocorrer números pares com a fração 6/9 ou 2/3. 

E a probabilidade de ocorrer números ímpares é de 3/9 ou 1/3. 

 

 VARIÁVEIS, FREQUÊNCIAS E CONSTRUÇÃO DE GRÁFICOS  

 

Atividade 10 

 Vamos fazer uma pesquisa com 10 funcionários da escola. Em duplas, os alunos irão 

fazer 3 perguntas aos funcionários e anotar em uma folha a resposta de cada um deles. 

Pergunta 1: Qual a sua idade? 

Pergunta 2: Qual seu estado civil? 

Pergunta 3: Quantos filhos você tem? 

Fechando as ideias... 

Fonte: o autor, 2018 

Figura 17 – Material da atividade 9. 
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 Ao realizamos uma pesquisa, temos que escolher sobre o que iremos pesquisar. Nessa 

atividade você pesquisou sobre a idade, o estado civil e a quantidade de filhos dos funcionários 

da escola.  

 Chamamos de população, o conjunto de elementos com pelo menos uma característica 

comum. Nesse caso, nossa população são todos os funcionários da escola. Os 10 funcionários 

escolhidos nessa pesquisa são chamados de amostra, que é uma parte finita de uma população. 

Cada característica (idade, estado civil, filhos) são chamadas de variável, isto é, é a 

característica que vai ser observada, medida ou contada nos elementos da população ou da 

amostra e que pode variar, ou seja, assumir um valor diferente de elemento para elemento. 

 As variáveis podem ser de dois tipos: qualitativa e quantitativa. Variável qualitativa é 

quando for expressa por atributos (qualidade). Variável quantitativa é quando podemos 

expressá-la em números. Nessa pesquisa, temos que a variável estado civil é uma variável 

qualitativa e as variáveis idade e filhos são variáveis quantitativas. 

 

Atividade 11 

Material utilizado: uma tabela em alto relevo feito com barbante e escrita tanto em Braille e 

fonte ampliada, seguindo o modelo das tabelas feitas nas atividades anteriores. 

 Após a pesquisa, vamos registrar em uma tabela as frequências das respostas da pergunta 

1. A frequência absoluta é o total de funcionários entre cada idade citada na tabela. A frequência 

relativa será a fração que representa parte dos funcionários de cada idade em relação ao todo. 

A frequência relativa em porcentagem será encontrada a partir da fração anterior. 

 

Tabela 7 – Tabela da atividade 11 

Idade 
Frequência absoluta 

(quantidade) 

Frequência relativa 

(fração) 

Frequência relativa 

(porcentagem) 

Entre 20 e 25    

Entre 25 e 30    

Entre 30 e 35    

Entre 35 e 40    

Entre 40 e 45    

Mais de 45    

Total     

Fonte: o autor, 2018 
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Atividade 12 

 Utilizando o multiplano, construa um gráfico de barras da atividade 11. Nos eixos 

devem ser representados as idades e as porcentagens. 

 

Atividade 13 

Material utilizado: uma tabela em alto relevo feito com barbante e escrita tanto em Braille e 

fonte ampliada, seguindo o modelo das tabelas feitas nas atividades anteriores. 

 Agora, faça a tabela com as frequências das respostas da pergunta 2. 

 

Tabela 8 – Tabela da atividade 13 

Estado Civil 
Frequência absoluta 

(quantidade) 

Frequência relativa 

(fração) 

Frequência relativa 

(porcentagem) 

Solteiro    

Casado    

Divorciado    

Viúvo    

Total    

Fonte: o autor, 2018 

 

Atividade 14 

 Utilizando o multiplano, construa um gráfico de barras da atividade 13. Nos eixos 

devem ser representados o estado civil e as porcentagens. 

 

Atividade 15 

Material utilizado: uma tabela em alto relevo feito com barbante e escrita tanto em Braille e 

fonte ampliada, seguindo o modelo das tabelas feitas nas atividades anteriores. 

 Finalmente, faça a tabela com as frequências das respostas da pergunta 3. 

 

Tabela 9 - Tabela da atividade 15 

Filhos 
Frequência absoluta 

(quantidade) 

Frequência relativa 

(fração) 

Frequência relativa 

(porcentagem) 

0    

1    
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2    

Mais que 2    

Total    

Fonte: o autor, 2018 

 

Atividade 16 

 Utilizando o multiplano, construa um gráfico de barras da atividade 15. Nos eixos 

devem ser representados a quantidade de filhos e as porcentagens. 

 

Atividade 17 

Material utilizado: um gráfico feito com retângulos de emborrachado com texturas diferentes, 

conforme figura 18, e uma tabela em alto relevo feito com barbante e escrita tanto em Braille e 

fonte ampliada, seguindo o modelo das tabelas feitas nas atividades anteriores. 

 Uma empresa resolveu fazer um gráfico com seu balanço semestral. A partir desse 

gráfico, responda as perguntas a seguir. 

 

 

 

 

Fonte: o autor, 2018 

Figura 18 – Material da Atividade 17 
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a) Complete a tabela para representar os resultados dessa pesquisa. 

Tabela 10 – Tabela da atividade 17 

 Balanço de uma empresa 

Mês Receita Despesa 

Jan/18   

Fev/18   

Mar/18   

Abr/18   

Mai/18   

Jun/18   

Fonte: o autor, 2018 

b) Qual foi o mês que apresentou maior receita? 

c) Qual foi o mês que apresentou menor despesa? 

d) O lucro pode ser calculado, mês a mês, pela diferença da receita pela despesa. Qual foi o 

maior lucro registrado nessa empresa? 

e) Qual foi o menor lucro registrado nessa empresa? 

Fechando as ideias... 

 Ao realizamos uma pesquisa, podemos mostrar os resultados por meio de tabelas ou 

gráficos. As tabelas são ferramentas da Estatística onde as informações são apresentadas de 

forma mais detalhada. Porém, para sabermos qual é o maior (ou menor) valor da tabela devemos 

observar atentamente linha por linha. Para facilitar essa leitura da tabela, podemos representá-

la por meio de gráficos.  

 No caso da atividade 17, o gráfico utilizado foi o gráfico de colunas (ou barras) dupla. 

A altura de cada coluna está associada a um valor (número) que indica uma variável pesquisada. 

Por meio da comparação entre essas alturas é possível chegar a conclusões sobre a pesquisa 

realizada. 

 

Atividade 18 

Material utilizado: uma tabela em alto relevo feito com barbante e escrita tanto em Braille e 

fonte ampliada, seguindo o modelo das tabelas feitas nas atividades anteriores e um gráfico 

feito com retângulos de emborrachado com texturas diferentes, conforme figura 19. 

 Uma confeiteira fez uma pesquisa sobre quais os recheios preferidos pelos seus clientes 

e anotou na tabela a seguir. 
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Tabela 11 – Tabela da atividade 18 

Recheios de bolo Brigadeiro Paçoca Doce de leite Coco 

Número de pessoas 10 9 5 4 

Fonte: o autor, 2018 

a) Qual o recheio preferido nesta pesquisa? 

b) Quantos clientes preferem recheio de paçoca? 

c) Quantos clientes participaram desta pesquisa? 

d) Essa confeiteira resolveu fazer o gráfico adaptado. 

 

 

e) Você acha que este gráfico está correto? Por quê? 

  

Fonte: o autor, 2018 

Figura 19 – Material da Atividade 19. 
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6 CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

Este trabalho foi elaborado para mostrar que é possível criar um ambiente inclusivo em 

escolas de ensino regular. A sequência de atividades sugeridas pode ser realizada com todos os 

alunos, com ou sem deficiência visual. Com elas, os educandos constroem os conceitos 

elementares de probabilidade e estatística, por meio de materiais concretos, tornando o 

aprendizado mais eficiente.  

O desenvolvimento deste estudo trouxe uma série de leis e decretos que abordam a 

educação inclusiva, e podemos perceber que a inclusão já vem sendo discutida há muitos anos. 

Porém, ainda há resistência no acolhimento e na preparação de materiais e metodologias para 

o ensino de alunos com necessidades específicas. 

Com essa pesquisa, observamos alguns fatos curiosos que mostram que a deficiência 

visual é a deficiência mais significativa em toda a população brasileira. No meio acadêmico, as 

licenciaturas adotam a Libras como recurso de inclusão, e as disciplinas sobre Educação 

Inclusiva não deveriam apenas abordar as leis vigentes sobre como incluir, mas deveriam dar 

noção aos futuros professores sobre os recursos didáticos que podem ser utilizados na 

preparação de materiais adaptados. Um exemplo disso é o Braille Fácil, um recurso muito 

utilizado, que possibilita a impressão na impressora Braille, mas a sua utilização não é de fácil 

interpretação, necessitando o estudo do código Braille de matemática. 
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ANEXO – ATIVIDADES ORIGINAIS 
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