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Resumo 

Este trabalho refere-se à elaboração e aplicação de duas sequências de ensino sobre Tratamento da Informação, 

em duas turmas de 6º ano e em três turmas de 8º ano do Ensino Fundamental. Para a seleção dos conteúdos e 

preparação das atividades, foram utilizadas provas de diversos anos do Sistema de Avaliação de Rendimento 

Escolar do Estado de São Paulo (SARESP) que estavam disponíveis na internet. Foram necessárias 6 horas/aula 

em cada turma para a aplicação, que ocorreu em horário regular de aula, com a presença do professor da sala. Os 

resultados obtidos permitem afirmar que os alunos apresentam muitas dificuldades de interpretação de texto, 

além de ter algumas lacunas conceituais de conteúdos prévios, e em relação às Sequências, é possível afirmar 

que deve haver algumas reformulações que contemplem as lacunas identificadas. 
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Entende-se por Sequência de Ensino um conjunto de atividades escolares organizadas 

e planejadas para ensinar um determinado conteúdo. Esta organização se dá de forma 

gradual, partindo de níveis mais fáceis até alcançar os objetivos previamente estabelecidos, 

passando pelas etapas: introdução, ampliação, sistematização e avaliação dos conhecimentos. 

Com o objetivo de contribuir com o desenvolvimento, em turmas do Ensino 

Fundamental de uma Escola da rede Estadual, das competências e habilidades avaliadas pelo 

SARESP, elaboramos Sequências de Ensino que contemplassem os conteúdos do bloco 

Tratamento da Informação (SÃO PAULO, 2008) presentes nas provas daquele Sistema, sob a 

orientação da terceira autora e supervisão da quarta autora.  

 



Para elaboração das sequências a serem utilizadas partimos de alguns pressupostos:  

 os conteúdos deveriam ser contextualizados a fim de motivarem os alunos; 

 a metodologia deveria levar em conta os conhecimentos prévios dos alunos. Segundo 

Teixeira e Sobral (2010), os conhecimentos prévios são fundamentais para a 

aprendizagem de novos conceitos. 

 os alunos deveriam ter a oportunidade de exercitarem individual e coletivamente os 

conteúdos aprendidos. É importante destacar o papel do parceiro na construção do 

conhecimento, como evidenciado por Vygotsky (1998). Tal exercício foi construído 

com base em questões do SARESP (2005, 2007). 

A escolha do SARESP se deu, pois este sistema tem o intuito de identificar o nível de 

aprendizagem dos alunos de cada escola e acompanhar a evolução da qualidade da educação 

ao longo dos anos.  

A Secretaria da Educação do Estado de São Paulo implementou, em 1996, o Sistema 

de Avaliação de Rendimento Escolar do Estado de São Paulo (SARESP), obrigatório a todas 

as Escolas Estaduais. De acordo com a Apresentação do SARESP disponível na internet
1
, o 

Sistema tem como finalidade produzir informações consistentes, periódicas e comparáveis 

sobre a situação da escolaridade básica na rede pública paulista, de modo a orientar os 

gestores do ensino no monitoramento das políticas voltadas para a melhoria da qualidade 

educacional. 

Selecionamos as provas dos anos de 2005
2
 e 2007

3
, pois estas estão disponíveis na 

internet e analisamos os relatórios disponíveis a fim de identificar as habilidades avaliadas 

pelas provas.  

Constatamos que, no Tratamento da Informação, os alunos de 5ª série devem ser 

capazes de: ler e interpretar dados expressos em tabelas simples e de dupla entrada; completar 

uma tabela de dupla entrada a partir de informações dadas; ler e interpretar dados expressos 

em gráfico de coluna ou barra; associar uma tabela a um gráfico. Já os alunos de 7ª série 

                                                             
1 http://saresp.fde.sp.gov.br/2012/Arquivos/2_Apresentacao_do_site.pdf  

2 http://saresp.fde.sp.gov.br/2005/ 

3 http://saresp.fde.sp.gov.br/2007/ 

http://saresp.fde.sp.gov.br/2012/Arquivos/2_Apresentacao_do_site.pdf
http://saresp.fde.sp.gov.br/2005/
http://saresp.fde.sp.gov.br/2007/


devem: resolver situação-problema cujos dados estão expressos em tabelas de dupla entrada; 

resolver situação-problema cujos dados estão expressos em gráficos de colunas, barras ou 

setores; associar uma tabela simples a um gráfico de colunas ou setores; identificar espaços 

amostrais de um evento aleatório (SÃO PAULO, 2005). 

Analisamos também o documento “Matrizes de Referência para a Avaliação” (SÃO 

PAULO, 2009) em relação ao Tratamento da Informação. Segundo este documento, um 

aluno de 6ª série deve ser capaz de: identificar e interpretar informações transmitidas por 

meio de tabelas; identificar e interpretar informações transmitidas por meio de gráficos; 

identificar o gráfico adequado para representar um conjunto de dados e informações. 

(gráficos elementares – barras, linhas, pontos); utilizar diagramas de árvore para resolver 

problemas simples de contagem; resolver problemas que envolvam a ideia do princípio 

multiplicativo de contagem. 

Ainda em relação a este documento, um aluno de 8ª série deve ser capaz de: resolver 

problemas que envolvam informações apresentadas em tabelas e/ou gráficos; associar 

informações apresentadas em listas e/ou tabelas simples aos gráficos que as representam e 

vice-versa; resolver problemas que envolvam processos de contagem, princípio 

multiplicativo; resolver problemas que envolvam ideias básicas de probabilidade. 

Com base nessas informações selecionamos os conteúdos e elaboramos duas 

sequências de ensino, uma para a 5ª série e outra para a 7ª série. 

 

Elaboração das Sequências: 

1. Sequência de Ensino para a 5ª série: 

Esta sequência teve por objetivos: analisar tabelas; retirar informações de tabelas; 

analisar gráficos de barras e de setores; retirar informações de gráficos; relacionar gráficos e 

tabelas que contenham as mesmas informações; resolver problemas envolvendo o princípio 

multiplicativo. 

As aulas foram distribuídas da seguinte forma: 

 Aula 1: Introdução à Tabelas e Atividade Motivacional; 

 Aula 2: Atividade sobre Tabelas no SARESP e Introdução a Gráficos; 



 Aula 3: Atividade Motivacional e Atividade sobre Gráficos no SARESP; 

 Aula 4: Atividade sobre relacionar Gráficos e Tabelas no SARESP; 

 Aula 5: Introdução e Atividades sobre Princípio Multiplicativo; 

 Aula 6: Avaliação dos conteúdos. 

Utilizamos como contexto motivacional os Jogos Olímpicos. Nas 4 primeiras aulas 

utilizamos como metodologia aulas dialogadas seguidas de resolução de exercícios, e na 5ª 

aula foi utilizada uma atividade exploratório-investigativa para os alunos construírem o 

conceito de Princípio Multiplicativo. 

2. Sequência de Ensino para a 7ª série: 

Esta sequência teve por objetivos: analisar tabelas; trabalhar informações de tabelas; 

analisar gráficos; trabalhar informações de gráficos; calcular média, moda e mediana. 

As aulas foram distribuídas da seguinte forma: 

 Aulas 1 e 2: Atividade sobre Tabelas e Gráficos no SARESP; 

 Aula 3: Introdução à Média; 

 Aula 4: Introdução à Moda e Mediana; 

 Aula 5: Atividade sobre Média, Moda e Mediana no SARESP; 

 Aula 6: Avaliação dos conteúdos. 

Utilizamos como metodologia aulas dialogadas com resolução de exercícios. 

 

Aplicação das Sequências: 

 As duas sequências foram aplicadas em uma mesma Escola Estadual da cidade de São 

Carlos (SP), e foram realizadas durante o horário regular de aula, com a presença do 

professor regular da sala. Aplicamos a Sequência para duas turmas de 5ª série no 3º Bimestre 

de 2012, e estamos aplicando a Sequência para três turmas de 7ª série no 4º Bimestre. Havia, 

em média, 23 alunos presentes em cada uma das aulas. 



 Observamos que a motivação na Sequência da 5ª série é os Jogos Olímpicos e na 

Sequência da 7ª série são as questões do SARESP. 

1. Sequência de Ensino para a 5ª série: 

As aulas foram aplicadas de acordo com o previsto pela Sequência, sem nenhuma 

alteração de percurso, contemplando todos os objetivos previamente estabelecidos. Os alunos 

ficaram bastante motivados com as atividades que traziam informações sobre os Jogos 

Olímpicos.  

Observamos que os alunos têm muita dificuldade na interpretação dos enunciados. Na 

maioria das vezes tínhamos que explicar as questões e deixar mais explícito o que era pedido. 

Também notamos uma ansiedade nos alunos de marcar a alternativa correta nas questões de 

múltipla escolha. Se eles achavam que tinham encontrado a alternativa correta, eles não liam 

as restantes e iam para a próxima questão. 

Como os alunos consideram que o SARESP apresenta questões difíceis, esperávamos 

que eles se mostrassem apáticos em relação a estas atividades. Ainda assim, elas se 

mostraram motivadoras, possivelmente pelo fato de que eles haviam compreendido os 

conceitos e se viam capazes de resolver as questões. Muitas vezes, ao final das aulas, 

ouvíamos alunos dizendo “mas o SARESP é fácil assim?” e respondíamos que sim, 

reforçando que eles não poderiam ter preguiça de ler a questão e estudar. 

Durante a aplicação de uma das atividades percebemos que houve má elaboração de 

nossa parte. A atividade, aplicada na 4ª aula, consistia em relacionar gráficos e tabelas que 

contivessem as mesmas informações, porém, logo na primeira questão, era dada uma tabela 

com muitas entradas (5x4), e eles deveriam dizer qual dos 4 gráficos dados estava de acordo 

com as informações da tabela. Além disso, as informações eram porcentagens com números 

decimais. Os alunos tiveram muita dificuldade neste exercício, não tinham ideia nem de qual 

era o ponto de partida para a resolução e, por mais que ajudássemos, eles não compreendiam. 

As outras questões da atividade eram mais simples e eles conseguiram resolvê-las. Após 

reflexão, concluímos que esta questão deveria ser reformulada, de forma que a tabela possua 

poucas entradas. 

Na 5ª aula, para trabalhar com o Princípio Multiplicativo, entregamos aos alunos, que 

estavam sentados em duplas ou trios, uma atividade investigativa juntamente com um kit dos 

Uniformes Olímpicos, composto de 12 cartas: 4 camisas, 4 shorts e 4 pares de meias (nas 



cores branca, amarela, azul e verde). Os alunos deveriam responder às questões utilizando as 

cartas como auxílio à contagem, porém percebemos que alguns grupos estavam brincando 

com as cartas em vez de realizar a atividade proposta. Por outro lado, outros alunos 

utilizaram as mesmas cartas para fazer analogias e responder às questões do SARESP, as 

quais não trabalhavam roupas. É possível que isto seja um grande passo para realizarem 

generalizações. Apesar de tudo, acreditamos que este conteúdo poderia ser trabalhado por 

mais tempo, pois não tivemos muito tempo de fazer sistematizações e realização de 

exercícios de fixação mais exaustivos. 

A Avaliação aplicada na 6ª aula teve como objetivo verificar se os objetivos pré-

estabelecidos foram alcançados. As médias das turmas foram: 7,33 e 6,81, ou seja, em torno 

de 7,0, que podem ser consideradas satisfatórias. Consideramos que a compreensão do 

Princípio Multiplicativo não foi alcançada de forma significativa, pois, apesar de a maioria 

ter acertado, muitos deles tiveram que pedir ajuda durante a realização da prova. 

Em relação aos gráficos e tabelas, os alunos souberam retirar informações de forma 

adequada, porém, quando requisitados a realizar cálculos com esses dados, eles apresentaram 

muitas dificuldades em identificar a operação a ser utilizada. 

Ficou claro, tanto nas aulas quanto na avaliação, que os alunos têm muitas 

dificuldades de interpretação de texto, atividade usualmente associada às aulas de Língua 

Portuguesa, e que ficam explícitas na resolução de problemas matemáticos. 

2. Sequência de Ensino para a 7ª série: 

Assim como na 5ª série, as aulas foram aplicadas conforme o estabelecido na 

Sequência, porém fizemos algumas adaptações aos exercícios conforme fomos conhecendo 

os alunos. Nas primeiras aulas, que trabalhamos tabelas e gráficos, algumas questões 

(retiradas de provas do SARESP) necessitavam de um prévio conhecimento sobre 

porcentagem, regra de três e expressões algébricas. Desta forma, esses exercícios mais 

elaborados foram feitos na lousa juntamente com os alunos e, conforme a resolução, os 

próprios alunos deveriam relembrar os conceitos cobrados. 

Percebemos novamente que a interpretação do enunciado das questões é um problema 

sério dos alunos. Eles conseguiam interpretar os gráficos e tabelas (também explorados nos 

exercícios de média, moda e mediana), mas se confundiam para identificar o que exercício 



pede de fato. Por esta razão, lemos os exercícios com os alunos, deixando claros os objetivos 

de cada exercício. 

Para que motivássemos os alunos em relação às contas com números decimais, 

pedimos que um dos alunos da sala se voluntariasse para fazer as contas na lousa, de forma 

que a turma toda ajudasse e, assim, as dúvidas sobre as operações básicas (principalmente 

quociente) puderam ser sanadas. 

Nas aulas sobre média, moda e mediana (3ª e 4ª aulas), pedimos que os alunos 

sentassem em duplas ou trios para resolverem os exercícios propostos, a fim de que pudessem 

discutir as possíveis soluções e ficar menos dependentes da ajuda de um professor. Ficamos 

atentas aos grupos que precisavam de mais de atenção de modo que pudéssemos ajudá-los. 

Além disso, percebemos que o trabalho com média mostrou-se cansativo para os alunos, que 

não estavam muito motivados. 

A Sequência está em andamento e ainda não foram realizadas as duas últimas aulas. 

Desta forma, ainda não temos os subsídios da Avaliação para analisar se os objetivos pré-

estabelecidos foram alcançados, de forma que nossa análise final será feita somente com base 

no desenvolvimento das aulas. 

 

Considerações Finais: 

Atualmente as Avaliações externas à Educação Básica, como o SARESP (nível 

estadual – SP) e o SAEB (nível nacional), são importantes instrumentos de obtenção de 

informações sobre o nível de aprendizagem dos alunos de escolas públicas. Além disso, os 

resultados servem para o monitoramento das políticas públicas na área da educação e do 

plano de metas das escolas. 

Desta forma, analisamos documentos referentes ao SARESP e elaboramos Sequências 

de Ensino que contemplassem as competências e habilidades avaliadas pelo SARESP. 

A aplicação das Sequências evidenciou que: 

 em geral, os alunos apresentam muitas dificuldades de interpretação de texto e, além 

disso, eles têm preguiça de ler as questões e pensar sobre o que devem fazer; 



 os alunos sabem retirar informações de gráficos e tabelas, porém a manipulação destas 

informações ainda é um problema para eles; 

 os alunos de 7ª série têm algumas lacunas conceituais de conteúdos prévios; 

 Em relação à Sequência da 5ª série, acreditamos que a aula sobre Princípio 

Multiplicativo deveria ser reformulada, substituindo, talvez, a utilização dos kits 

olímpicos por algo mais lúdico e trazendo maior sistematização dos conceitos em 

seguida; 

 Em relação à Sequência da 7ª série, acreditamos que a aula sobre Média deveria ser 

reformulada, substituindo a exposição dos conteúdos e os exercícios por algo mais 

lúdico, seguido de fixação através de problemas. 

Tais reformulações devem contemplar as lacunas de conhecimentos prévios, pois 

estes são fundamentais para a aprendizagem de novos conceitos, de acordo com Teixeira e 

Sobral (2010). 

Por fim, concluímos que este trabalho contribuiu com a nossa formação, pois tivemos 

que planejar, aplicar e refletir sobre nossa própria prática, de modo a nos tornar mais 

preparadas para a atividade docente. E esperamos que ele também possa contribuir para a 

formação de outros professores. 
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