
 

 

Guia de intervenções 
MAT6_24PES03 / Como começar um pesquisa 

 
Opção 1 
 
Possíveis dificuldades na realização       
da atividade 

Intervenções 

- Definição do tema para a realização             
da pesquisa 

É importante para realização de uma 
pesquisa que se tenha conhecimentos 
prévios sobre o tema. 
Mostre a pesquisa do slide de 
aquecimento novamente e pergunte 
“Qual é o tema dessa pesquisa?”, ”O 
que achou dela?”, ”O que essa 
pesquisa informa para o leitor?”, “Essa 
informação é importante? Por quê?”. 
Fale para ele que o tema de pesquisa 
deve ter uma certa relevância, além 
de despertar a atenção do leitor para 
o mesmo.  
 
Caso os alunos ainda não consigam 
decidir o tema sugira que consulte os 
livros didáticos (ciências, geografia, 
matemática) eles podem ajudá-los 
com temáticas de relevância. Leve 
algumas revistas e jornais para a sala 
de aula que possam auxiliá-los com 
essa decisão. Se possível, oriente 
pesquisa na internet também. 

- Elaboração do instrumento de coleta  Pergunte ao aluno “O que você deseja 
saber do seu grupo de estudo?”, “Para 
que você consiga essas informações, 
que tipo de pergunta ou ação você 
deve fazer? Por quê?”. Explique que o 
instrumento escolhido deve ter como 
base as informações que ele quer 
obter na pesquisa. 

- Decisão entre pesquisa amostral ou           
censitária 

Questione aos alunos: “Qual será o 
público-alvo da pesquisa?”, “Esse 
grupo é muito grande?”, “Vocês 
conseguiriam chegar até todos os 
integrantes desse grupo?”, “Vocês 
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teriam grandes dificuldades para 
abordar todos esses integrantes?”, 
“Então qual será a melhor escolha 
para sua pesquisa?” 

 
 

Materiais Complementares 
 

Pesquisa do IBGE PeNSE 2015. Os estudantes e a relação com seus pais ou                           
responsáveis disponível no IBGE teen.http://bit.ly/2nuVoUt 
 
Santos Junior, Guataçara dos. O ensino da estatística nos anos finais do Ensino 
Fundamental / Guataçara dos Santos Junior, Danieli Walichinski. – Curitiba: Ed. 
UTFPR, 2015. Disponível em http://bit.ly/2F13pHL 
 
“Fazendo um pesquisa estatística” -  Mathema. http://bit.ly/2EvbKEu 
 
Estudo de usuários: Visão global dos métodos de coleta de dados. Sofia Galvão 
Baptista e Murilo Bastos Cunha.http://bit.ly/2BMUlEr 
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