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O jogo Glória da Estatística, baseado
no Jogo da Glória, consiste num
tabuleiro com um conjunto de casas
que cada jogador (até um máximo de
4) deve percorrer até alcançar a
última casa, ou seja, a Glória!

Contactos:
CEscola
O N eTINE
A (ver
C T O S

No decorrer do jogo, o jogador
deverá responder a diversas
questões sobre Estatística, por
forma a conseguir progredir,
havendo, ainda, casas especiais de
avanço e retrocesso... Com muita animação!!!

Escola Sec. Tomaz Pelayo
R. Prof.Dr. Fernando Pires de Lima
4780 SANTO TIRSO
Tel. 252852356
E-mail: alea@esec-tomaz-pelayo.tcts.pt

Dir Regional de Educação do Norte
Rua António Carneiro, 8
4349-003 PORTO
Tel: 225191100
Fax: 225103151
E-mail: dren@dren.min-edu.pt
Instituto Nacional de Estatística
Direcção Regional do Norte
Edifício Scala, Rua de Vilar, 235 - 9º
4050-626 PORTO
TEL.:22 6072000, FAX:22 6072005
E-mail:drn@ine.pt
Dir. Regional de Lisboa e V. Tejo,
Av. António José de Almeida, 2
1000-043 LISBOA
TEL.: 21 8426100, FAX: 21 8426365
E-mail:drlvt@ine.pt
Direcção Regional do Centro,
Rua Aires de Campos, Casa das
Andorinhas
3000-014 COIMBRA
TEL.: 239 790400, FAX: 239 790493
E-mail:drc@ine.pt
Direcção Regional do Alentejo,
R. Miguel Bombarda, 36
7000-919 ÉVORA
TEL.: 266 25544, FAX: 266 29326
E-mail:dra@ine.pt
Direcção Regional do Algarve,
R. Cândido Guerreiro, 43, 6 Esqº
8000-318 FARO
TEL.:289 880750, FAX: 289 878819

Noções de Probabilidades

E-mail:dralgarve@ine.pt

Encontram-se em fase
de finalização os
primeiros dois capítulos
do curso interactivo de
probabilidades, de
acordo com o programa
de matemática do
ensino secundário.

Dossier V - Censos 2001
«Tu Também Contas!»

Mini Censos “Tu Também Contas!”
1º ciclo do Ensino Básico

Neste dossier, poderá encontrar
um breve estudo sobre os
A este desafio lançado pelo ALEA, no âmbito da iniciativa
recenseamentos
que pretende
“Tu Também Contas!”,
propiciar uma
responderam 160 escolas
primeira leitura
básicas
do 1º ciclo de todo
sobre este tema.
o país, totalizando cerca de
Apresenta-se
uma abordagem
11 mil alunos!
sobre a história
dos
Os inquéritos estão a ser
recenseamentos,
tratados por alunos do 4º
uma viagem
pelos censos do
ano do curso de Estatística
mundo, uma
e Investigação Operacional
breve caracterização da
da Faculdade de Ciências da Universidade de Lisboa, sendo
população portuguesa (focando
os resultados brevemente disponibilizados na nossa página!
alguns aspectos importantes
como o envelhecimento, os
A,
índices de dependência, etc.) e
A L E la!
do
o
uma síntese sobre os Censos
c
s
M
e
O
D - R a tua
2001, o primeiro grande desafio
C
n
O
Este CD-ROM está organizado de acordo com uma
N O V emente
estatístico do século XXI em
v
e
r
b
trilogia que serve de base à estrutura do ALEA. A
Portugal.
página principal apresenta um triângulo em que os
No final, a rubrica “Ver Também”
vértices apontam para a Estatística (na óptica do ensino
contém links para outros tópicos
e aprendizagem de conceitos), para as Estatísticas
de interesse relacionados com a
(enquanto informação importante para a promoção da
temática dos censos.
cidadania) e para o Espaço lúdico (como ambiente de
aprendizagem facilitador para as faixas etárias a quem
este produto se destina).
Dossier VI - “Notas

sobre a História
Estatística”

da

Neste dossier tentou-se abranger alguns
pontos importantes da história da
Estatística e das Estatísticas, desde as
Antigas Civilizações até aos nossos dias.
Alguns cientistas também são aqui
mencionados, não todos, mas sim aqueles que deram um maior
contributo para o desenvolvimento da Estatística. No último
capítulo é apresentado um pouco da evolução da Estatística no
nosso país.

Poderá encontrar neste CD-ROM:
·
um curso de Noções de Estatística
(apresentando aspectos ligados à estatística
descritiva)
·
materiais didácticos organizados na página
“Dossiers & Recursos”
·
o “Meio Envolvente”, uma caracterização
estatística do território que nos rodeia e
“Factos e Números” (estatísticas oficiais e
outras)
·
Jogo didáctico: Estatística Trivial
·
Uma Galeria Virtual com trabalhos feitos por
alunos

A última Chance...

Vol 15, No. 1 (Winter 2002)
Issue: Vol 15, No. 1 (Winter 2002)
tem como artigo de capa STATISTICS FOR HOMELAND DEFENSE

O último número da CHANCE (vol. 13, n.4 ), tem Current

Para mais informações ligue-se a: http://www.public.iastate.edu/~chance99/

