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1. Nota Introdutória 
 
O projecto ALEA - Acção Local de Estatística Aplicada - constitui-se como um contributo 

para a elaboração de novos suportes de disponibilização de instrumentos de apoio ao 

ensino da Estatística para os alunos e professores do Ensino Básico e Secundário. Este 

projecto nasceu de uma ideia conjunta da Escola Secundária Tomaz Pelayo e do INE, 

assente nas necessidades e estruturas que os intervenientes possuem. Melhorar a 

literacia estatística é, assim, uma condição importante para garantir uma melhor 

prestação de um serviço de utilidade pública. O Ensino da Estatística no Ensino 

Básico e Secundário constitui um dos instrumentos mais importantes para cumprir 

esse objectivo. A página Internet do ALEA está no endereço: http://alea-estp.ine.pt. 

 
A área Dossiers Didácticos foi concebida 

para apoiar a elaboração de materiais 

didácticos sobre temáticas variadas 

(População e Demografia, Inquéritos, 

Inflação e Preços, Estatística com Excel, 

etc.). Vários números destes dossiers vão 

estar disponíveis neste local, à medida que 

forem sendo elaborados.  

Neste momento apresenta-se o Dossier 

VII – Probabilidades com Excel, que 

teve a colaboração da Prof.ª Maria Eugénia Graça Martins, num formato legível em 

ambiente browser (ex. Internet Explorer, Netscape), e em papel. Neste dossier poderá 

encontrar uma descrição de, como aplicar os conhecimentos adquiridos nas páginas das 

"Probabilidades" (http://alea-estp.ine.pt) com o Microsoft Excel. Entendemos que alguns 

leitores poderão estar menos familiarizados com o Excel, pelo que se inicia este dossier 

com uma breve abordagem ao ambiente Excel e às suas folhas de cálculo. 

Números anteriores:  

Dossier I - População e Demografia  - Quantos 

Somos e Como somos. 

Dossier II – Ambiente e Recursos. 

Dossier III – A Inflação e o índice de preços no 

consumidor. 

Dossier IV – Estatística com Excel - Uma 

aplicação das noções.  

Dossier V – Censos 2001. Tu também contas.  

Dossier VI – Notas sobre a História da 

Estatística. 

Este trabalho não se pretende como definitivo, pelo que agradecemos o envio 

de comentários e sugestões, de todos aqueles que lidam com o ensino ou a 

aprendizagem das Probabilidades, para o seguinte endereço electrónico: 

lmcunha@ufp.pt. É, pois, nosso objectivo ir ao encontro das necessidades e 

expectativas de todos. Caso assim se justifique, procuraremos fazer uma 2ª 

edição deste dossier. 




