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Escola Superior de Educação 
Descritor de Unidade Curricular 

 
Nível de ciclo de estudos:  
Licenciatura 
Curso:  
Educação Básica 

 

Unidade Curricular: 9853329  - Elementos de Probabilidades e Estatística 

Ano 2 Semestre 4 Área CNAEF: 462 ECTS: 6,5 

 
Tipo de Unidade Curricular: Obrigatória 

 
Modo de Ensino: Presencial 

 

 
Língua de Trabalho: Português  

DOCENTE RESPONSÁVEL: Cesário Paulo Lameiras de Almeida 

TEMPO DE TRABALHO DO ESTUDANTE EM HORAS 

HORAS 
TOTAIS 

Horas de Contacto 
Horas de 
Trabalho 

Autónomo 

Ensino 
teórico 

(T) 

Ensino 
teórico-
prático 
(TP) 

Ensino 
prático e 

laboratorial 
(PL) 

Trabalho 
de campo 

(TC) 

Seminário 
(S) 

Estágio 
(E) 

Orientação 
tutorial 
(OT) 

Outra 
 (O) 

162,5 10 55                         10       87,5 

 
Pré-requisitos (se aplicável): <<Máximo 500 caracteres>> 
 

OBJETIVOS EDUCACIONAIS / RESULTADOS DE APRENDIZAGEM 

Dominar a terminologia e a linguagem específica das probabilidades e da estatística; 

Conhecer os modelos probabilísticos e construções estatísticas que possam contribuir para a interpretação de 

diversificados tipos de fenómenos; 

A compreensão do raciocínio matemático e de organização (observação, análise, construção e sistematização); 

A aptidão para utilizar conscientemente determinadas técnicas de cálculo; 

A tendência para relacionar e integrar os diferentes conceitos abordados; 

Manipular ferramentas informáticas, com cariz estatístico, como forma de abordagem à resolução de problemas 

(EXCEL, SPSS etc) 

CONTEÚDOS PROGRAMÁTICOS 

Probabilidade 

- Cálculo combinatório 

- Teoria elementar da probabilidade 

- Experiências aleatórias, espaços amostrais e acontecimentos 

- Probabilidade 

- Axiomática de Kolmogorov. Teoremas 

- Probabilidade condicional 

- Acontecimentos independentes 

- Teorema de Bayes 

- Variáveis aleatórias discretas – binomial, poisson e hipergeométrica. 

- Variáveis aleatórias contínuas – normal, t-student, qui-quadrado. 

Estatística 

- Importância e objecto da estatística. 
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- Tabelas e gráficos. 

- Medidas de localização. 

- Medidas de dispersão. 

- Correlação e regressão linear. 

- Estimação intervalar. 

- Alguns testes estatísticos. 

- A complementaridade do Excel/SPSS. 

DEMONSTRAÇÃO DA COERÊNCIA DOS CONTEÚDOS PROGRAMÁTICOS COM OS OBJETIVOS DE APRENDIZAGEM 

Diariamente, somos confrontados com informação de natureza matemática. Nesta lógica, a necessidade de 

formação em probabilidades e estatística, justifica-se, entre outros, pelo facto de ser um meio facilitador de uma 

participação cívica elucidada e crítica. 

O presente programa procura, não só, prestar uma imprescindível formação teórica ao nível das probabilidades, 

mas também uma formação ao nível das aplicações e das técnicas estatísticas mais usuais e que servem de 

complemento para uma melhor interpretação de diversos tipos de fenómenos. 

Assim, pretende-se com esta unidade curricular facultar, por um lado, conhecimentos matemáticos sobre Teoria 

das Probabilidades e, por outro, apresentar e analisar as virtudes e limitações de vários métodos e conceitos 

estatísticos, permitindo que se adquira a capacidade de executar corretamente análises estatísticas e dominar uma 

linguagem que lhes permita discutir problemas com vista a uma efetiva ajuda à resolução de problemas da vida 

corrente. 

MÉTODOS DE ENSINO E APRENDIZAGEM 

Exposição (com recurso aos mais diversificados meios: oral, escrito e com projecção multimédia) das ideias 

imprescindíveis ao processo de ensino/aprendizagem dos conhecimentos mais teóricos e que servirão de 

plataforma aos procedimentos de trabalho prático directamente associado e onde o grau de abstracção deve 

aparecer, sempre que possível, ligado a aplicações concretas; 

DEMONSTRAÇÃO DA COERÊNCIA DAS METODOLOGIAS DE ENSINO COM OS OBJETIVOS DAS APRENDIZAGENS* 

No cumprimento do DL n.º 79/2014, esta Unidade Curricular surge no âmbito da Formação na Área da 

Docência, integrando os 30 créditos mínimos de formação na área de docência para ingresso no ciclo de estudos 

conducente ao grau de mestre, necessários para a habilitação para a docência. 

Atendendo à regulamentação do perfil do Educador de Infância e do Professor do 1.º e 2.º ciclos, ao DL 79/2014 e às 
especificidades desta Unidade Curricular, as metodologias utilizadas privilegiam uma 

componente científica do ensino, não descurando uma vertente didáctica que garanta a aplicabilidade destes 

conceitos no contexto da futura atividade profissional destes alunos. 

Considerando que este grupo de profissionais constituirá um dos pilares fundamentais da formação das novas 

gerações, estas metodologias pretendem ainda dotar estes alunos de competência ao nível de espírito crítico e de 

autonomia, que suscitem o gosto e a necessidade permanente de actualização através da formação ao longo da 

vida. 

MÉTODOS DE AVALIAÇÃO 

 Acompanhamento da resolução de casos práticos que obriguem à utilização das ferramentas informáticas com 

uma vertente estatística (SPSS, EXCEL). 

Testes escritos e avaliação contínua de acordo com o Regulamento Escolar Interno. 
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