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Lição 5 
Atividades em Sala de Aula para 
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Objetivos: 
1. Os alunos medirão e marcarão pontos de altura e peso, criando um gráfico de tamanho comparativo entre pessoas e o tatu-ca-

nastra.
2. Os alunos serão capazes de utilizar os dados para calcular uma média de peso e tamanho para pessoas e o tatu-canastra.
3. Os alunos serão capazes de explicar o significado do termo reta de regressão a partir de uma série de pontos.

Conteúdos:
Evolução Biológica: Unidade e Diversidade; De Moléculas a Organismos: Estruturas e Processos
Conteúdos de Matemática relacionados: Medidas e Dados

Idade:
8-11 anos

Materiais:  
• Fita métrica e escala
• Papel para rascunho
• Caneta ou lális
• Document de EXCEL “Grande como um gigante”
• Papel milimetrado para gráficos (se não estiver utilizando computador)

Vocabulário: 
Média, Reta de Regressão ou Correlação, Ponto (Dado de um Gráfico)
  
atividade: 
1. Quando pesquisadores estudam animais, precisam saber o que é considerado normal para a espécie. Eles fazem perguntas 

como: Qual é o peso e tamanho de cada indivíduo? Qual é a variação normal de tamanho para a espécie? Ter estas informações 
permite que comparem os dados com outros indivíduos da mesma espécie. Isto pode ajudá-los a avaliar a saúde dos animais 
e ainda se há alguma variação entre populações. Nesta atividade, coletaremos os dados de altura e peso de cada aluno. A 
informação de cada um será confidencial.
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Dados de Peso e Comprimento dos Tatus

Peso (kg)
Comprimento 
(Metros)

Peso (kg)
Comprimento 
(Metros)

Tatu.1 36 1.42 Tatu.7 34 1.52

Tatu.2 19.8 1.32 Tatu.8 31.4 1.45

Tatu.3 30.5 1.5 Tatu.9 28 1.34

Tatu.4 34.6 1.47 Tatu.10 29 1.43

Tatu.5 24 1.37 Tatu.11 32 1.5

Tatu.6 30.6 1.44 Tatu.12 30.4 1.42

2. Usando papel milimetrado ou um programa de computador, marque os pontos fornecidos na tabela de dados dos tatus para 
criar seu próprio gráfico (Você também pode utilizar o “gráfico do tatu” pré-plotado na tabela de EXCEL “Grande como um 
gigante”). 
a. Posicione o peso como eixo “x” e comprimento como eixo “y”. Insira cada dado como um único ponto. 
b. Explique que a reta de regressão ou correlação é uma linha reta que representa a direção da tendência dos pontos plota-

dos no gráfico. Desenhe a reta de regressão para os pontos fornecidos na tabela (já incluída no gráfico guia). Para isto trace 
uma linha reta que passe no meio dos pontos, deixando um número igual de pontos acima e abaixo da reta. A linha de 
regressão ou correlação mostra a direção da tendência dos dados.

c. Mostre à classe como calcular a média para os dados do tatu-canastra (ou use os cálculos fornecidos). Explique que a 
média é o valor central de uma série de números. Guarde este número para comparações.  

W Some todos os pesos e divida por 12. Isso lhe dará o peso médio. 

W Some todos os comprimentos e divida por 12. Isso lhe dará o comprimento médio. 

W Calcule as médias de peso e comprimento do tatu-canastra: 30 kg e 1,43 m.
3. Agora, peça que os alunos descubram como suas medidas se comparam com as dos tatus-canastra.

a. Pese e meça individualmente cada aluno da turma. Escreva o peso e a altura em um pedaço de papel, dobre e coloque em 
um recipiente. Coloque os papéis de todos os alunos no mesmo recipiente. 

b. Insira os dados dos alunos no gráfico indicado na tabela de EXCEL “Grande como um gigante”, no espaço denominado 
“Dados dos Alunos e Tatus”. Se estiver fazendo o gráfico à mão, marque os pontos dos alunos no gráfico do tatu. Use uma 
cor diferente para distinguir os pontos dos alunos e dos tatus. 
(Nota: Os pontos gerarão gráficos automaticamente se estiver usando o documento de EXCEL).

c. A reta de regressão aparecerá automaticamente conforme os dados são inseridos na tabela do EXCEL. Se o gráfico for feito 
à mão, trace a reta de regressão entre todos os pontos dos alunos.

d. Calcule a média para o grupo. Use este número para comparar com a média dos dados dos tatus.
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(continuado) 

4. Discuta os dados com a turma. Como são os dados da classe em comparação aos dos tatus? A reta de correlação dos alunos se 
cruza com a reta dos tatus? Como é a média da sala em relação à dos tatus? A altura e peso da sala se aproxima dos dados dos 
tatus?

***Seu zoológico promove ações ou apoia projetos de conservação? Sua instituição possui tatus ou existe atividades envolvendo 
tatus em seu programa de educação? Esta atividade pode ser feita no seu zoológico. Com a assistência de alguém do zoológico 
(professor, membro da equipe de educação ou de tratadores), os participantes podem se pesar e medir sua altura, depois inserir 
seus pontos no gráfico dos tatus e comparar com os dados do tatu-canastra. Isto também pode ser feito com uma cópia impressa 
do “gráfico do tatu”, incluso na tabela do EXCEL, ou então usando o próprio documento no computador.

SEJA UM EMBAIXADOR DOS TATUS!
Apoie a pesquisa e conservação do tatu. 
Apoie o Projeto Tatu-canastra Pantanal ou o departamento de conservação de seu zoológico local através de doações ou voluntaria-
do. Estes projetos estão trabalhando para proteger o tatu-canastra e seus hábitats aqui na América do Sul.
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