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RESULTADOS
INTRODUÇÃO
Segundo Gal (2004) o letramento estatístico refere-se
basicamente a dois componentes inter-relacionados: a
habilidade das pessoas em interpretar informações estatísticas
e a habilidade das pessoas para discutir ou comunicar tais
informações.
Pode-se verificar também que, conforme as diretrizes propostas
no ENEM – Exame Nacional do Ensino Médio, a análise gráfica
e tabular está fortemente presente nesse exame (ENEM, 2019).
Verificando a necessidade de incorporar ao ensino, o uso de
softwares voltados ao ensino e aprendizado da apresentação e
interpretação de dados, está sendo desenvolvida uma aplicação
web a ser incorporada ao software IFMath.

Atualmente o projeto encontra-se na fase de implementação. Na
figura 1, pode-se visualizar o layout da aplicação em
desenvolvimento, onde, do lado esquerdo temos o menu do
tópico de correlação e regressão, na região central temos a
entrada de dados e a apresentação gráfica ou tabular, conforme
estabelecido pelo usuário e, no lado direito temos as definições
e o passo a passo das resoluções.

OBJETIVOS
A presente pesquisa possui como objetivo geral elaborar uma
aplicação web gratuita para a apresentação de dados de
maneira gráfica e tabular, dentro do conteúdo de correlação e
regressão, e que exiba o passo a passo da resolução de
exercícios, para auxiliar professores e alunos no processo de
ensino-aprendizagem.

MÉTODOS
Durante o desenvolvimento do projeto, a equipe executora
realizou estudos sobre correlação e regressão, conteúdo a ser
implementado no módulo, e as ferramentas que foram utilizadas
para a implementação dos demais módulos.
Após esse passo foi dado início à implementação do projeto e a
programação dos algoritmos. A principal ferramenta utilizada
para o desenvolvimento foi o Angular. Para a melhor
apresentação das fórmulas está sendo utilizado o KaTeX e, a
biblioteca para a implementação da exibição dos gráficos que
será utilizada é a ApexCharts.
Após a conclusão da implementação, será realizada a validação
da aplicação com professores da área na instituição e com uma
turma-piloto.

Figura 1. Layout da aplicação.

CONCLUSÕES
No momento a aplicação encontra-se em desenvolvimento, mas
o seu diferencial está no fato de que o mesmo não apresenta
somente os resultados (tabelas, gráficos e resultados finais),
mas também o passo a passo necessário para os mesmos.
Como trabalhos futuros pretende-se implementar os demais
tópicos do módulo de estatística.
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