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Trabalho de grupo (2, 3 ou 4 elementos). 

Nota: Algumas aulas serão dedicadas a este trabalho. 

 Os prazos serão combinados com o professor 

Prazo máximo: 1 aula depois e com penalização de 2 valores. Depois, o 

trabalho já não será recebido e a classificação será de zero valores 

 

Trabalho 

1) ) Explique aspectos gerais acerca dos censos em Portugal. Como são 

feitos, para que servem, uma breve história, etc... (máximo : 1 página A4) 

2)  Com base na informação apresentada na tabela, faça um relatório com 

tudo o que lhe pareça relevante ao nível da Estatística estudada na aula. 

Cada grupo é livre de explorar os aspectos que considera mais pertinentes, 

tendo em conta a parte obrigatória. 

Parte obrigatória( para obter nota positiva): referir todas as variáveis; pelo 

menos uma média, uma mediana, um desvio padrão, um gráfico, uma 

correlação e recta de regressão. Faça uma comparação entre resultados de 

2001 e 2011. Apresente comentários a tudo o que fizer. 

 Algumas sugestões de exploração: 
-Os concelhos mais populosos. Pode ordenar. 

-Percentagem de cada concelho no total da região e gráfico de barras. 

-Percentagem de cada freguesia no total do respectivo concelho. 

-Número total de freguesias. 

-O número de freguesias de cada concelho. 

-As freguesias mais populosas. As  freguesias menos populosas. 

-A média, a mediana e o desvio padrão do número de residentes por 

freguesia.  

-Percentagem de homens e de mulheres na região, em cada concelho e em 

cada freguesia. 

-Tabela de frequências completa com o número de residentes por freguesia, 

agrupando em classes. Pode começar na classe [0, 5000[. 

-O coeficiente de correlação entre o número de residentes por freguesia e o 

respectivo número de edifícios, a recta de regressão e a determinação do 

número de edifícios esperados para uma freguesia com 10 000 habitantes. 

pode escolher outros pares de variáveis como: presentes/residentes,  

famílias/ alojamentos; famílias/ edifícios; alojamentos/ edifícios, etc.. 

 

3) Para além da exploração feita no ponto 2, apresente os aspectos que lhe 

pareçam mais pertinentes dos censos referentes a 2011 e a 2001 na Região 

Autónoma da Madeira.  Sugestão: use a internet. ( máximo: 2 páginas A4)   



  

 

Organização do trabalho: 

Capa.    Título: " Censos 2001 e 2011 na RAM"         Indice 

Desenvolvimento: Partes 1, 2 e 3. 

Indique as Fontes ( sites, livros, jornais, etc…) 

Debaixo de cada gráfico ou quadro, colocar o número e indicar o que 

representa. 

Tamanho máximo 20 páginas, (incluindo a capa e o índice) 

 

Apresentação final do trabalho. 

 Depois de entregue, o trabalho será analisado pelo professor e, 

depois discutido com o grupo que o elaborou.  

 Nessa discussão, o professor colocará questões sobre o trabalho a 

todos os alunos do grupo. Todos os elementos do grupo terão perguntas 

individuais sobre qualquer parte do trabalho. A classificação final poderá 

ser diferente para os vários elementos do grupo, consoante as respostas 

dadas nesta fase e também de acordo com o empenhamento demonstrado 

na aula. Só depois da discussão é que será atribuída uma classificação.  

 

Valorização do trabalho: 

Cumprir o prazo.  Valores correctos.  Boa sequência lógica 

Correcção na linguagem. 

Grau de profundidade da exploração. 

Empenhamento na aula durante a realização do trabalho. 

Criatividade e pertinência da abordagem.      Boa apresentação. 

 

Para valorizar o seu trabalho escrito, sugerimos: 

*Faça comentários pertinentes e tire conclusões relevantes em todos 

os resultados obtidos. 

*Explique os conceitos envolvidos. 

* Apresente gráficos pertinentes para complementar as informações. 

 

Nota: o empenhamento apresentado na aula durante a realização do 

trabalho terá reflexo na avaliação do mesmo. Se não mostrar qualquer 

trabalho realizado na sala de aula, o mesmo não será aceite.  

 

Fontes sugeridas: 

 

http://estatistica.gov-madeira.pt 

população e sociedade/ censos/ Resultados preliminares 

 

PesquisaNet: censos 2011 madeira. 


