lea.
pt
w.a
ww

editorial
Está prestes
a começar a
maior operação
estatística: os

Censos 2011.
A realização das operações
censitárias só é possível
através da colaboração
empenhada da população,
nomeadamente da população
escolar, pela oportunidade
que esta colaboração propicia
em termos de educação para
a cidadania. Para envolver as
comunidades educativas do
ensino básico e secundário,
foram concebidos três tipos
de aulas, destinadas a cada
um destes grupos de
população, sobre o tema
"Os Censos vão às Escolas"
com informação sobre
"o que são, para que servem
e como se fazem os
Censos 2011".
Nesta zine, damos ainda
conta da 2ª Competição
Internacional de Literacia
Estatística (cujas inscrições
já começaram) e da
comemoração do Dia Mundial
da Estatística, promovido
pelas Nações Unidas, que
terá lugar no próximo
dia 20 de Outubro.

nº15
| out.2
01

0

Os Censos vão (novamente)
às Escolas!
Em Portugal, os Censos 2011 vão realizar-se
no próximo mês de Março. Trata-se de operações
estatísticas fundamentais para se conhecer as
principais características da população e habitação
em cada país e acontecem de dez em dez anos.
A realização destas operações censitárias (XV Recenseamento Geral
da População e V Recenseamento Geral da Habitação) só é possível
através da colaboração empenhada da população, nomeadamente da
população escolar, pela oportunidade que esta colaboração propicia em
termos de educação para a cidadania. A população escolar dos ensinos
básico e secundário poderá constituir um agente importante para
dinamizar as respostas a estes recenseamentos, pela compreensão
da sua importância e pela influência positiva que pode exercer sobre
os pais e encarregados de educação, transmitindo-lhes essa mesma
deia de importância. Para o efeito, foram concebidos três tipos de
aulas destinadas a cada um dos grupos de população a abranger
(1º ciclo do ensino básico, 2º e 3º ciclos do ensino básico, ensino
secundário), sobre o tema "Os Censos vão às Escolas"
com informação sobre "o que são, para que servem
e como se fazem os Censos 2011".
Mais informações em:

http://censos.ine.pt/
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XV recenseamento geral da população

V recenseamento geral da habitação

Acção Local de Estatística Aplicada

2ª Competição
Internacional de Literacia Estatística.
Já começou. Increva-se!
Portugal teve um papel importante no desenvolvimento desta competição em 2007. O objectivo da Competição
Internacional de Literacia Estatística é aumentar o reconhecimento da Estatística entre professores e alunos,
bem como promover o desenvolvimento de recursos de ensino e aprendizagem em todo o mundo.
Mais informações (em várias línguas e em português) em:
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No âmbito da remodelação do ALEA, está a ser elaborado o novo portal que dará corpo à dimensão
Web do ALEA.
A nova imagem deste portal está a ser preparada por uma equipa sediada na DREN (Direcção Regional
de Educação do Norte) e acompanhada, em termos de desenvolvimento, pelos restantes elementos da
equipa ALEA.

Teremos notícias em breve!
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O curso "Noções de Probabilidades" tem um novo capítulo: Modelos de
probabilidade discretos e contínuos.Utilizando exemplos,
ilustrações e aplicações interactivas, são estudados neste capítulo alguns
modelos de probabilidade discretos (modelo uniforme, modelo binomial,
modelo geométrico e modelo Poisson) e alguns modelos de probabilidade
contínuos (modelo uniforme e modelo normal). Consulte já em:
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http://www.alea.pt/html/probabil/html/probabilidades.html
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Sabia que

no próximo dia
20 de Outubro
se comemora o
Dia Mundial da
Estatística?

O Dia Mundial da Estatística é uma iniciativa da
Organização das Nações Unidas (ONU) que tem
a sua primeira celebração já no próximo dia
20 de Outubro.
Várias iniciativas têm lugar um pouco por todo
mundo. http://unstats.un.org/unsd/wsd/
Uma das comemorações em Portugal é
organizada pela Faculdade de Ciências de Lisboa.

www.ceaul.fc.ul.pt
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