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MAT
Anos Iniciais

Social

Habilidades
FOCO

• (EF03MA20) Estimar e medir capacidade 
e massa, utilizando unidades de medida 
não padronizadas e padronizadas mais 
usuais (litro, mililitro, quilograma, grama e 
miligrama), reconhecendo-as em leitura de 
rótulos e embalagens, entre outros.

Habilidades
RELACIONADAS

 

• (EF03MA17) Reconhecer que o resultado 
de uma medida depende da unidade de 
medida utilizada.

• (EF03MA18) Escolher a unidade de 
medida e o instrumento mais apropriado 
para medições de comprimento, tempo e 
capacidade.

• (EF03MA05) Utilizar diferentes procedi-
mentos de cálculo mental e escrito para 
resolver problemas significativos envol-
vendo adição e subtração com números 
naturais.

Objeto do
CONHECIMENTO

 

-  Significado de medida e de unidade de medi-
da

-  Medidas de capacidade e de massa (unidades-
não convencionais e convencionais): registro, 
estimativas e comparações
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Ponto de
PARTIDA

É comum em nosso cotidiano usarmos algumas unidades de medida, como, por exemplo, 
a unidade de massa. Quando compramos frutas, legumes, verduras, carnes, etc., toda essa 
compra é medida por uma balança que fornece a massa de cada item, seja em quilograma 
ou grama.

A unidade de massa quilograma, cuja abreviatura é kg, foi definida como a massa de um 
cilindro de platina iridiada, depositado no Bureau Internacional de Pesos e Medidas, em 
Sèvres, nos arredores de Paris. Esse padrão de massa foi feito em 1887 e nunca sofreu 
alteração.

Atividade 1

Professor para o desenvolvimento dessa atividade é importante ter os materiais de acordo com o objetivo da atividade. 

Observação: em todos os itens abaixo escolha sempre um par cuja diferença seja óbvia, ou seja, de maneira que baste a 
percepção para decidir quem é o mais pesado.

Orientação ao
PROFESSOR

Material necessário: Uma bola de isopor e uma bola de tênis.

               Um pedaço de ferro e um pedaço de madeira.

                                     Uma folha de papel e uma bola de gude.

Baseado na observação de cada par de objetos, os alunos devem responder às seguintes questões:

a) Qual desses é o mais pesado? _________________________________________________________

b) Em cada caso, o maior é o mais pesado? Explique. _________________________________________

MAT
Anos Iniciais 3º Ano

VI Encontro de Formação de Professores 
Medidas de massa (unidades não 
convencionais e convencionais): registro, 
estimativas e comparações



4 Social

Atividade 2

Professor para o desenvolvimento dessa atividade é importante ter os materiais de acordo com o objetivo da atividade. 

Observação: em todos os itens abaixo escolha cada par de objetos com tamanhos próximos, de forma que a criança não 
consiga decidir apenas pela simples observação, mas que exige a comparação com o auxílio de uma ferramenta.

Orientação ao
PROFESSOR

Material necessário: Um pedaço de madeira e uma bola de tênis.

                    Um pedaço de ferro e um copinho de areia.

             Uma caixa de fósforo e uma bola de gude.

                  Uma balança de cabide

Baseado na observação de cada par de objetos, os alunos devem responder às seguintes questões:

a) Qual desses é o mais pesado? _________________________________________________________

b) Em cada caso, o maior é o mais pesado? Explique. _________________________________________

c) Peça auxílio para duas crianças que devem segurar, na frente da classe e distanciadas uma da outra, a cada vez, 
um dos objetos do par. A classe deve, então, decidir, entre os dois, qual objeto é mais pesado. Justifique.

Atividade 3

Professor para o desenvolvimento dessa atividade é importante ter os materiais de acordo com o objetivo da atividade 
(mais leve que 1kg, iguais a 1kg e mais pesados que 1kg). 

Observação: Leve para sala de aula um objeto que pese 1 quilograma que possa servir como unidade de medida, para reali-
zar as comparações.

Orientação ao
PROFESSOR
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Com essa barra de chocolate de 1 kg a professora solicitou que os alunos comparassem o 
peso da barra com o peso de outros objetos.

 Usando a barra de chocolate respondam:

a) Qual é o objeto mais pesado? _________________________________________________

b) Qual é o objeto mais leve? ____________________________________________________

c) Comente por que esses resultados e como você fez para obtê-los? ________________________________________________

Atividade 4

Ao chegar em casa, a mãe de Kátia colocou alguns produtos sobre a mesa e lançou um desafio para ela.

Vamos ajudar Kátia a resolver o desafio!

a) O que significam os símbolos g e kg que aparecem nas embalagens dos produtos? Em que situações se usa o 
símbolo g? Em que situações se usa o símbolo kg?

b) Separe os produtos na tabela de acordo com a massa de cada um.

Produtos com menos de 1kg Produtos com 1kg Produtos com mais de 1kg

Atividade 2

Professor para o desenvolvimento dessa atividade é importante ter os materiais de acordo com o objetivo da atividade. 

Observação: em todos os itens abaixo escolha cada par de objetos com tamanhos próximos, de forma que a criança não 
consiga decidir apenas pela simples observação, mas que exige a comparação com o auxílio de uma ferramenta.

Orientação ao
PROFESSOR

Material necessário: Um pedaço de madeira e uma bola de tênis.

                    Um pedaço de ferro e um copinho de areia.

             Uma caixa de fósforo e uma bola de gude.

                  Uma balança de cabide

Baseado na observação de cada par de objetos, os alunos devem responder às seguintes questões:

a) Qual desses é o mais pesado? _________________________________________________________

b) Em cada caso, o maior é o mais pesado? Explique. _________________________________________

c) Peça auxílio para duas crianças que devem segurar, na frente da classe e distanciadas uma da outra, a cada vez, 
um dos objetos do par. A classe deve, então, decidir, entre os dois, qual objeto é mais pesado. Justifique.

Atividade 3

Professor para o desenvolvimento dessa atividade é importante ter os materiais de acordo com o objetivo da atividade 
(mais leve que 1kg, iguais a 1kg e mais pesados que 1kg). 

Observação: Leve para sala de aula um objeto que pese 1 quilograma que possa servir como unidade de medida, para reali-
zar as comparações.

Orientação ao
PROFESSOR
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c) Quanto pesa o pacote de feijão em quilogramas? Quanto pesa o pacote de feijão em gramas? O que você pode 
concluir?

 

d) Quantos potes de margarina serão necessários para se obter 1kg? E para se obter 2kg?

Atividade 5

Todos os meses kátia vai ao supermercado e costuma observar os produtos nas prateleiras enquanto sua mãe faz 
compras. Observe alguns produtos que chamaram a atenção de Kátia:

a) Você já observou os rótulos dessas embalagens? Você saberia dizer como é medida a quantidade de cada um 
desses produtos? Converse com os seus colegas e seu professor sobre o assunto.

b) Quais são as medidas que aparecem nas embalagens dos produtos?

c) Kátia decidiu fazer uma tabela com os produtos que ela observou no supermercado, organizando-os na ordem 
crescente, isto é, do mais leve para o mais pesado.
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Vamos ajudar Kátia a preencher a tabela.

Nome do produto Peso

Atividade 6

Como construir uma balança na sala de aula

Para fazer sua balança caseira, você vai precisar de:

• 2 garrafas PET de 2,5 litros ou de 2 litros;

• 1 garrafa PET de 3 litros;

• tesoura;

• água;

• algum objeto com 1kg;

• algum objeto com 500gr;

• canetinha de marcação permanente.

Instruções para a montagem da sua balança:

1. Das três garrafas, duas devem ser obrigatoriamente do mesmo tamanho. A terceira deve ser um pouco maior. 
Todas as garrafas devem ser lisas.

2. Corte o bico da garrafa grande e de uma das garrafas pequenas. Em seguida, corte a parte de baixo da outra gar-
rafa pequena.

3. Forme um êmbolo, juntando a parte de cima e a parte de baixo das garrafas menores.

4. A parte maior da garrafa grande é a base da balança.

5. Afunde o êmbolo dentro da base e coloque água quase até a boca.

6. O próximo passo é fazer as marcações da balança:

Retire o êmbolo e faça a primeira marcação no nível da água.

Coloque novamente o êmbolo dentro da base sem afundar e marque a massa zero.

Agora, ponha um objeto com massa de 1 kg e faça a marcação.

Dívida em dez partes iguais a distância entre 0 e 10.

A sua balança de garrafa PET está pronta!
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Sintetizando.........

Nesta seção, você refletiu sobre o ensino e a aprendizagem da grandeza massa, quando foram salientados os se-
guintes pontos: 

• O início do trabalho com a grandeza massa em sala de aula deve ser contextualizado a partir da realidade do 
aluno. 

• Nesse início, é preciso levar em conta o conhecimento social que a criança construiu sobre o assunto. 

• Para que o aluno aperfeiçoe, aprofunde e amplie seu conhecimento sobre a grandeza massa, é conveniente 
colocá-lo diante de situações de medição com unidades não padronizadas, de modo que ele tenha a oportunidade 
de perceber que a padronização favorece a comunicação entre as pessoas, bem como favorece as estimativas e 
previsões e tomadas de decisão que envolvem essa grandeza. 

• Numa etapa posterior, é preciso levar o aluno a estabelecer relações numéricas entre as unidades padronizadas 
de massa do sistema métrico decimal com as quais ele apresenta maior familiaridade, para, só depois, a partir de 
uma analogia com o comportamento do metro, seus múltiplos e submúltiplos, apresentar as demais unidades de 
massa desse sistema, para que ele possa relacioná-las entre si. 
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Proposta de atividade

Professor, agora é sua vez: elabore uma situação didática que possibilite um avanço dos alunos na construção das 
ideias relacionadas à habilidade (EF03MA24) Resolver e elaborar problemas que envolvam a comparação e a equiva-
lência de valores monetários do sistema brasileiro em situações de compra, venda e troca.

Bibliografia

Instituto qualidade no Ensino. Kit Escola. Formação Continuada em Serviço de Matemática, Ano I. 1º e 2º Série, 
Seção 4. São Paulo: IQE
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