
3º Ano

MAT
Anos Iniciais

Social

Habilidades
FOCO

  (EF03MA19) Estimar, medir e comparar 
comprimentos, utilizando unidades de 
medida não padronizadas e padronizadas 
mais usuais (metro, centímetro e milíme-
tro) e diversos instrumentos de medida.

 (EF03MA01) Ler, escrever e comparar nú-
meros naturais de até a ordem de unidade 
de milhar, estabelecendo relações entre os 
registros numéricos e em língua materna.

Objeto do
CONHECIMENTO

 

Medidas de comprimento (unidades não 
convencionais e convencionais): registro, 
instrumentos de medida, estimativas e com-
parações.

Passaporte Didático
X Encontro de Formação  
de Professores
Grandezas e Medidas: medidas 
de comprimento
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Ponto de
PARTIDA

Observe as figuras abaixo, o que as pessoas estão fazendo? O que elas estão utilizando? Você sabe para que servem 
esses instrumentos?

Fonte : https://constructapp.io/pt/ferramentas-medicao-de-obras/

Agora, seu professor organizará uma roda de conversa em que você poderá falar o que sabe, conhece e o que 
gostaria de aprender sobre as medidas de comprimento.

MAT
Anos Iniciais 3º Ano

X Encontro de Formação de Professores 
Grandezas e Medidas: medidas de comprimento



4 Social

Ponto de
PARTIDA

Professor, nesse Passaporte Didático serão propostas sugestões de atividades que propiciam ao aluno a construção do con-
ceito de medidas de comprimento e a compreensão de que, ao longo da história da humanidade, as unidades de medida de 
comprimento foram se desenvolvendo de acordo com a necessidade dos povos.

Muitos aspectos das medidas fazem parte das atividades cotidianas dos alunos, assim, para desenvolver as habilidades, 
serão propostas situações-problema que contribuem para que eles possam ampliar, aprofundar e construir novos sentidos 
para seus conhecimentos.

As atividades serão propostas de modo a desenvolver a capacidade de comparar, propiciando a compreensão de alguns 
aspectos relacionados à noção de medir.

É importante que os alunos, ao comparar objetos, em grupos, sejam desafiados a identificar variações entre alturas, larguras 
etc.

Organize o trabalho e incentive os alunos na troca de experiências com medições a partir do uso de unidades de medida não 
padronizadas.

Converse com eles sobre os instrumentos que eventualmente já usaram para realizar medições em sua casa, por exemplo, 
se conhecem a trena, ou se já mediram suas alturas em consultórios médicos ou postos de saúde. Mas, a unidade padroni-
zada deverá surgir como solução para as dificuldades dos alunos em compreender resultados discrepantes de medições de 
um mesmo objeto, usando unidades de medida não padronizada.

Para que os alunos possam superar essas dificuldades incentive-os a socializar suas dúvidas e instigue-os a buscar novas 
respostas, aproveite este momento de interação para obter informações sobre a aprendizagem e avaliar o avanço de cada 
um.

Orientação ao
PROFESSOR

Atividade 1

Então, nem sempre na história do homem existiu instrumentos para realizar medições. Como você acha que as 
pessoas obtinham as medidas antigamente? Ou realizavam medições antigamente?

Que tal um desafio? Vamos imaginar que não temos nenhum instrumento de medida disponível. Converse com 
seu grupo e escreva como você resolveria cada situação abaixo:

a) Queremos saber qual das salas da nossa escola é a mais comprida. Como você faria para saber?

b) Queremos saber se as mesas das professoras, nas salas de aula, têm o mesmo comprimento. Como você faria 
para saber?
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c) Também queremos saber se a altura do rodapé da nossa sala é a mesma do rodapé da sala vizinha. Como você 
faria nesse caso?

Você já deve ter notado que, se não tivermos como comparar dois objetos diretamente (colocan-
do um ao lado do outro), precisamos de um terceiro que será nosso instrumento para medir.

Um modo de se fazer isso é usar partes do nosso próprio corpo:

passo palmo dedo    etc.

Vamos ver como se faz isso?

->
Fique sabendo

   QUE...

Atividade 1

Professor, nessa atividade o aluno vai construir algumas ideias sobre medidas a partir da ação de medir, que inclui observa-
ção, comparação sensorial entre objetos e compreensão da necessidade de uso de instrumentos não padronizados como 
passo, palmo, dedo etc.

Os alunos devem decidir qual instrumento é o mais adequado à situação.

a) Dê alguns minutos para os alunos sugerirem algum tipo de instrumento: passos, um pedaço de cabo de vassoura, um 
pedaço de corda ou barbante etc.

b) Também dê um tempo para eles perceberem que devem, nesse caso, escolher um instrumento menor: palmos, um peda-
ço de barbante menor etc.

c) Nesse caso, depois de um tempo, eles devem decidir por um instrumento ainda menor: dedos, palitos de fósforos etc.

Orientação ao
PROFESSOR
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Atividade 2

Você sabia que as partes do copo, durante muito tempo, foram usadas como instrumento de medida pelas pes-
soas? Observe as imagens abaixo e responda:

a) Qual parte do corpo você usaria para medir a altura da mesa? Justifique.

b) Qual parte do corpo você usaria para medir o comprimento do seu lápis? Por quê? Justifique.

c) Qual parte do corpo você usaria para medir a largura da rua onde você mora? Justifique.

Atividade 2

Professor, essa atividade propicia aos alunos fazer escolha da unidade mais adequada para realizar medições de uma 
grandeza estabelecida. Também contribui com uma discussão sobre como, ao longo da história, as unidades de medida 
de comprimento foram se desenvolvendo a partir das necessidades dos povos. Durante muito tempo essas unidades de 
medidas eram as partes do próprio corpo.

Proporcione uma discussão com os alunos de modo que percebam a importância na escolha do instrumento como unidade 
de medida. Dê alguns minutos para que os grupos respondam aos 3 itens; depois comente cada um deles.

a) palmo

b) dedo

c) passo

Orientação ao
PROFESSOR
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Atividade 3

Que tal agora fazermos algumas medições como se fazia antigamente? Topa o desafio? Faça algumas medições, 
depois, anote na tabela.

Palmo Polegar Pé Passo

Comprimento da mesa da 
professora

Comprimento da lousa

Comprimento do caderno 
de desenho

Comprimento do caderno 
de lição de casa

Comprimento do lápis

Comprimento da sala

Largura da porta

Compare as medidas que você obteve com aquelas obtidas por alguns dos seus colegas. Essas medidas são 
iguais ou diferentes? Por quê?

Agora, seu professor organizará uma conversa em que você poderá falar com seus colegas sobre os resultados.

Atividade 3

Professor, o objetivo dessa atividade é explorar com os alunos situações em que eles poderão desenvolver habilidades 
sobre medidas, a partir da ação de medir, que inclui observação, comparação sensorial entre objetos e compreensão da 
necessidade de uso de instrumentos não padronizados como unidade de medida. Organize o trabalho de modo a incentivar 
os alunos na troca de experiências com medições.

Orientação ao
PROFESSOR
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Atividade 4

Agora, vocês vão conversar sobre as imagens abaixo. Fiquem atentos às perguntas. Será que vocês conseguem 
responder todas? Vamos lá!

Vocês vão responder às perguntas em uma roda de conversa organizada pelo professor.

a) Você já ouviu falar sobre o metro? __________________________________

b) E fita métrica? __________________________________________________

c) Sabe o que é uma trena? _________________________________________

d) Para que servem esses instrumentos? _______________________________

O metro é a unidade padrão de medida de comprimento. Utilizamos o metro para expressar a 
medida da altura de pessoas, salas, portas, prédios, árvores etc., o comprimento de tecidos, 
fitas, barbantes etc., a largura de salas, portas, armários, cadeiras etc.

->
Fique sabendo

   QUE...

Atividade 4

Professor, o objetivo dessa atividade é apresentar aos alunos os instrumentos padrões de medida linear, se possível, levar 
os instrumentos para sala de aula e permitir que os alunos os manipulem.

Orientação ao
PROFESSOR
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Atividade 5

Vamos brincar de medir? Que tal? Com o material que você vai receber do professor encontre objetos que são 
maiores, menores ou iguais a 1 metro ou a metade de 1 metro.

Você já sabe como medir? Então, coloque o nome do objeto que escolheu e marque um x na coluna que mais se 
aproxima da medida que fez.

Objeto Maior que 1 metro Menor que 1 metro Iguais a 1 metro Metade de 1 metro

Atividade 5

Professor, o objetivo dessa atividade é explorar com o aluno situações em que ele desenvolverá habilidades sobre medidas a 
partir da ação de medir. Disponibilize 1 metro de barbante para cada aluno. Leve os alunos para o pátio da escola e propo-
nha um trabalho de exploração e comparação de alguns objetos no seu entorno. Peça que cada aluno, com o seu barbante, 
meça os objetos que escolheu. Após realizar as medições, eles, descobrirão quais objetos são maiores, menores ou iguais a 
1 metro ou a metade de 1 metro.

Orientação ao
PROFESSOR
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Atividade 6

Agora vamos ler o poema “A régua”.

A RÉGUA

COM UMA RÉGUA NA MÃO

POSSO MEDIR QUASE TUDO COM PRECISÃO

A MESA, A PORTA, O BALCÃO...

E ATÉ MESMO O TAMANHO DO MEU DEDÃO

MAS EXISTEM ALGUMAS COISAS

QUE A RÉGUA NÃO MEDE NÃO

A TRISTEZA, A ALEGRIA

O AMOR, A COMPAIXÃO...

E OUTROS SENTIMENTOS DO CORAÇÃO.

Fonte: GARCIA, Jacqueline. Coleção Conhecer e Crescer: Alfabetização 
Matemática. 1 º Ano. São Paulo: Escala Educacional, 2011. p.187. 

Depois deles o texto responda as questões que segue:

1. O que podemos medir com a régua? _____________________________________

2. Você já utilizou a régua? Onde? _________________________________________

3. Para que serve a régua? _______________________________________________

4. O que a régua não consegue medir? Por quê? ______________________________

5. O que são esses tracinhos? _____________________________________________________

6. Quantos podemos contar entre um número e outro? ________________________________

Com a régua medimos em Centímetros que é o metro dividido em 100 partes iguais, ou seja, o 
metro tem 100 centímetros. Centímetro é uma unidade de medida de comprimento e é utilizada 
para medir, geralmente, comprimentos menores que 1 metro

->
Fique sabendo

   QUE...



11 Passaporte Didático | Matemática | X Encontro de Formação de Professores | Grandezas e Medidas: medidas de comprimento

Atividade 6

Professor, o objetivo dessa atividade é apresentar aos alunos a régua como um dos instrumentos padrões de medida de 
comprimento (medida linear), se possível, levar réguas para sala de aula e permitir que os alunos as manipulem ou construir 
com eles esse instrumento.

Após a leitura e apreciação do poema, organize os alunos de maneira que todos possam refletir e discutir sobre algumas 
questões referentes ao texto.

Orientação ao
PROFESSOR

Atividade 7

Agora vamos brincar de medir com a régua? Já exploramos atividades usando o metro, você lembra? Agora é a 
vez de realizar medições com a régua. Vamos lá? Responda às perguntas abaixo:

1. O comprimento de um caderno mede _______________________________

2. A largura de um estojo mede _______________________________________

3. O comprimento da caneta mede ____________________________________

4. O palmo de sua mão mede ________________________________________

5. O comprimento da sola do seu tênis mede ____________________________

6. Com a régua meça quantos centímetros têm meio metro _________________

Atividade 7

Professor, o objetivo dessa atividade é explorar situações que exigem do aluno o manejo competente do uso da régua. 
Importante ressaltar como usar corretamente esse instrumento. 

Orientação ao
PROFESSOR
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Atividade 8

Você gosta de desafios? Agora chegou a hora do desafio. Na imagem em anexo tem ilustrados dois pedaços de 
corda, um da Maria e outro do Pedro. Então, vamos ver se usando o que aprendemos até agora sobre medida, você 
consegue responder às questões abaixo. 

1. Quanto mede a corda da Mariana? _______________________________________

2. Quanto mede a corda do Pedro? _________________________________________

3. Qual é maior? ________________________________________________________

Atividade 8

Professor, o objetivo dessa atividade é explorar com   o aluno situações-problema em que a ação é  medir usando a ré-
gua como instrumento de medida, chamando a atenção para o   conflito que se estabelece,  quando utilizada para medir 
comprimentos curvilíneos; nesse caso, o aluno precisará encontrar outra forma de medir, com o auxílio de um barbante, por 
exemplo.

Orientação ao
PROFESSOR
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