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MAT
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Social

Habilidades
FOCO

	(EF04MA22) Ler e registrar medidas e 
intervalos de tempo em horas, minutos e 
segundos em situações relacionadas ao 
seu cotidiano, como informar os horários 
de início e término de realização de uma 
tarefa e sua duração.

Habilidades
RELACIONADAS

 

	(EF04MA01) Ler, escrever e ordenar 
números naturais até a ordem de dezenas 
de milhar.

Objeto do
CONHECIMENTO

 

Medidas de tempo: leitura de horas em 
relógios digitais e analógicos, duração de 
eventos e relações entre unidades de medida 
de tempo.
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Ponto de
PARTIDA

Você já viu como funciona um relógio que tem 3 ponteiros?

Ponto de
PARTIDA

Professor, o objetivo deste Passaporte Didático é levar o aluno a desenvolver conceitos básicos de medida de tempo.

O Ponto de Partida apresenta uma conversa inicial sobre o ponteiro dos segundos, presente em vários modelos de relógios. 
Faça a discussão com os alunos, perguntando quem já viu esse tipo de relógio. Se possível, leve para a sala de aula um 
relógio que tenha esse terceiro ponteiro. 

Em um relógio que tem 3 ponteiros geralmente o mais fino e comprido dos três é o que se movimenta mais rapidamente. Ele 
percorre os tracinhos do mostrador, dando “pulinhos” de um em um. Enquanto ele dá uma volta completa, passando pelos 
60 tracinhos do mostrador, o ponteiro dos minutos caminha de um tracinho para o seguinte. O tempo que eles levam para 
fazer isso é de 1 minuto. Cada “pulinho” desse ponteiro mais fino corresponde a um segundo. Então, podemos dizer que 60 
segundos equivalem a 1 minuto.

Orientação ao
PROFESSOR

MAT
Anos Iniciais 4º Ano

VIII Encontro de Formação de Professores 
Grandezas e Medidas: Medida de Tempo
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Atividade 1

CONFECCIONANDO O SEU PRÓPRIO RELÓGIO

Material por aluno:

• 1 cópia do Anexo a essa atividade;

• ¼ de folha de papel cartão ou E.V.A;

•	 Um	fixador	(tachinha,	clips,	pedaço	de	arame,	pedaço	de	plástico	duro);

• Cola;

• Tesoura.

Agora	que	você	já	viu	alguns	relógios	diferentes,	e	conversou	sobre	o	que	já	conhece	a	respeito	da	utilidade	e	funcio-
namento	dessas	máquinas,	que	tal	montar	o	seu	próprio	relógio?

Como fazer:

a)	 Use	a	tesoura	para	recortar	o	relógio	e	os	ponteiros	que	estão	no	Anexo	2.

b)	 Cole	a	figura	recortada	e	os	ponteiros	no	papel	cartão	ou	E.V.A.

c)	 Recorte	a	figura	do	relógio	e	dos	ponteiros	do	papel	cartão	ou	E.V.A.

d)	 Coloque	os	ponteiros	seguros	pelo	fixador	no	centro	do	relógio,	conforme	orientação	do	professor.

Atividade 1

Entregue o material a ser utilizado a cada aluno.

Utilizar um relógio montado pelos próprios alunos é uma boa estratégia para aprender a ler horas, já que ao montar o pró-
prio material, ele pode refletir sobre os elementos presentes nesse objeto mesmo antes de seu uso.

A finalidade dessa atividade é montar um relógio com ponteiros (analógico), para depois realizar atividades utilizando-o.

a) Faça a leitura coletiva da atividade 1, com toda a turma, solicitando que os alunos realizem cada etapa da atividade 
conforme indicado. Peça que peguem a folha do Anexo e a tesoura e recortem a imagem do relógio e de seus ponteiros. 
Circule pela sala para verificar se alguém apresenta dificuldade. 

 Professor, na comanda da atividade, o aluno é solicitado a seguir instruções para realizar a atividade com sucesso. Esse 
gênero textual é familiar aos alunos de 4º ano. Lembre-os disso durante a realização da tarefa.

b) Peça que os alunos colem as figuras recortadas no papel cartão ou E.V.A.

c) Solicite que utilizem a tesoura para recortar o relógio e ponteiros colados no papel cartão ou E.V.A.

d) Oriente-os a fixarem os ponteiros, com o fixador disponível, no centro do relógio. Peça que observem a marcação exis-
tente no centro do relógio e que estejam atentos ao fato de que os ponteiros precisam se movimentar. Sugerimos que 
à medida que você, professor, repasse as orientações, possa ir realizando a atividade de fixar os ponteiros no centro do 
relógio, para que os alunos também visualizem como deve ser feito. Para isso, é importante que você monte seu relógio 
junto com os alunos.

Orientação ao
PROFESSOR
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Atividade 2

É HORA DE COLOCAR O RELÓGIO PARA FUNCIONAR

Material por aluno:

•	 Relógio	montado	na	atividade	anterior.

Agora	que	você	montou	e	já	conhece	bem	seu	relógio,	vamos	utilizá-lo	em	algumas	situações:

a)	 Seu	professor	apresentará	os	elementos	do	relógio	montado	por	você.	Fique	atento	e	à	medida	que	ele	apresentar	
cada	elemento,	você	deve	identificar	esse	elemento	em	seu	próprio	relógio.

b)	 Agora,	seu	professor	vai	ditar	algumas	horas.	Represente	em	seu	relógio	e	registre	nos	relógios	abaixo	cada	hora	
ditada por ele: 

c)	 Indique	as	horas	e	minutos	registrados	nos	relógios	abaixo,	utilizando	as	devidas	abreviações:
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Atividade 2

a) Utilizando o relógio montado na atividade anterior, você deve retomar com os alunos os elementos do relógio analógico 
e suas funções. Após os questionamentos e discussões em torno do assunto, oriente-os quanto ao funcionamento do 
relógio de ponteiros (analógico). Comece apresentando e apontando no relógio cada elemento que o compõe: disposição 
dos números, tamanhos dos ponteiros, quantidade de ponteiros e a finalidade de cada um. Mesmo que já tenham respondi-
do perguntas referentes a esses elementos, é importante retomá-los para reforçar as aprendizagens ou sanar dúvidas que 
ainda persistem.

Dê também informações sobre o funcionamento do relógio quanto aos ponteiros e números que representam os minutos. 
Por exemplo: o ponteiro grande leva 1 hora para dar uma volta no relógio; o ponteiro pequeno leva 1 hora para andar de um 
número a outro; entre um risquinho e outro tem 1 minuto; em 1 minuto o ponteiro grande vai de um risquinho até o outro; o 
ponteiro pequeno leva 12 horas para dar uma volta no relógio; 1 hora tem 60 minutos; o tempo gasto para o ponteiro grande 
ir de um número a outro é de 5 minutos; meia hora tem 30 minutos, dentre outras.

Explique que alguns relógios possuem um terceiro ponteiro, que marca os segundos – o ponteiro grande anda de um risqui-
nho ao outro (1 minuto) enquanto o ponteiro dos segundos dá uma volta no relógio.

Todas as informações dadas devem ser justificadas e exemplificadas para os alunos, e devem ter a finalidade de ensiná-los 
a ler as horas e os minutos no relógio analógico.

Após essas orientações, dite algumas horas para verificar se os alunos entenderam o procedimento de leitura das horas. 
Proponha que os alunos representem cada hora ditada em seus relógios e que registrem nos relógios ilustrados na ativi-
dade, desenhando os ponteiros adequadamente. Por exemplo: Marquem em seus relógios 1 hora, 5 horas e 30 minutos, 
6 horas, 6 horas e 15 minutos, 9 horas e 45 minutos, 12 horas, 12 horas e 30 minutos. Circule pela sala e verifique se os 
alunos compreenderam as orientações dadas, e se estão realizando corretamente a representação e o registro das horas. 
Caso sinta a necessidade, explique individualmente utilizando o relógio montado pelo aluno. Se achar necessário, peça que 
representem mais horas exatas nos relógios.

b) Respostas esperadas caso utilize esse exemplo:

c) Respostas esperadas: 4h; 5h10min; 2h25min; 10h35min; 11h55min.

Após responderem à atividade, dê um tempo para que alguns socializem suas respostas, pedindo que os demais realizem 
a correção de sua atividade a partir das apresentações e validação do professor. Caso algum aluno apresente um resultado 
equivocado, busque na turma outro aluno que tenha dado uma resposta diferente e incentive-o a socializar. A ideia é que os 
estudantes percebam que podem ajudar-se mutuamente na aquisição de conhecimentos.

Orientação ao
PROFESSOR
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O RELÓGIO

O PONTEIRO DAS HORAS

Esse ponteiro demora 12 horas para dar a volta no mostrador. Como o dia possui 24 horas, ele precisa dar 2 
voltas no mostrador.

Olhando o ponteiro das horas nesse relógio podemos saber que horas são?

Como o ponteiro está apontando para o número 5, sabemos então que são 5 horas. Mas são 5 horas da manhã 
ou da noite? Para responder esta pergunta temos que saber se é dia ou noite. 

Veja a seguinte situação.

Então até 
amanhã!

Eu encontro 
você amanhã 
às	8	horas.

Você sabe se eles vão se encontrar de manhã ou à noite?

Como nenhum deles disse nada, nós não saberíamos dizer se o encontro vai ser às 8 da manhã ou da noite.

O que fazer para evitar essa confusão?

Um dia tem 24 horas:

->
Fique sabendo

   QUE...
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O	meio-dia	(12	horas),	horário	em	que	geralmente	almoçamos,	divide	os	horários	do	dia	em	2	períodos	de	12	horas.	
A partir desse horário temos

o 13 horas ou 1 hora da tarde.

o 14 horas ou 2 horas da tarde.

o 15 horas ou 3 horas da tarde.

o 16 horas ou 4 horas da tarde.

o 17 horas ou 5 horas da tarde.

o 18 horas ou 6 horas da tarde.

o 19 horas ou 7 horas da tarde.

o 20 horas ou 8 horas da tarde.

o 21 horas ou 9 horas da tarde.

o 22 horas ou 10 horas da tarde.

o 23 horas ou 11 horas da tarde.

o 24 horas ou meia noite

Atividade 3

Agora	é	sua	vez.	Observe	estes	relógios	e	escreva,	embaixo	de	cada	um,	as	horas	que	os	ponteiros	estão	represen-
tando:
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Atividade 3

Aqui, é o momento de fazer sínteses parciais, a fim de observar se, os alunos estão construindo conhecimentos sobre 
o tópico em questão. As respostas esperadas são: 7h ou 19h; 8h ou 20h; 3h ou 15h; 11h ou 23h; 1h ou 13h; 3h15min ou 
15h15min; 6h30min ou18h30min; 12h ou 24h; 4h30min ou 16h30min; 1h15min ou 13h15min. Caso um aluno registre ape-
nas 7h, questione-o sobre o período (manhã ou noite) e como ele pode evidenciar isso no registro.

Orientação ao
PROFESSOR

Atividade 4

Marcela,	aluna	do	4°	ano,	estava	andando	com	seu	pai	no	parque	da	cidade	e	encontrou	um	relógio	diferente,	resol-
veu tirar uma foto e levar para a aula de Matemática.

a)	 Você	já	viu	um	relógio	como	esse?	Onde?

b)	 Como	você	acha	que	se	lê	as	horas	nesse	relógio?

c)	 Quais	informações	você	pode	obter	desse	relógio?



10 Social

Atividade 4

Professor converse com seus alunos a respeito das informações que aparecem no relógio digital dia, mês, ano, dia da sema-
na, temperatura e horas (horas, minutos, segundo).

Orientação ao
PROFESSOR

Atividade 5

Júlia	e	João	são	amigos	e	estão	conversando	por	um	aplicativo	de	mensagem	observe:	

Abaixo	segue	uma	foto	do	celular	da	Júlia	e	do	João.	Observe	e	responda	o	que	se	pede.
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o	 Quais	informações	você	consegue	observar	nas	imagens	dos	celulares	acima?

o	 Qual	é	o	celular	da	Júlia	e	qual	é	o	celular	do	João?	Como	fez	para	descobrir?

o	 Você	sabe	o	que	significa	PM	e	AM	nas	imagens	acima?

Atividade 5

Professor, converse com os alunos sobre o significado de AM e PM. AM e PM (podendo ser escrita em minúsculas, com ou 
sem pontos a seguir às letras) são duas siglas com origem no latim, utilizadas para referir cada um dos dois períodos de 12 
horas em que está dividido o dia: AM (Ante Meridiem) significa "antes do meio-dia" e PM (Post Meridiem) significa "após o 
meio-dia".

AM é o período com início à meia-noite (00:00) e término às 11:59; PM é o período com início ao meio-dia (12:00) e término 
às 23:59.

No Brasil a contagem das horas é contínua após as 12h, correspondendo 13h a 1h da tarde, 14h a 2h da tarde e assim por 
diante.

Orientação ao
PROFESSOR

Atividade 6

Desenhe	os	ponteiros	de	cada	relógio,	de	acordo	com	o	seu	horário	na	escola:



12 Social

a)	 Quanto	tempo	tem	entre	a	hora	de	entrada	na	escola	e	a	hora	do	recreio?

b)	 Quanto	tempo	tem	entre	a	hora	do	recreio	e	a	hora	de	saída	da	escola?

c)	 Quanto	tempo	tem	entre	a	hora	de	entrada	na	escola	e	a	hora	de	saída	da	escola?

Atividade 6

O objetivo dessa atividade é levar o aluno a representar, nos relógios das figuras, seus próprios horários da escola. Obser-
ve se todos sabem qual é o horário exato solicitado em cada caso e circule pela sala para verificar se todos conseguem 
desenhar os ponteiros adequadamente. Aproveite para discutir novamente com os alunos as duas maneiras de se registrar 
a hora indicada no relógio (por exemplo, 3h00 e 15h00).

Orientação ao
PROFESSOR

Atividade 7

Um	jogo	de	futebol	tem	dois	tempos	de	45	minutos	e	um	intervalo	de	15	minutos.	Então,	
quando	terminou	um	jogo	que	começou	às	16h?

Atividade 7

Converse com os alunos a respeito do tempo de duração de uma partida de futebol, perguntando se alguém já foi a um 
estádio assistir a um jogo ou se costuma acompanhar jogos pela televisão. Dê alguns minutos para que os grupos discutam 
e encontrem a resposta.

Orientação ao
PROFESSOR
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Atividade 8

A	figura	abaixo	mostra	o	tempo	de	corrida,	do	primeiro	colocado	no	percurso	masculino	(M)	e	feminino	(F)	na	corrida	
São	Silvestre.

a)	 Qual	foi	o	tempo	de	percurso	do	masculino?

b)	 Qual	foi	o	tempo	de	percurso	do	feminino?

c)	 Quem	foi	mais	rápido?

d)	 Qual	a	diferença	de	tempo	de	percurso	entre	o	masculino	e	o	feminino?	

Atividade 8

O objetivo dessa atividade é levar o aluno a buscar outras estratégias para resolver essa situação-problema que envolve 
medida de tempo. Neste caso, usar o “algoritmo tradicional” para fazer contas com números na base 60. É possível? Quais 
alterações é preciso fazer no algoritmo tradicional para fazer essa conta?

Orientação ao
PROFESSOR
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