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Habilidades
FOCO

 (EF05MA10) Concluir, por meio de in-
vestigações, que a relação de igualdade 
existente entre dois membros permanece 
ao adicionar, subtrair, multiplicar ou dividir 
cada um desses membros por um mesmo 
número, para construir a noção de equiva-
lência. 
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RELACIONADAS

 

 (EF05MA11) Resolver e elaborar problemas 
cuja conversão em sentença matemática 
seja uma igualdade com uma operação em 
que um dos termos é desconhecido

 OBJETIVO
Propriedades da igualdade e noção de equiva-
lência
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Ponto de
PARTIDA

Veja o vídeo abaixo:

https://www.youtube.com/watch?v=Gs3g3yM5CrI

a) O que você observa nesse vídeo?

b) Comente sobre o sinal de igual que aparece nas contas enquanto o apresentador vai falando.

MAT
Anos Iniciais 5º Ano

IX Encontro de Formação de Professores 
Álgebra: Propriedades da igualdade e 
noção de equivalência
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Ponto de
PARTIDA

Professor, o objetivo deste Passaporte Didático é levar o aluno a desenvolver os conceitos básicos que podem auxiliar a 
compreensão do significado do sinal de igual “=” em quanto a equivalência.

Uma igualdade com o símbolo “=” expressa uma comparação entre dois objetos ou valores, representados geralmente de 
formas diferentes, dizendo que, na verdade, eles são os mesmos. Estas atividades podem auxiliar a compreensão dos alunos 
sobre igualdades numéricas igualdade algébricas e equivalência.

Observe que as operações ficam registradas para conferência do público está errada, pois a cada resultado é necessário 
escrever uma nova igualdade.

58+35=93-65=28÷4+33=40-19×3=63-52×4-20=24+120÷12+84=96÷12+16×5+82=202+435-337÷6+199=249+311-8+51×10-
210=1000 

Uma representação correta possível seria:

58+35=93

93-65=28

28÷4+33=40

40-19×3=63

63-52×4-20=24

24+120÷12+84=96

96÷12+16×5+82=202

202+435-337÷6+199=249

249+311-8+51×10-210=1000

Orientação ao
PROFESSOR

Atividade 1

Essa balança se presta muito bem à comparação do peso de objetos e foi usada durante muito tempo pelo 
homem. Você vai notar que, quando os objetos têm mais ou menos o mesmo tamanho, é fácil adivinhar qual é mais 
pesado. Fica mais difícil acertar quando comparamos. Vamos iniciar analisando algumas imagens:

Figura 1: Balança de prato 1 Figura 2: Balança de prato 2 
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a) Você sabe o nome do instrumento representado acima? Se sim, qual o seu nome?

b) Como funciona esse instrumento? 

c) O que você percebe que está acontecendo quando observa os pratos desse instrumento? 

d) Por que isso acontece?

Antes de começarmos a resolver é importante você saber que:

1. A balança possui 2 pratos onde são colocados objetos

2. A balança que está com os dois pratos na mesma altura está equilibrada, isto é, os objetos que 
estão em um prato possuem a mesma massa que os objetos que estão no outro prato.

3. Quando nos dois pratos da balança temos objetos com a mesma massa, podemos retirar esses 
objetos de cada prato que a balança continuará equilibrada

->
Fique sabendo

   QUE...
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Atividade 1

Professor, o objetivo dessa atividade possibilita ao aluno desenvolver os conceitos básicos que podem auxiliar a compreen-
são do significado do sinal de igual “=”. A atividade envolve o equilíbrio de balança. É importante que o aluno perceba 3 
conceitos fundamentais:

1. A ideia de equilíbrio na Matemática significa igualdade.

2. Quando retiro uma peça de um dos pratos da balança, devo retirar também uma peça igual do outro prato. Se retiro 2 
peças de um prato devo retirar 2 peças de outro e assim por diante...

3. A ideia de equivalência está presente quando chegamos à conclusão de que a massa que está no prato da esquerda é 
igual à massa que está no prato da direita.

Respostas esperadas:

a) Balança de pratos.

b) A balança é utilizada para indicar a massa de objetos, usando o equilíbrio entre seus pratos. Em um dos pratos coloca-se 
objetos com massa conhecida, até atingir o equilíbrio com o outro prato, onde estão dispostos objetos com massa desco-
nhecida. Com esse equilíbrio (igualdade) é possível determinar a massa desconhecida.

c) Estão equilibrados.

d) Porque a massa em um prato é igual à do outro.

Orientação ao
PROFESSOR

Atividade 2

Observe a balança abaixo. Quanto é a massa o cubo em relação aos cilindros?

A massa de um  é equivalente à massa de quantos ?
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Adicionando ou subtraindo objetos (número) iguais aos dois pratos (membros) de uma balança 
(igualdade), obtém-se outra sentença que mantém ao equilíbrio (igualdade), pois são equivalentes.

->
Fique sabendo

   QUE...

Atividade 2

Professor, o objetivo dessa atividade é utilizar a retirada de quantidades iguais de objetos de mesma massa nos dois pratos 
da balança, mantendo assim o equilíbrio, ou seja, a equivalência. Converse sobre a balança apresentando as imagens da 
atividade. 

Respostas esperadas:

a)  , portanto a massa de um  equivale a massa de 9 .

Orientação ao
PROFESSOR

Atividade 3

Sabendo que os objetos iguais têm o mesmo peso, quantas  devo colocar no prato vazio da última balança 
para que ela fique equilibrada?
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a) Qual é a conclusão que podemos tirar da primeira pesagem? E da segunda?

b) Como essas conclusões podem auxiliar na resposta final?

Atividade 3

Professor, o objetivo dessa atividade é utilizar a adição e retirada de quantidades iguais nos dois pratos da balança, e tam-
bém a equivalência representada com o uso da balança. Converse sobre a balança apresentando as imagens da atividade. 

Respostas esperadas:

a) Na primeira pesagem, concluímos que um cilindro é igual a duas setas. Na segunda pesagem em um prato foi retirado um 
cilindro e no outro retirado 4 setas e acrescentado um cilindro.

b) O equilíbrio nos dois pratos nos permite dizer que tudo que está do lado direito possui massa igual a tudo que está do 
lado esquerdo.

Orientação ao
PROFESSOR

Atividade 4

Observe a balança abaixo.

a) Você considera que a balança está em equilíbrio? Justifique?
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b) Se no prato da esquerda estivesse 15  , quantos  precisam ser colocados no prato da direita?

Atividade 4

Professor, o objetivo dessa atividade é utilizar a adição e multiplicação nos dois pratos da balança para discutir a equivalên-
cia entre gramas e quilogramas.

Respostas esperadas:

a) Sim, porque 3x200g é equivalente 1 quilograma.

b) 3, pois, como a balança está em equilíbrio, se multiplicarmos um as 1000g por 3 o 1 kg também desse ser multiplicado 
por 5.

Orientação ao
PROFESSOR

Atividade 5

Marcos está produzindo brigadeiro para ajudar na renda da casa. Ele embala os brigadeiros que produz em dois 
tipos de caixa com 5 e 10 brigadeiros por caixa.

Figura 1: Caixa 1                                                           Figura 2: Caixa 2                                                           

a) 7 caixas do tipo 2 equivale a quanta caixas do tipo 1? 

b) Como poderia representar isso usando uma igualdade ou uma equivalência? 

c) Marcos acabou de fazer uma entrega de 7 caixas do tipo 2, e recebeu uma encomenda da mesma quantidade de 
brigadeiro, porém embalados na caixa 1. Quantos caixas do tipo 1 ele precisa entregar? Justifique.
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d) Marcos recebeu uma encomenda de um mercado de 26 caixas do tipo 1, e a mesma quantidade de brigadeiro, 
porém embalados na caixa 2. Quantos caixas do tipo 2 ele precisa entregar? Justifique.

Atividade 5

Professor, o objetivo dessa atividade é utilizar a multiplicação nos dois lados da igualdade para discutir a equivalência. É pos-
sível nesse ponto fazer uma analogia com a balança de dois pratos.

Resposta esperada:

a) 7 caixas do tipo 2 equivale a 14 caixas do tipo 1.

b) 2 x C1 = C2 (duas vezes a caixa 1 é equivalente a caixa 2)

c) 21.

Veja que duas caixas do tipo 1 são equivalentes a 1 caixa do tipo 2 (2 x 5 = 1 x 10), portanto se eu multiplico um lado da 
igualdade por 7 devo multiplicar o outro lado também por (7 x 2 x 5 = 7 x 1 x 10).

d) 50

Veja que duas caixas do tipo 1 são equivalentes a 1 caixa do tipo 2 (2 x 5 = 1 x 10), portanto se eu multiplico um lado da 
igualdade por 25 devo multiplicar o outro lado também por 13 x (2 x 5) = 13 x (1 x 10).

Orientação ao
PROFESSOR

Atividade 6

Uma competição de mountain bike ocorre em dois circuitos diferentes o Circuito A que tem 1,5 km de compri-
mento e o Circuito B que tem mil metros de comprimento.

Figura 1: Circuito A                                                                                         Figura 2: Circuito B
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a) Em uma competição a distância percorrida ao final tem que ser a mesma, qual é o mínimo de voltas que um com-
petidor precisar dar no circuito A e no circuito B para percorrerem a mesma distância? Justifique.

b) Se a competição tem ao todo 24 km, quantas votas um competidor precisar dar em cada circuito? Justifique.

Atividade 6

Professor, o objetivo dessa atividade é utilizar a adição e multiplicação para discutir a relação de equivalência entre metros e 
quilômetros. É possível nesse ponto fazer uma analogia com a balança de dois pratos.

Para o aluno não é tão simples encontrar a equivalência, se for preciso encaminhe com perguntas do tipo: Se o competidor 
der 2 voltas no circuito 1, quantos quilômetros vai percorrer? E se o competidor der 2 voltas no circuito 2, quantos quilôme-
tros vai percorrer? Quantas voltas o competidor do circuito 2 tem que dar para ser equivalente ao do competidor do circuito 
1? Etc.

Resposta esperada:

a) 2 x1,5 km = 3 x 1000 m, duas voltas no circuito 1 é igual 3 km que é o equivalente, em distância percorrida, a 3 voltas de 
1000 m no circuito 2.

b) Circuito 1: 16 voltas; Circuito 2: 24 voltas 

2 x1,5 km = 3 x 1000 m, como essa sentença é verdadeira para totalizar 24 km preciso multiplicar a primeira parte por 8, 
portanto: 8 x 2 x1,5 km, se a primeira parte foi multiplicado por 8 então a segunda também deve ser multiplicada por 8, 
portanto,  8 x 3 x 1000 m.

Orientação ao
PROFESSOR
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Atividade 7

Vamos construir uma balança para comparação de massas de pequenos objetos. Essa balança, de braços iguais 
e com dois pratos, é provavelmente o primeiro tipo de balança feita pelo homem.

Como construir uma balança na sala de aula

Para fazer sua balança caseira, você vai precisar de:

• 2 copos descartáveis;

• 1 cabide;

• tesoura;

• Barbante;

• Marcador;

• Fita Métrica.

Instruções para a montagem da sua balança:

Meça a circunferência dos copos descartáveis. Uma fita métrica é perfeita para isso. Divida a circunferência por 
três, já que você fará três furos equidistantes em cada copo.

• Por exemplo, se ele tiver 15 cm de comprimento, você deverá fazer um buraco a cada 5 cm.

Marque um buraco com um marcador permanente perto da borda superior três vezes, a um terço de distância. 
Repita no outro copo descartável.

Enfie um furador através de cada um dos orifícios marcados. Você também pode prender o barbante ao copo a lã 
ao copo, se quiser que essa seja uma atividade apenas para crianças. 

Meça seis tiras iguais de barbante. Elas devem ter cerca de 30 cm de comprimento.

Passe uma extremidade do fio através de um furo e amarre-o firmemente com um nó duplo. Repita em todos os 
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buracos do copo descartável e amarre os três pedaços juntos no topo. Faça um laço na parte superior, de modo que 
você possa pendurar os copos.

• Repita com o outro copo descartável.

Atividade 7

Se possível leve para a aula uma balança de pratos ou construa uma com eles, para isso o professor precisará de alguns 
objetos simples, como um cabide (que possua alças laterais), barbante e dois copos descartáveis, que podem facilmente ser 
substituídos por dois copos descartáveis, dois recipientes plásticos, dois fundos de garrafas plásticas ou quaisquer duplas 
de objetos iguais que possuam capacidade de “sustentar” algum peso. Esse objeto escolhido pelo professor deverá ser preso 
por barbantes e pendurado a um cabide em suas alças laterais. É importante que cada lado seja idêntico ao outro, tanto no 
formato e peso quanto no comprimento do barbante e na maneira de se amarrar o objeto.

Orientação ao
PROFESSOR
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