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Social

Habilidades
FOCO

• (EF01MA15): Comparar comprimen-
tos, capacidades ou massas, utilizando 
termos como mais alto, mais baixo, mais 
comprido, mais curto, mais grosso, mais 
fino, mais largo, mais pesado, mais leve, 
cabe mais, cabe menos, entre outros, para 
ordenar objetos de uso cotidiano.

Habilidades
RELACIONADAS

 

Comparar comprimentos, capacidades ou 
massas, utilizando vocabulário adequado.

Objeto do
CONHECIMENTO

 

• Medidas de comprimento, massa e capaci-
dade: comparações e unidades de medida 
não convencionais.

Situação
DIDÁTICA

 

 Desenvolver a percepção do que é medir

 Desenvolver com os alunos o conceito de 
que para medir é preciso comparar.

 Comparação de grandezas de mesma 
natureza (maior, menor, mais grosso, mais 
fino, mais comprido, mais curto, mais alto, 
mais baixo, mais largo, mais estreito, mais 
leve, mais pesado, cabe mais, cabe menos 
etc.);

 Medidas de comprimento, massa e capaci-
dade: comparações e unidades de medida 
não convencionais.

 RECURSO(S)
 

Textos impressos, projetor.

Passaporte Didático
IV Encontro de Formação  
de Professores
Comparação de grandezas de mesma 
natureza (Comprimento, Volume, Massa)
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Ponto de
PARTIDA

Nesse Passaporte Didático vamos refletir sobre as diferenças de medir e contar. Contamos pessoas, animais, 
cadeiras, árvores, carros, enfim tudo que podemos identificar como unidade. Mas quando temos objetos ou elemen-
tos contínuos, onde não conseguimos perceber com clareza seus limites, como extensões de terra, as areias de uma 
praia, a água de um recipiente, o tecido de uma peça regular, a linha de um carretel, a superfície de uma folha, nós 
realizamos medições.

 Mas, o que medimos? Por exemplo, se considerar uma folha de papel posso medir o seu comprimento, sua lar-
gura, sua espessura, seu peso ou sua área. Logo, precisamos decidir que atributo estamos considerando e, para isso, 
é necessário a observação do objeto e a identificação e a distinção de seus atributos.

 E o que é medir? Vimos que medir pressupõe:

a) Escolher duas grandezas de mesma espécie (a que queremos medir e a da unidade de medida);

b) Realizar a comparação entre a unidade de medida e o que queremos medir (verificar quantas vezes a primeira 
cabe na segunda);

c)  Registrar o número que é o resultado dessa comparação.

 Portanto é necessário desenvolver com as crianças a ideia de comparação, explorando as medidas não padro-
nizadas e padronizadas para trabalhar como realizar essas medidas e seus registros, Além de levá-los a estimar e 
calcular as medidas de comprimento

 Assim, tentando lidar com estes aspectos e para situá-lo melhor em sua tarefa de ensinar, dividimos as ativida-
des que propomos como sugestão, de acordo com as habilidades que queremos desenvolver com os alunos.

Observação e comparação visual

 Os objetivos dessas atividades são: desenvolver a observação da criança e a noção de maior ou menor por meio 
de comparação visual, percepção visual em que seja necessário utilizar o recurso de contagem ou da comparação 
direta.
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Atividade 1

Material necessário: Duas figuras cada uma mostrando a coleção de objetos do mesmo tipo aparência (por 
exemplo, uma com crianças e outras com livros) porém, com quantidades visualmente diferentes.

Figura 1                                                                                             Figura 2                                                                                    

Baseado na observação das figuras, os alunos devem responder às seguintes questões:

 O que vemos em cada figura?

 Em qual delas a mais elementos?

 O que você precisou fazer para conseguir responder às perguntas anteriores? É necessário contar para decidir 
quem tem mais?

Atividade 2

Material necessário:  Duas tiras de papel ou dois barbantes.

       Dois retângulos de áreas diferentes.

       Duas caixas de tamanhos diferentes.

       Dois objetos diferentes com pesos distintos.

Observação: em todos os itens acima escolha sempre um par cuja diferença seja óbvia, 
ou seja, de maneira que baste a percepção para decidirmos quem é o maior.

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

 Qual desses é o maior ou tem um peso maior?

 Em que cada um deles é maior?
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Peça as crianças que expliquem/justifique como eles resolveram as questões

Comparação direta

Quando temos objetos com atributos quantitativamente próximos, a simples observação não é mais suficiente 
para decidirmos qual é o maior. Nesse caso, as crianças buscam sobrepor ou colocar próximos os objetos que de-
sejam comparar. O objetivo é fazer com que os alunos percebam que justapor e sobrepor os objetos é uma solução 
para o problema.

Atividade 3

Material necessário:  Dois círculos de tamanhos diferente.

       Duas caixas de tamanhos diferentes.

       Dois sapatos de tamanhos diferentes

Observação: escolha cada par de objetos com tamanhos próximos, de forma que a 
criança não consiga decidir apenas pela simples observação, mas que exige a compara-
ção direta.

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 qual o objeto de cada par é o maior.

 Faça as seguintes perguntas a seus alunos:

 Podemos ter certeza de que o que escolhemos é, realmente, o maior? 

 Como podemos “tirar prova”?

 O problema da comparação indireta

Quando dois objetos não podem ser justapostos ou sobrepostos para serem comparados, necessitamos de um 
objeto que seja o medidor entre um e outro. Ou seja, comparamos o primeiro objeto com um terceiro, que por sua 
vez, é comparado com o segundo, decidindo, então qual é o maior por meio de uma comparação indireta.

Atividade 4

Proponha a seguinte questão para seus alunos:

 Quem é maior: o comprimento da sala de aula e o comprimento da sala de leitura? (Observação: escolha duas 
paredes cuja diferenciação de comprimentos não seja óbvia).

 Podemos garantir qual é a mais comprida?

 Como podemos ter certeza de qual é a maior?

 Já que não podemos colocar as paredes lado a lado para compará-las como fazer para ter certeza?

 Faça um painel com discussão sobre as diferentes soluções das crianças.
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 Contagem ou medida

O objetivo desta atividade é fazer com que os alunos observem que contamos grandezas discretas e medimos 
grandezas contínuas, sem, no entanto, utilizar essa nomenclatura.

Atividade 5

Responda as questões:

Você precisaria medir ou contar para dizer para seu colega qual é:

a) Sua altura? 

b) Seu peso?

c) O número de pessoas que moram com você?

d) A quantidade de árvores em seu quintal?

e) O tamanho da folha do seu caderno?

Atividade 6

Em cada item abaixo quais você poderia responder contando e quais você poderia responder medindo:

a) Quantos alunos há na sua escola?

b) Qual é a temperatura hoje?

c) Quanto você comprou de queijo no mercado?

d) Qual a distância entre a sua casa e a sua escola?

e) Qual a sua idade?

f) Quantos carros estão estacionados na sua da escola?

Comparar grandezas de mesma espécie

Objetivo das atividades seguintes é fazer com que os alunos compreendam que comparamos atributos de mes-
ma espécie ao realizarmos uma medida: comparamos comprimento com comprimento área com área, etc.

Atividade 7

Ligue cada item que queremos medir com objetos que podem ser usados como unidade de medida:

O que queremos medir
o comprimento da sala
o tamanho da cartolina
a quantidade de leite de uma jarra

Unidade de medida
um copo
uma folha de papel
um cabo de vassoura

Discuta, ao final, os resultados dessa atividade com os alunos levando-os a verbalizar o que está sendo comparado. 
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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 5) Comparar comprimentos, capacidades ou massas utilizando vocabulário 
adequado (maior, menor, mais grosso, mais fino, mais comprido, mais curto, mais alto, mais baixo, mais largo, 
mais estreito, mais leve, mais pesado, cabe mais e cabe menos).
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Sintetizando

Segundo Bento de Jesus Caraça, em seu livro Conceitos Fundamentais da matemática, medir pressupõe:

 comparar duas grandezas de mesma espécie: dois comprimento, dois pesos, dois volumes, em suma, dois atribu-
tos quaisquer de mesma espécie;

 estabelecer um padrão único de comparação para todas as grandezas de mesma espécie, por exemplo:

 para o comprimento podemos usar o metro, o cm, o quilômetro, etc.;

 para o peso (massa) podemos usar o grama-peso, o Newton, o dina, etc.;

 Para o tempo podemos usar o segundo, a hora, o ano, etc.;

 Responder a pergunta: Quantas vezes o padrão cabe (ou é maior) que aquilo que queremos medir? Como resulta-
do obtemos um número que exprime o resultado da comparação.

 

Em resumo, os Três aspectos envolvidos na medida são:

- Escolha da unidade padrão

- Comparação da unidade com o que queremos medir

- Expressão do resultado dessa Comparação com um número.

Orientações ao professor

Professor,

O objetivo deste Passaporte Didático é levar o aluno a perceber: a) quando a comparação de características é possí-
vel; b) quais características podem ser comparadas; c) quando é possível fazer comparação direta (aproximar o que 
se quer comparar) e quando precisamos de um terceiro elemento para ser o intermediário na comparação.

Comparação direta

Se queremos comprar entre dois ou mais objetos, qual apresenta um certo atributo em maior quantidade, a forma 
mais simples de fazer isso é aproximá-lo comparando diretamente o atributo em um e em outro objeto. Por exem-
plo:

 

 O atributo altura permite a comparação de tamanho: podemos comparar alturas de dois colegas de classe pas-
sando, bastando para isto, aproximá-los e verificar quem é o mais alto;

 O atributo e comprimento permite a comparação de tamanho: podemos comparar o comprimento de uma caneta 
com o comprimento do pé aproximando-os e discriminando visualmente quem é o maior.

Comparação Indireta

Até agora, comparamos atributos de objetos nos quais podemos colocar lado a lado (comparação direta). E no 
caso de objetos que estão distantes entre si e cuja aproximação não é possível? Como podemos comparados?

Quem é maior em cada um dos casos seguintes:

a) uma moeda ou sol?

b) um copo de água ou oceano?

c) um sopro ou um vendaval?

d) o tamanho do seu pé ou pé do diretor que está viajando?

e) o tamanho do caderno ou a sua idade?
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Vale ressaltar que as crianças pequenas comparam tamanhos de objetos apenas visivelmente, assim, uma 
moeda com o sol ela pode considerar que ambos têm o mesmo tamanho, uma vez que a moeda tapa o sol (ela tenta 
executar uma comparação direta). Analogamente, ela visualiza uma árvore ao longe como tendo o mesmo tamanho 
de uma caneta. Numa fase posterior desenvolvimento, é que ela internaliza que objetos que estão distantes dela 
parecem menores do que realmente são, não tenho dificuldade, então, de decidir que o sol e árvores são maiores em 
tamanho que a moeda e a caneta respectivamente. 
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Onde vocês identificam Grandezas nesse texto? 


