
4º Ano

MAT
Anos Iniciais

Social

Habilidades
FOCO

• (EF04MA20) Medir e estimar comprimen-
tos (incluindo perímetros), massas e ca-
pacidades, utilizando unidades de medida 
padronizadas mais usuais, valorizando e 
respeitando a cultura local.

Habilidades
RELACIONADAS

 

Resolver situações-problema que envolvem 
as grandezas temperatura e comprimento e 
as relações entre as unidades de medida de 
comprimento (quilômetro, metro, centímetro 
e milímetro).

Objeto do
CONHECIMENTO

 

- Medida de comprimento 

-	 Identificação	e	utilização	das	unidades	
de medida de comprimento (quilômetro, 
metro, centímetro e milímetro

- Relações entre essas unidades de medida

Situação
DIDÁTICA

 

	Preparação	para	a	mobilização	de	conhe-
cimentos sobre os conceitos básicos de 
medir.

	Estimar	como	um	dos	conhecimentos	
prévios para medir

 Atividades práticas de medir

	Relação	entre	o	metro	e	o	quilometro

 RECURSO(S)
 

Textos	impressos,	fitas	para	medir	e	projetor.		

Passaporte Didático
IV Encontro de Formação  
de Professores
Medida de Comprimento
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Ponto de
PARTIDA

Você sabe quem 
é o aluno mais 
alto da turma?         

E o mais baixo? 

Atividade 1

Observe as fotos abaixo e responda:

Figura 1 Figura 2

MAT
Anos Iniciais 4º Ano

IV Encontro de Formação de Professores 
Medida de Comprimento
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a)	 Quem	é	o	mais	baixo,	na	figura	1?_________________________________________________________________________________

b)	 E	na	figura	2	?_____________________________________________________________________________________________________

c)	 Quem	é	o	mais	alto,	na	figura	1?	__________________________________________________________________________________

d)	 E	na	figura	2	?_____________________________________________________________________________________________________

e)	 Quem	é	o	mais	alto	e	o	mais	baixo,	entre	todos	das	figuras?	______________________________________________________

MEDINDO OS ALUNOS DA TURMAAtividade 2

A professora do 4º ano vai medir os alunos da turma, veja como ela fez:

a) A professora selecionou dois alunos para iniciar as medições, dos dois alunos selecionados quem é o mais alto?

b)	 Quanto	mais	alto?	O	que	você	precisa	fazer	para	responder	essa	pergunta?

MEDINDO ALUNOS DA TURMAAtividade 3

A	professora	distribuiu	duas	fitas,	e	pediu	que	dois	alunos	medissem	os	colegas.	Usando	as	fitas	para	medir	respon-
da.	(Instruções	para	construção	das	fitas)

Fita	maior	que	1	metro

¼	da	fita	maiorque	1	metro
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Fita	do	professor	1	metro

a) Quanto mede o aluno mais alto?__________________________________________________________________________________

b) Quanto mede o aluno mais baixo? ________________________________________________________________________________

c) Comente por que esses resultados apareceram nas medições?

Para	encontra	as	respostas	para	as	questões	anteriores	é	necessário	que	os	dois	alunos	usem	a	fita	
de	mesmo	tamanho.	Assim	é	necessário	criamos	padrões	que	sejam	iguais	para	todos,	nesse	caso	a	fita	
do	professor	(padrão)	chamamos	de	Metro.

MEDINDO ALUNOS DA TURMA COM O METROAtividade 4

Usando	a	fita	da	professora	para	medir	os	colegas	responda.

  

a) Quanto mede o aluno mais alto?__________________________________________________________________________________

b) Quanto mede o aluno mais baixo? ________________________________________________________________________________

c) Comente por que esses resultados apareceram nas medições?

CONSTRUINDO O METROAtividade 5

A	professora	quer	que	cada	aluno	da	turma	tenha	a	sua	fita	padrão,	então,	a	partir	da	fita	padrão	da	professora,	cada	
aluno	constrói	uma	fita	de	um	metro.

USANDO O METRO CONSTRUÍDOAtividade 6

A	professora	depois	de	medir	os	alunos	da	turma,	propôs	que	medissem	alguns	objetos	próximos	a	eles.

a)	 Usando	a	fita	que	você	construiu,	procure	medir	o	comprimento	da	lousa.	Ela	tem	mais	de	um	metro	ou	mesmo	
de um metro? ____________________________________________________________________________________________________

b)	 Usando	a	fita	que	você	construiu,	procure	medir	o	comprimento	do	seu	lápis.	Ele	tem	mais	de	um	metro	ou	mes-
mo de um metro? ______________________.	Apenas	com	essa	fita,	é	possível	dizer	quanto	mede	esse	lápis?	
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Difícil,	não	é?	Para	medirmos	comprimentos	menores	que	um	metro,	será	necessário	dividir	o	metro	em	partes	me-
nores, por exemplo:

•	 dividindo	um	metro	em	10	partes	iguais,	que	chamamos	de	decímetro.

•	 dividindo	um	metro	em	100	partes	iguais,	que	chamamos	de	centímetro.

•	 dividindo	um	metro	em	1000	partes	iguais,	que	chamamos	de	milímetro.

MEDINDO OBJETOS DA SALAAtividade 7

Você	já	sabe	como	medir,	então	complete	a	tabela	abaixo:

Coisas da sala de aula que tem menos de um Metro Coisas da sala de aula que tem mais de um Metro

Objeto Medida Objeto Medida

MEDINDO GRANDES DISTÂNCIASAtividade 8
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Que estado enorme é 
o	Estado	de	São	
Paulo!	De	Itapecerica	
da Serra	a	São	Paulo	
são	mais	de	62	km!

Você	entendeu	o	que	essa	pessoa	está	dizendo?	Já	ouviu	alguém	falar	algo	parecido?

Não	importa	em	que	região	do	país	a	pessoa	more,	ela	sabe	o	que	essas	medidas	significam	e	qual	a	distância	ou	
comprimento	que	representam.

1	km	=	1000	metros

Observe	as	distâncias	no	mapa	do	estado	de	São	Paulo	e	responda,	qual	a	distância	entre:

Cidades Distância em quilômetros (Km) Distância em Metros (m)

Itapecerica	da	Serra	e	São	Paulo

Itapecerica	da	Serra	e	Campinas

São	Paulo	e	Campinas
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Fique Sabendo...

A palavra metro	vem	do	grego	métron,	que	significa	“que	mede”.	A	primeira	definição	da	unidade	de	
medida	foi	definida	tomando	como	referência	um	meridiano	da	terra.	Em	1799,	o	metro	foi	definido	como	
“o	comprimento	entre	dois	traços	médios	extremos	gravados	na	barra	de	platina	existente	nos	Arquivos	
da	França”

De	acordo	com	o	SI	(sistema	internacional	de	medidas),	o	metro	é	considerado	a	unidade	principal	de	
medida	de	comprimento,	seguido	de	seus	múltiplos	e	submúltiplos.	Os	múltiplos	do	metro	são	o	quilôme-
tro	(km),	hectômetro	(hm)	e	decâmetro	(dam)	e	os	submúltiplos	são	decímetro	(dm),	centímetro	(cm)	e	
milímetro	(mm).

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 6) Resolver situações-problema que envolvem as grandezas temperatura e com-
primento e as relações entre as unidades de medida de comprimento (quilômetro, metro, centímetro e milíme-
tro).
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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)	naquilo	que	queremos	medir?	Como	resultado	
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.

Para	o	desenvolvimento	destas	atividades,	os	alunos	devem	estar	dispostos	em	grupos	de,	aproximadamente,	4	
elementos,	uma	vez	que	as	atividades,	mesmo	quando	individuais,	incentivam	a	interação	entre	eles.	Antes	do	início	
das	atividades,	providencie	todos	os	materiais	e	os	anexos	que	serão	utilizados.

PONTO DE PARTIDA

Converse com os alunos sobre como eles fariam para descobrir qual é o aluno mais alto e mais baixo da turma, 
como	pode	ser	feita	essa	comparação,	que	instrumentos	podem	ser	usados	para	medir,	etc...
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Atividade 1

Converse	com	os	alunos	que	para	medir	é	preciso	comparar	grandezas	comparáveis,	nesse	caso,	a	altura	de	uma	
pessoa	na	fila	só	pode	ser	comparada	com	a	altura	de	outra	pessoa	e	não	com	a	idade	dela.	

Atividade 2 – Medindo os alunos da turma

Espera	que	os	alunos	comparem	visualmente	ou	aproximando	um	do	outro.	Esperamos	uma	resposta	não	padrão,	
isto	é,	utilizando	palmo,	mão,	dedos,	etc.	ou	podem	responder	simplesmente	medir

Atividade 3 – Medindo alunos da turma

Professora	pedir	para	o	aluno	com	a	fita	maior	medir	o	aluno	mais	alto,	e	o	aluno	com	a	fita	menor	medir	o	mais	
baixo.

Resposta esperada da 

a)	 Aluno	mais	alto,	1	fita	e	um	pedaço

b)	 Aluno	mais	baixo,	4	fitas	e	um	pedaço.

Porque	medimos	com	fitas	de	tamanhos	diferentes.

Converse	com	os	alunos	sobre	o	uso	de	diferentes	instrumentos	na	medição	a	altura	de		cada	um	dos	alunos	pode	
causar	confusão:	medir	a	altura	dos	alunos	com	a	unidade	diferentes	um	grupo	pode	obter	uma	resposta	obtendo	
uma	unidade	(fita	maior);	outro	grupo,	ao	medir	a	altura	desse	mesmo	aluno	,	mas	usando	outra	unidade	de	medida	
(fita	menor),	podem	obter	medidas	diferente,	as	medidas	de	cada	grupo	estão	corretas	no	sentido	de	que	entende-
mos	por	medir.	Mas,	cada	grupo	só	ter	a	compreensão	da	medida	obtida	por	outro	grupo	se	tiver	uma	certa	referên-
cia	a	unidade	de	medida	usada	pelo	outro.

Atividade 4 – Medindo alunos da turma com o Metro

Converse	com	os	alunos	sobre	a	necessidade	de	ir	em	busca	de	uma	padronização	ainda	mais	efetiva,	de	mesmo	
tamanho	para	todos;	ou	então,	escolher	um	palmo	em	especial	e	extrair	esta	medida	em	Barra	ou	barbante	(ao	me-
nos	que	queiram	arrastar	o	dono	da	mão	para	todo	lugar	todo	quanto	um	lugar).

Expectativa	de	respostas.

O	aluno	mais	alto	mede	uma	fita	e	um	pedaço	e	o	aluno	mais	baixo	mede	uma	fita	e	um	pedaço	menor	que	a	do	
aluno	maior.

Atividade 5 – Construindo o Metro

Atividade	lúdica	de	construção	do	metro	como	padrão	de	medida.
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Atividade 6 – Usando o metro construído

Atividade	lúdica	de	medição,	a	partir,	do	metro	construído	em	sala.

Atividade 7 – Medindo objetos da sala

Atividade	lúdica	de	medição,	a	partir,	do	metro	construído	em	sala.

Atividade 8 – Medindo grandes distâncias

Converse	com	os	alunos	sobre	as	outras	unidades	de	medida,	unidades	para	medir	grandes	distâncias	como	o	quilo-
metro.
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