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Resumo: 

 

Esta produção didático – pedagógica, faz 
parte do Programa de Desenvolvimento  
Educacional (PDE),  oferecido pela Secretaria 
Estadual de Educação do Estado do Paraná, 
com o intuito de subsidiar estudos para o 
professor atuante em sala de aula. Através 
desta produção busco apresentar uma 
metodologia que contribua para a melhoria do 
ensino-aprendizagem de Matemática, neste 
caso, especificamente, as medidas de 
comprimento, já que houve uma constatação, 
em minha prática docente, com turmas de 
diferentes níveis, de que os alunos 
apresentam dificuldades explícitas, ao lidar 
com este conteúdo. Será direcionado aos 
alunos do 6º ano do ensino fundamental do 
Colégio Estadual Presidente Afonso Camargo 
da cidade de Loanda-PR, tendo como objetivo 
geral possibilitar aos mesmos, uma melhor 
compreensão de situações envolvendo as 
medidas de comprimento, afim de que 
possam desenvolver com capacidade 
interpretativa, situações que abranjam, não só 
cálculos em Matemática, mas também em 
outras áreas de conhecimento. Para isso 
serão propostas atividades diferenciadas, 



 

 

juntamente com a metodologia de resolução 
de problemas, visto ser esta uma metodologia 
eficiente aos propósitos de compreensão dos 
conteúdos matemáticos, quando instiga o 
aluno à leitura, interpretação e 
consequentemente uma resolução consciente 
dos problemas propostos. 
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O desenvolvimento desta Produção Didático - pedagógica será norteado 

pela linha de estudo tendência metodológica em Resolução de Problemas, com 

ênfase em aplicação de conteúdos, seguindo os passos de Polya, que muito 

contribui em atender às necessidades dos alunos na aprendizagem dos 

conteúdos. 

Terá como público alvo alunos do 6º ano do Ensino Fundamental do 

Colégio Estadual Presidente Afonso Camargo–EFMP, da cidade de Loanda–

PR. 

A escolha do conteúdo medidas de comprimento deu-se por se tratar de 

algo necessário no cotidiano das pessoas, do qual se percebe nos bancos 

escolares a pouca habilidade em seu uso. Para Silva (2004, p.35) “a ação de 

medir é uma faculdade inerente ao homem, faz parte de seus atributos de 

inteligência”. Desta forma, pensar em um mundo sem medidas, seria pensar 

em um mundo sem desenvolvimento em diferentes campos, incluindo a 

tecnologia, tão essencial nos dias atuais. Além de que, é importante lembrar 

que, medidas de comprimento exerce grande influência no contexto dos 

demais conteúdos matemáticos e de outras disciplinas. 

A opção por trabalhar com a tendência Resolução de Problemas deu-se 

pelo fato de que é uma metodologia que pode atrair o aluno em busca de uma 

assimilação do conteúdo de forma funcional, abordando conceituar o assunto 

com o cotidiano. Para tal, faz-se necessário uma nova concepção em resolver 

problemas, esquecendo o tradicionalismo e partindo para o trabalho com 

oralidade, interpretação e resolução da situação proposta. Para Diniz (2001, 

p.88) a Resolução de Problemas é “uma metodologia para o ensino de 

matemática e, como tal, passando a ser um conjunto de estratégias para o 

ensino e o desenvolvimento da aprendizagem de matemática”. 

Vale ressaltar que a Tendência Metodológica Resolução de Problemas 

utilizada neste trabalho será de aplicação do conteúdo, onde, após atividades 

práticas de compreensão do conteúdo medidas de comprimento, os alunos 

Apresentação 



 

 

terão a oportunidade de, utilizando recursos próprios, resolver as situações 

problemas propostas. Nesta concepção, pretendo fugir do tradicionalismo na 

resolução de problemas, em que o aluno, normalmente, tem insegurança em 

resolvê-los por não ter compreensão de fórmulas meramente decoradas. Não 

quero aqui simplesmente utilizar a metodologia de Resolução de problemas 

para verificar a aprendizagem do aluno, mas que ele possa utilizar os 

conhecimentos adquiridos como ferramentas para novas e possíveis situações, 

sem reforçar o erro e sim, valorizando as tentativas e possibilidades 

demonstradas pelos alunos em cada situação apresentadas de forma 

desafiadora. 

Resolver problemas não exerce nenhuma função para a aprendizagem 

da matemática se o aluno simplesmente utilizá-lo como um sistema de 

soluções já pré-estabelecidas. Sobre os objetivos da resolução de problemas 

Dante (1998, p.11) considera que “um dos principais objetivos do ensino de 

Matemática é fazer o aluno pensar produtivamente e, para isso, nada melhor 

que apresentar-lhe situações-problema que o envolvam, o desafiem e o 

motivem a querer resolvê-las”. 

Ao resolver problemas, os alunos devem ver no professor, um apoio 

para o desenvolvimento de suas ideias, que deve por sua vez fazê-los acreditar 

na capacidade de buscar uma resposta, já que ensinar a resolver problemas é 

uma tarefa mais difícil do que ensinar conceitos, habilidades e algoritmos, 

como diz Dante (1998, p.30). 

Sob esta ótica, pretendo nesta Produção Didático-pedagógica, recorrer a 

uma Unidade Didática, em busca de alcançar o objetivo geral deste trabalho 

que será possibilitar aos alunos do 6º ano do Colégio Estadual Presidente 

Afonso Camargo EFMP, uma melhor compreensão de situações envolvendo as 

medidas de comprimento, afim de que possam desenvolver com capacidade 

interpretativa, situações que abranjam, não só cálculos em Matemática, mas 

também em outras áreas de conhecimento. 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

Caros Colegas 

 

O material apresentado a seguir aborda contextualização entre a Matemática e 

a vida, através do uso de material concreto e a Tendência Metodológica 

Resolução de Problemas, apresentando atividades que se aproximam de 

situações do cotidiano dos alunos em que a Matemática se apresenta, mas 

não deixa de lado o rigor exigido para que ocorra uma aprendizagem 

sistematizada. Enfatizo aqui que apesar desta produção ter como Tendência 

Metodológica a Resolução de Problemas, mas torna-se impossível em alguns 

momentos falar em medidas de comprimento sem abordar a Tendência 

História da Matemática. Espero que este material seja útil e que aproveitem 

com seus alunos em sala de aula!  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Colégio Estadual Presidente Afonso Camargo – EFMP 

Professora                                                         Data -------/----------/-------------- 

Aluno (opcional) _______________________________________________ 

 

 UNIDADE DIDÁTICA 

Tarefa 1: Momento Reflexão 



 

 

Responda as questões conforme o que sabe: 

 

1- O que você entende por medir? 

_______________________________________________________________

_______________________________________________________________

_______________________________________________________________ 

 

2- Comente situações em que já teve necessidade de medir algo, sejam elas 

em casa, na escola ou em brincadeiras com os amigos: 

_______________________________________________________________

_______________________________________________________________

_______________________________________________________________

_______________________________________________________________ 

 

3- Nas situações citadas na atividade anterior, precisou utilizar algum objeto 

para medir? Se não utilizou, como fez para realizar as medições? 

_______________________________________________________________

_______________________________________________________________

_______________________________________________________________ 

 

4- Observe  as figuras a  seguir:   

  Figura A                           Figura B                           Figura C                                         

                       

Fonte: A autora 

Com base nessas figuras responda: 

a) Qual(is) delas representa(m) medidas? __________________________ 

b) Em qual delas está claro o uso de medidas de comprimento? _________ 

c) Em quais outras situações seriam possíveis o uso de medidas de 

comprimento? 

_______________________________________________________________

_______________________________________________________________

_______________________________________________________________ 



 

 

5) Nesse momento, se você precisar medir o comprimento da sala de aula sem 

o uso de um objeto, como faria? 

_______________________________________________________________

_______________________________________________________________ 

 

6) Indique os tipos de instrumentos de medir usados pelos seguintes 

profissionais: 

- costureira: _____________________________________________________ 

- pedreiro: ______________________________________________________ 

- agricultor: ____________________________________________________ 

 

7) Você sabe dizer porquê  existem diferentes instrumentos de medir ( metro 

dobrável, trena, fita métrica, régua, metro fixo)? 

_______________________________________________________________

_______________________________________________________________

_______________________________________________________________ 

 

8) A seguir está anotado o símbolo que representa cada unidade de medida de 

comprimento que utilizamos hoje. Escreva o nome daquelas que você 

identifica: 

km ___________________________       m _______________________ 

hm ___________________________       dm ______________________ 

dam _________________________         cm ______________________ 

mm __________________________ 

 

9)  Caso você tenha conhecimento de algumas dessas unidades de medidas 

citadas no exercício 8, qual delas utilizaria  para medir: 

a) altura da parede: ________                     b) espessura do livro: ________ 

 Figura 1                                                             Figura 2 

_                                            

 



 

 

 

c) distância entre duas cidades: _____ d) comprimento de uma formiga: _____ 

Figura 3                                                           Figura 4  

                                                            

                                                                                  

e) a sua altura: _____ 

 

Figura 5 

  

Fonte das imagens: Clip-Art 

 

10) Se tiver conhecimento de algum fato histórico sobre o surgimento das 

medidas de comprimento, relate-o aqui: 

_______________________________________________________________

_______________________________________________________________

_______________________________________________________________

_______________________________________________________________

_______________________________________________________________ 

11) Você considera importante as medidas de comprimento? Justifique sua 

resposta. 

_______________________________________________________________

_______________________________________________________________

_______________________________________________________________ 

 

12) Como você acha que seria a nossa vida hoje, sem as medidas de 

comprimento? 

_______________________________________________________________

_______________________________________________________________

_______________________________________________________________ 

 



 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Vocês terão, a seguir, a oportunidade de aprender um pouco mais sobre 

medidas de comprimento através de uma apresentação em slides onde 

falaremos sobre a história dessas medidas e sua importância para a 

humanidade. Durante a apresentação dos slides teremos algumas tarefas e 

questionamentos que contribuirão para uma melhor compreensão sobre o 

assunto. 

 

Colégio Estadual Presidente Afonso Camargo – EFMP 

Professora                                        Data ___/________/ ________________ 

 

Tarefa a ser realizada: Vocês têm abaixo na tabela, alguns objetos que 

deverão ser medidos. Mas, neste momento não terão nenhum instrumento 

para realizar esta medição. Portanto, deverão utilizar para isto, partes do 

corpo dos componentes da equipe. Lembre-se que a parte do corpo 

determinada na tabela, para medir, deve ser a mesma usada por todos da 

equipe. 

 

 

Objeto Parte do corpo  Aluno Medida 

encontrada 

 

Comprimento da 

sala de aula 

 

 

Passos 

  

  

  

  

  

Tarefa 2: Para início de conversa 



 

 

 

 

Altura da porta 

 

 

Palmo 

  

  

  

  

  

 

 

Largura da sala 

de aula 

 

 

Pé 

  

  

  

  

  

 
 
Agora compare as medidas encontradas por você com a de seus colegas 

• a) Todas as medidas encontradas foram semelhantes?  
• b) Por que você acha que este fato pode ter ocorrido? 
• c) Seria possível, nos dias atuais medir desta forma? Justifique: 

 

 

 

 

 

 

Figura: Medidas 

 
Fonte: Clip-Art 
 

Tarefa 3: Padronização do metro e 

seus múltiplos e submúltiplos 



 

 

MÃ OS Ã OBRÃ! HORÃ DE MÃTERIÃL 

CONCRETO. 

 Nesse momento, em grupos, vamos realizar atividades práticas para que 
vocês possam compreender outras unidades de medidas menores e maiores 
que o metro. 
 

Colégio Estadual Presidente Afonso Camargo – EFMP 

Professora                                            Data _____/________/____________ 

Aluno_______________________________________________________ 

 

Agora que você realizou atividades práticas onde pode concretizar as 

diferentes medidas encontradas a partir do metro, seus múltiplos e 

submúltiplos. Utilize esses conhecimentos nas atividades a seguir. 

 

1) Registre o nome dado a medida encontrada ao dividir o metro em: 

a) Dez partes iguais: _________________________ símbolo: ________ 

b) Cem partes iguais: _________________________símbolo: ________ 

c) Mil partes iguais: ___________________________símbolo: _______ 

 

2) Ao medir distâncias maiores, o metro precisou ser repetido. Nomeie as 

medidas encontradas quando multiplicou o metro: 

a) dez vezes: _______________________________símbolo: ________ 

b) cem vezes: _______________________________símbolo: ________ 

c) mil vezes: ________________________________símbolo: ________ 

 

3) Com base nos experimentos realizados podemos estabelecer algumas 

relações entre o metro, seus múltiplos e submúltiplos. Procure completar estas 

relações nas sentenças a seguir: 

 

O metro é uma medida padrão de comprimento a partir do qual se originaram 

outras unidades de medidas. Algumas delas são mais utilizadas em nosso dia 

a dia, que são: _________________________, _______________________ e 

o _____________________________.  

 



 

 

Podemos afirmar que para obter um metro seria necessário  _____ 

decímetros, ou_____ centímetros, ou ainda _____ milímetros.  

Com dez milímetros formamos um ______________________.   

Para formar um metro são necessários ________ decímetros, ou ______ 

centímetros, ou ________ milímetros.  

Em três centímetros temos _____ milímetros. 

Ao obtermos quarenta centímetros, formamos ______ decímetros. 

Em um quilômetro temos mil metros, portanto teremos também ________ 

centímetros. 

Com trezentos decímetros é possível formar exatamente _______ 

decâmetros. 

A distância entre Loanda e Santa Isabel do Ivaí é de nove quilômetros. 

Represente esta mesma medida em: 

Hectômetros: __________________________ 

Metros: ______________________________ 

Centímetros: ____________________________ 

Milímetros: _____________________________ 

 

4)  Converta em metros: 

a) 50 dm e 300 cm: _____________________________________ 

b) 3 km e 2 dam: ______________________________________ 

c) 5 hm e 5000 mm: ____________________________________ 

d) 700 cm e 500 mm: ___________________________________ 

e) 6 km, 40 dam e 80 dm: ___________________________________ 

 

 

5)  A altura de uma pessoa em metros é expressa em 1,54m.  

Figura: Altura 

Fonte: Clip-Art 



 

 

 

- Quantos centímetros de altura esta pessoa possui? ___________________ 

 

- Quanto falta para  completar 1,60m? ________________________________ 

  

- Passou de um metro e meio de altura? Quanto? 

_____________________________________________________________ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 

Colégio Estadual Presidente Afonso Camargo – EFMP 

Professora                                                         Data: ___/_____/__________ 

Aluno1_______________________________________________________ 

Aluno 2_______________________________________________________ 

Aluno 3_______________________________________________________ 

Aluno 4_______________________________________________________ 

Aluno 5_______________________________________________________ 

 

Nesta tarefa você será pesquisador. No laboratório de informática vamos 

buscar mais informações sobre cada instrumento de medir. Anote uma 

informação ou curiosidade importante para apresentar a seus colegas sobre 

cada um deles, como por exemplo, de que são feitos, em que situações são 

utilizados, quando surgiram, etc.  

Tarefa 4: Os instrumentos de 

medir comprimentos 



 

 

-Régua 

_______________________________________________________________

_______________________________________________________________

______________________________________________________________ 

-Trena  

_______________________________________________________________

_______________________________________________________________

_______________________________________________________________ 

- Fita métrica  

_______________________________________________________________

_______________________________________________________________

_______________________________________________________________ 

- Metro fixo  

_______________________________________________________________

_______________________________________________________________

_______________________________________________________________ 

- Metro dobrável  

_______________________________________________________________

_______________________________________________________________

_______________________________________________________________ 

- Micrômetro  

_______________________________________________________________

_______________________________________________________________

_______________________________________________________________ 



 

 

- Paquímetro  

_______________________________________________________________

_______________________________________________________________

_______________________________________________________________ 

Fonte das Figuras: Clip-Art 

 

Agora chegou o momento de mostrar habilidade no uso destes instrumentos 

a) Utilize a régua para medir a largura de seu caderno:__________________ 

b) Com a fita métrica meça a cintura de uma pessoa do grupo: __________ 

c) O comprimento da sala será encontrado com o auxilio da trena; ________ 

d) Aproveite o metro dobrável para medir a altura da porta: ______________ 

e) Use o metro fixo para medir a largura da cortina: ____________________ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tarefa 5: Situações envolvendo 

problemas com medidas de 

comprimento e conversões entre as 

mesmas. 

      Situação 1: Desafio 



 

 

Colégio Estadual Presidente Afonso Camargo – EFMP 

Professora                                                         Data -------/----------/-------------- 

Aluno  _______________________________________________ 

 

Situação 1: Desafio – Adaptação do livro “Ler, escrever e resolver 

problemas”. 

Figura: Amigos 

 

Fonte: A autora 

Letícia, Miguel, Isadora, Lucas e Gabriel são amigos. Moram na mesma rua e 

sempre brincam juntos. No entanto: 

- Letícia não é a maior; 

- Isadora não é a menor; 

- Letícia é maior que Isadora; 

- Miguel é maior que Lucas; 

- Gabriel é maior que Isadora e menor que Letícia; 

- Lucas é menor que Isadora; 

- Letícia é menor que Miguel. 

 

Qual a ordem em que se encontram os cinco amigos, na figura, de acordo com 

suas alturas? 

 

 Nessa situação, você encontra algum valor numérico? 

 O que o problema quer saber? 

 Para encontrar a solução é necessário conhecer a medidas das alturas 



 

 

dessas pessoas? 

 Nesse caso, é possível saber a altura dessas pessoas? 

 Mas é possível descobrir a ordem, por altura, desses 5 amigos? Em 

caso afirmativo, organize-os. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Colégio Estadual Presidente Afonso Camargo – EFMP 

Professora                                                        Data -------/----------/-------------- 

Aluno  _______________________________________________ 

 

Situação 2  

 

Figura : Cristo Redentor 

Fonte: A autora 

          O Cristo Redentor é uma estátua de Jesus Cristo, situada no 

morro do Corcovado (cidade do Rio de Janeiro). A estátua possui 30 m 

de altura, sendo mais 8 m de pedestal. A obra de construção do 

monumento começou em 1926, sendo inaugurado em 12 de outubro de 

1931. Em 2007, foi eleito como uma das Sete Novas Maravilhas do 

Mundo. É um dos pontos turísticos mais visitados do Brasil. 

fonte: www.suapesquisa.com/monumentos/cristo_redentor.htm 

 Situação 2: Aprendendo 

a transformar medidas 



 

 

Com base nessas informações: 

- indique a altura total da estátua, desde sua base; 

 

- escreva a medida total dessa altura em centímetros; 

 

- quantos decâmetros podem ser formados com a altura total do monumento. 

 

 

Nessa tarefa você tem a medida de 38m que deve ser transformada em 

centímetros. Lembre-se que em 38m temos 30m + 8m, ou seja, 3 dam + 8 m, 

que na tabela ficará assim: 

   Km    hm    dam     M    dm    cm     mm 

      3      8    

 

Como a tarefa pede para transformar a medida em centímetros, completamos 

as casas à direita com zero até chegar em centímetros.  

   Km    hm    dam    M    dm    cm    mm 

      3     8     0     0  

  

Portanto, em 38 m há 3800 cm. Lembrando que a cada casa multiplica-se 10 

para chegar a unidade de medida seguinte. Como o centímetro fica a duas 

casas antes do metro multiplica-se por 100. Ou seja, 38m x 100 = 3800 cm. 

O procedimento será necessário também, para a situação 3. 

Veja que nesse caso a tabela deverá seguir para a esquerda. Lembrando que 

3014 m = 3000 + 10 + 4. Ou seja 3 km + 0 hm + 1 dam + 4 m. Isso na tabela 

ficará: 

   Km    hm    dam    M    dm   cm    mm 

    3     0     1     4    

 

Como a medida era em m e a que se pede é o km, as casas deslocaram-se 

para a esquerda e separa-se a medida pedida com vírgula, ficando portanto 

3,014 km. Lembrando que a cada casa menor que a medida pedida  divide-se 

por 10, então do km ao metro são três casas, devendo ser dividido por 1000. 

Então 3014m : 1000 = 3,014 km, que corresponde a 3 km inteiros e 14 m. 



 

 

 

 

 

 

 

Colégio Estadual Presidente Afonso Camargo – EFMP 

Professora                                                            Data -------/----------/-------------- 

Aluno  _______________________________________________ 

Situação 3  

Figura: Pico da Neblina                                 Figura: Monte Everest 

                            

Fonte:Wikipédia                                              Fonte:suapesquisa                                          

Você sabia que o Pico da Neblina é o ponto mais alto do Brasil? Ele mede 

3.014 metros e se encontra no município de São Gabriel da Cachoeira, no 
estado do Amazonas.  Já o Monte Everest é a montanha mais alta do mundo 
com 8.848 metros de altitude. Está situado no continente asiático, na 
cordilheira do Himalaia.  

- Calcule a diferença de altura entre os dois; 

 

- Quantos Pico da Neblina são necessários para alcançar a altura do Monte 

Everest? 

 

- Represente a altura do Pico da Neblina  em quilômetros. Utilize a tabela de 

conversão se necessário. 

  km    hm dam   m    dm  cm    mm 

       
 

 

 Situação 3: Curiosidade 

http://www.suapesquisa.com/o_que_e/cordilheira.htm


 

 

 

Colégio Estadual Presidente Afonso Camargo – EFMP 

Professora                                                          Data -------/----------/-------------- 

Aluno  _______________________________________________ 

 

Atividade Complementar – Hora de verificar sua aprendizagem, com a tabela 

de conversão: 

 

1- Transforme as unidades de medidas nas unidades pedidas: 

a) 5,2 m em cm 

b) 78 cm em m 

c) 1594 m em km 

d) 89,5 hm em dam 

e) 34,23 cm em m 

f) 16 km em m 

 

 km hm dam   m   dm  cm   mm 

       

       

       

       

       

       

       

 

Com base nas transformações feitas na tabela, procure definir com suas 
palavras, de uma maneira geral, como você realizou as transformações 
sugeridas: 
 
 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Colégio Estadual Presidente Afonso Camargo – EFMP 

Professora                                                         Data -------/----------/-------------- 

Aluno  _______________________________________________ 

 

Situação 4 – Adaptação do problema proposto pelo Saresp, 2005, p.18 

 

 Marquinhos queria ir ao campinho de futebol brincar com seus amigos. Ele 

saiu de sua casa, passou pela praça do bairro, foi até a casa de seu amigo 

Felipe,  e os dois foram juntos ao campinho, onde a turminha já estava reunida. 
 

Figura: Trajeto 

 

 
Situação 4: Transformando, das 

partes do corpo para o metro. 



 

 

- Indique, em passos, o trajeto feito por Marquinhos, da casa dele até o 

campinho, passando pela casa de Felipe, sabendo que o lado do quadrinho da 

malha quadriculada corresponde a um passo simples. 

- Na história de medidas de comprimento vimos que um passo duplo 

correspondia a 1,48 m.  

- Então, qual seria a medida para um passo simples? 

- Agora, encontre em metros a medida do trajeto feito por Marquinhos. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Colégio Estadual Presidente Afonso Camargo – EFMP 

Professora                                                      Data -------/----------/-------------- 

Aluno  _______________________________________________ 

 

Situação 5 – Instrumento quebrado 

 

(OBMEP 2005 - Adaptado) - Guilherme está medindo o comprimento de um 
selo com um pedaço de uma régua, graduada em centímetros, como mostra a 
figura. Qual é o comprimento do selo? 
 

 
Situação 5: Instrumento 

Quebrado 



 

 

   

 

- É possível utilizar essa régua sem iniciar pelo zero? 

- O que o problema quer saber? 

- De que maneira você deve agir para encontrar o comprimento do selo? 

- Desenhe a régua iniciando pelo zero e procure marcar o início e fim da 

medida do selo? 

- Qual é então o comprimento do selo? 

- Quais unidades de medida você identifica nessa régua? 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Colégio Estadual Presidente Afonso Camargo – EFMP 

Professora                                                          Data -------/----------/-------------- 

Aluno  _______________________________________________ 

 

Situação 6 – O terreno 

 

(OBMEP 2008) – Adaptação - Daniela quer cercar o terreno representado  

pela figura. Quantos metros de cerca Daniela terá que comprar? 

 
Situação 6; Análise das 

dimensões do terreno 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

- O desenho do terreno apresentado no problema possui todos os dados 

necessários para efetuar o cálculo pedido? 

- Qual o seu plano para calcular as medidas que não constam no desenho? 

- Verifique se as medidas que você encontrou faz sentido ao problema. 

- Calcule o que se pede no problema. 

- A cerca em torno do terreno é maior ou menor que meio quilômetro? 

- Quanto? 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Colégio Estadual Presidente Afonso Camargo – EFMP 

Professora                                                       Data -------/----------/-------------- 

Aluno  _______________________________________________ 

 

Situação 7- Parque de Exposição 

Em 27 de novembro, a cidade de Loanda, no Paraná, completa aniversário. Já 

é tradição a realização, nessa época da exposição agropecuária, com uma 

participação expressiva de toda região. Um grupo de amigos, moradores da 

cidade de Maringá, a 164 km de Loanda, foi prestigiar a festa. Na ida 

passaram por Paranavaí e no velocímetro marcava que já tinham percorrido 

 

Situação 7: Parque de 

Exposição 



 

 

76km. 

- Represente em desenho essa distância. 

-  Quantos quilômetros ainda faltavam para chegar ao destino? 

- Qual das duas cidades é mais próxima de Paranavaí, Maringá ou Loanda? 

- Qual a diferença em km? 

- Qual a diferença em metros? 

- Quanto falta para essa distância atingir 200 km? 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Colégio Estadual Presidente Afonso Camargo – EFMP 

Professora                                                           Data -------/----------/-------------- 

Aluno  _______________________________________________ 

Situação 8- O vestido 

 

Pamela queria fazer um vestido longo. Comprou um metro e setenta 

centímetros de tecido e levou a costureira. Ao tirar as medidas e ver o modelo, 

a costureira disse a ela que faltava tecido, pois precisaria de dois metros 

completos. Pamela retornou a tarde com a parte do tecido que faltava. 

- Represente em números decimais a medida comprada inicialmente por 

Pamela; 

- Qual o total de tecido que a costureira precisava? 

- Para completar a quantidade exigida, quanto Pamela precisou comprar? 

- Represente essa quantidade em centímetros e depois em metros. 

 

 

 

Situação 8 – O vestido 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Colégio Estadual Presidente Afonso Camargo – EFMP 

Professora                                                        Data -------/----------/-------------- 

Aluno  _______________________________________________ 

 

Muito bem! Você teve uma excelente participação nas tarefas propostas. Então 

não terá nenhuma dificuldade em registrar aqui seu conhecimento. Acredite em 

seu potencial e siga em frente nas atividades dessa tarefa. 

 

1) Registre em poucas palavras o que lembra sobre a história das medidas de 

comprimento: 

_______________________________________________________________

_______________________________________________________________

_______________________________________________________________

_______________________________________________________________

_______________________________________________________________

_______________________________________________________________ 

 

2) Diante da compreensão prática que teve sobre os múltiplos e submúltiplos 

do metro, é correto afirmar que: 

(A) Essas medidas surgiram com divisões e multiplicações do metro; 

(B) São pouco utilizadas em situações de medições; 

(C) Entre os múltiplos destaca-se o Km; 

Tarefa 6: Avaliação do conteúdo 

medidas de comprimento 



 

 

(D) Entre os submúltiplos destaca-se, somente, o mm; 

(E) São medidas necessárias para medir pequenas e longas distâncias. 

 

Com base nessas afirmações é correto afirmar que: 

(   ) A, B e E são corretas; 

(    ) B e D são corretas; 

(    ) Apenas B é incorretas; 

(    ) A, C e E  são corretas; 

(    ) Todas são corretas. 

 

 

3) Em uma situação em que se quer representar três metros e vinte e dois 

centímetros, qual seria a forma correta para essa representação? 

(    ) 3m e 22cm      (    ) 3,22 m     (    ) 3,22 cm       (    ) 322 m 

 

4) A medida de comprimento 437,8 km também pode ser representada por: 

(     ) 4378 m     (     ) 43780 m     (     ) 437800 m     (     ) 4378000 m 

 

5) Para 590 mm : 

- Temos quantos centímetros? 

- Chega a completar um metro? 

- Quanto falta para um metro? 

-  Represente essa medida em metros? 

 

6) Ficaram dúvidas sobre o conteúdo “ Medidas de comprimento”? Registre: 

 

 

 

 

 
 
 
 



 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

Fonte: http://www.ensinar-aprender.com.br/2011/07/atividades-para-o-dia-do-estudante.html 

 

 

 

Orientações 
Metodológicas 

Tarefa 1 – Momento Reflexão 

http://www.ensinar-aprender.com.br/2011/07/atividades-para-o-dia-do-estudante.html


 

 

Vale lembrar: 

Ao iniciar um determinado conteúdo, considera-se que o educando já 

apresenta alguma noção sobre o tema.  Seja este conhecimento adquirido em 

outras etapas do processo escolar ou, pela convivência em sociedade. Por 

este motivo, esta primeira atividade tem a finalidade de entender em qual 

etapa do conhecimento o aluno se encontra e, a partir daí, introduzir uma nova 

fase de aprofundamento do conteúdo a ser abordado. 

 

Objetivo: Investigar as noções já adquiridas pelos alunos sobre medidas de 

comprimento. 

 

Recursos: folha impressa com questões sobre o tema 

 

Forma de organização do trabalho: as questões serão respondidas 

individualmente 

 

Tempo de duração: 1 aula 

 

Orientações: A aula será iniciada sem que o conteúdo seja mencionado, para 

que não haja interferência das considerações do professor nas respostas dos 

alunos. Será dito aos alunos que “responderão algumas perguntas”, sem que 

haja necessidade de identificação, “sobre um assunto que provavelmente já 

devem ter tido algum contato, seja no ambiente escolar ou em situações do 

dia-a-dia”. Os alunos serão orientados a não terem contato, num primeiro 

momento, com as respostas dos colegas, pois na resposta deve conter apenas 

o seu conhecimento, por esta razão a tarefa será realizada individualmente. 

Após o término, serão coletadas as respostas e o professor fará inferências 

diante das mesmas, com o intuito de valorizar a contribuição do aluno e 

incentivar na participação e desenvolvimento do conteúdo proposto a partir da 

próxima atividade. 

OBS: As fotos citadas nesta atividade são de autoria da própria autora deste 

trabalho. 

 

 



 

 

 
 

 

 

 
 

 

Para saber mais: 

Neste momento faz-se necessário a exposição dos fatos históricos que 

envolveram a necessidade de se obter unidades padrão para realizar 

medições. Para um melhor conhecimento destes fatos, o professor poderá 

recorrer às Diretrizes Curriculares da Educação Básica (2008, p. 53 e 54) que 

aborda um pouco desta história e também a obra de Nilson José Machado 

“Medindo Comprimentos” que traz numa linguagem simples os passos de 

acontecimento desta história sobre medidas de comprimento. 

Com ênfase na abordagem histórica do conteúdo, serão realizadas 

atividades que resgatem episódios da história das medidas de comprimento 

com relação às partes do corpo utilizadas pelos povos no início das medições, 

tomando como referência os Parâmetros Curriculares Nacionais (1997, p.45) 

que garante “ao revelar a Matemática como uma criação humana, [...], o 

professor tem a possibilidade de desenvolver atitudes e valores mais 

favoráveis do aluno diante do conhecimento matemático”. 

 
 
Objetivo: Possibilitar ao aluno compreender os fatos históricos que 

contribuíram com a evolução do sistema de medidas de comprimento e sua 

importância para a humanidade. 

 

Recursos: Projetor multimídia e atividades impressas 

 
Fonte: Clip-Art 

 

 Tarefa 2: Para início de conversa 



 

 

Forma de organização do trabalho: Participação coletiva e atividades em 

grupos. 

 

Tempo de duração do trabalho: 4 aulas 

 

Orientações: Após o término das discussões sobre a tarefa 1, o professor 

utilizará  slides produzidos pelo mesmo apresentados por meio de um 

aplicativo, como por exemplo o Microsoft PowerPoint. Caso prefira, é possível 

utilizar a apresentação produzida neste trabalho em 

https://drive.google.com/file/d/0B95N4Td709p7bkZFaFZ0alJpV0E/view?usp=sh

aring  em que utilizando fotos de desenhos feitos pela própria autora, auxiliam 

na compreensão dos fatos históricos sobre medidas de comprimento, onde a 

proposta é que ocorram inferências a cada slide, com participação dos alunos 

em atividades práticas e dar abertura para comentários por parte dos alunos e 

esclarecer eventuais dúvidas, se necessário. 

Para realização da tarefa contida nos slides “Medindo com as partes do corpo” 

os alunos serão organizados em grupos de no máximo 5 componentes e 

receberão uma folha impressa constando uma tabela, onde deverão medir 

objetos da sala de aula, sem, para isto, utilizar instrumentos de medida, mas 

sim partes do corpo que já estarão determinadas na tarefa. Esta padronização 

proposital foi dada para que percebam, com as medições realizadas e os 

questionamentos propostos, as dificuldades surgidas pelos povos ao introduzir 

as partes do corpo como instrumento de medir e assim dar início na próxima 

tarefa ao relato histórico sobre medidas de comprimento. 

 

 

 

 

 

 

 
 
 

 

 

Tarefa 3: Compreensão dos múltiplos 

e submúltiplos do metro 

https://drive.google.com/file/d/0B95N4Td709p7bkZFaFZ0alJpV0E/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/0B95N4Td709p7bkZFaFZ0alJpV0E/view?usp=sharing


 

 

A tarefa de construção do conhecimento onde o aluno interage com o 

conteúdo de forma prática, torna-se gratificante, prazerosa e de fácil 

compreensão. 

 

Objetivo: Compreender a origem das unidades de medidas de comprimento 

através de sua construção. 

 

Recursos: Papel manilha, régua, barbante, tesoura 

 

Tempo de duração: 10 aulas 

 

Forma de organização do trabalho: Os alunos estarão dispostos em grupo. 

 

Procedimento: Após relatar a história da origem do metro, o professor dividirá 

a sala em grupo de 4 ou 5 alunos. A cada equipe entregará uma tira de papel 

manilha com a medida de um metro de comprimento e dirá aos alunos que 

aquela será a representação do metro que consta nos arquivos do Museu 

Bureau Internacional de Pesos e Medidas de Paris na França. Num primeiro 

momento o professor pedirá aos alunos para medir a altura dos componentes 

da equipe utilizando a medida padrão do metro. Este procedimento será para 

que os alunos visualizem a necessidade de medidas menores que o metro, ou 

seja, os seus submúltiplos. Será feito então questionamentos orais para que o 

aluno perceba a necessidade de utilizar tais medidas. 

O próximo passo então é dividir o metro em dez partes iguais, onde 

poderão fazê-lo com ou sem o auxílio da régua. Em seguida, o professor, 

juntamente com os alunos nomeará a medida encontrada, como sendo o 

decímetro, medida que representa a divisão do metro em dez partes. Sendo 

assim, o metro inteiro terá dez decímetros. 

Tendo compreendido este primeiro submúltiplo, cada equipe agirá da 

mesma forma com o decímetro, dividindo-o em dez partes iguais, definindo o 

centímetro como sendo o decímetro dividido em dez partes iguais e 

consequentemente, como o metro tem dez decímetros será então formado por 

cem centímetros. 



 

 

O milímetro apresentará uma maior dificuldade por parte do aluno em 

dividir o decímetro em dez partes iguais, mas é interessante seguir a divisão 

para que o conceito deste submúltiplo seja concretizado pelo aluno. 

Após ter concluído os três submúltiplos do metro, o professor pedirá 

novamente às equipes que meçam a altura de cada integrante. Espera-se que 

o aluno entenda a necessidade destas medidas oriundas do metro. Nesse 

momento o professor pedirá aos alunos que meçam alguns objetos da sala de 

aula, com as unidades de medidas formadas. 

Para a compreensão dos múltiplos do metro é interessante que seja 

realizada atividade extraclasse, já que serão medidas longas. 

Com o metro padrão em mãos, construído com papel manilha, barbantes 

e tesoura os alunos seguirão para um ambiente possível de medir longas 

distâncias, poderá ser a quadra de esportes, uma praça próxima ao colégio ou 

a calçada em torno do colégio. O professor questionará os alunos quanto ao 

uso do metro para medir o espaço marcado, até que percebam que se 

tivessem medidas maiores seria mais fácil o procedimento. 

Com o barbante o professor orientará os alunos a repetir a medida do 

metro por dez vezes seguidas. Esticando o barbante perceberão o tamanho 

alcançado. Então será nomeado agora o decâmetro, medida obtida a partir de 

dez vezes o metro. Por dedução, os alunos serão conduzidos a compreensão 

do hectômetro e quilômetro, formados a partir de cem e mil vezes o metro 

respectivamente. 

 

Sugestão: A partir destas descobertas deixe que seus alunos meçam e 

registrem diferentes distâncias comparando-as com o metro para facilitar as 

atividades posteriores. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tarefa 4: Os instrumentos de medir 
comprimentos 



 

 

 

Dica: 

Aparentemente apresentar aos alunos os instrumentos de medir comprimento 

parece algo tão simples e desnecessário. Mas, faz-se necessário também 

lembrar que nem todos os alunos têm acesso a estes instrumentos. Portanto 

conhecê-los pode ser um fator importante na aprendizagem do conteúdo. Para 

introduzir a importância dos instrumentos de medir em nossa vida, podemos 

recorrer ao vídeo de animação localizado no site 

http://revistaescola.abril.com.br/matematica-especial
1. 

 

 

Objetivo: Reconhecer a importância dos instrumentos de medir comprimentos 

no cotidiano das pessoas. 

 

Recursos: Projetor multimídia e instrumentos de medir. 

 

Tempo de duração: 5 aulas 

 

Forma de organização do trabalho: Os alunos serão dispostos em grupo. 

 

Procedimento: Num primeiro momento os alunos serão orientados a assistir 

ao vídeo de animação indicado anteriormente. Logo após ocorrerão 

questionamentos quanto as formas utilizadas no vídeo, comparadas com as 

quais já vimos na atividade 2. Então o professor questionará sobre as formas 

que utilizamos atualmente para medir o comprimento das coisas para verificar 

quais os tipos de instrumentos são os mais conhecidos pelos alunos. 

Na sequência o professor apresentará para a classe os instrumentos de 

medir comprimentos régua, trena, metro dobrável, metro fixo, paquímetro, fita 

métrica e micrômetro2, ora questionando, ora tecendo comentários sobre os 

mesmos para que os alunos interajam nesta situação de aprendizagem. 

Serão feitos questionamentos tais como: 

                                                 
1
 Vídeo acessado em 10/09/2014. 

2
 Os instrumentos micrômetro e paquímetro serão comentados por serem usados para medir 

dimensões internas e externas de pequenos objetos em medidas de comprimento, mas não 
serão enfatizados nesse trabalho. 

http://revistaescola.abril.com.br/matematica-especial/


 

 

 De que são feitos estes instrumentos? 

 Se todos servem para medir comprimentos, porque são diferentes? 

 Em que situações são utilizados? 

 Com quais deles você tem mais contato? 

 Será que as medidas neles registradas são exatamente iguais? 

Neste momento serão feitas comparações das medidas obtidas, caso 

ocorram pequenas diferenças nas medidas, cabe ao professor explicar que as 

possíveis causas podem ser a construção dos instrumentos, a falta de 

fiscalização dos órgãos competentes, o tipo de material usado, a elasticidade 

dos materiais, etc. 

Dando continuidade, para confirmar as afirmações acima, 

compararemos os instrumentos de medir com os confeccionados pelos alunos 

nas tiras de papel manilha. 

Após todas as considerações será proposto aos alunos atividades com 

uso dos instrumentos de medir. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

É comum em nosso cotidiano depararmos com situações que exijam 

comparações entre as unidades de medidas de comprimento. Estas situações 

nem sempre são claras para nós, mas são importantes é devem ser 

trabalhadas pela escola com mais ênfase. Por este motivo as atividades que 

seguem procuram orientar de forma clara e precisa, ao aluno, estas 

transformações. Aproveitem! 

 

Tarefa 5: Situações envolvendo problemas 
com medidas de comprimento e 

conversões entre as mesmas. 



 

 

 
Objetivo: Compreender com clareza as conversões entre as unidades de 

medidas de comprimento a fim de utilizar com desembaraço, em situações 

problemas possíveis do dia a dia. 

Recursos: Tabela de transformação das unidades de medidas de comprimento 

e situações problemas. 

 

Tempo de duração:  12 aulas 

 

Forma de organização do trabalho: Os alunos estarão organizados em semi-

círculo, para facilitar a interação. 

 

Procedimento: A situação iniciar-se-á com um desafio, onde os alunos terão 

que comparar grandezas de comprimento sem dados numéricos e deverão 

apresentar para a sala uma possível solução. Essa situação servirá para 

mostrar ao aluno que nem sempre uma situação problema apresenta números 

e nem por isso deixará de ter uma solução. Haverá discussão em torno da 

situação com relação à facilidade que seria se tivesse a altura das cinco 

pessoas envolvidas no problema.  Em seguida serão apresentadas situações 

que exigirão a conversão de medidas de comprimento em que será 

apresentada a tabela de conversões, comparando os resultados com a prática 

realizada na tarefa 3 dessa unidade didática.  Em seguida, serão apresentadas, 

aos alunos diferentes situações problemas, onde aplicarão as diversas 

situações aprendidas no decorrer desta unidade didática. Ao professor caberá 

o papel de mediador, intervindo com questionamentos, para que os alunos 

sintam-se seguros e desafiados a encontrar possíveis soluções nos diferentes 

casos. 

Para concluir, após a realização da tarefa pelos alunos, o professor 

demonstrará no quadro de conversões o procedimento prático para se chegar 

às transformações pedidas, utilizando a tabela que facilita a compreensão 

dessas transformações. 

   Km    Hm   dam    m    dm    cm    mm 

       



 

 

Cabe ao professor, neste momento, enfatizar que a tabela dos múltiplos 

e submúltiplos do metro poderá ser utilizada em todos os casos de 

transformação de medidas de comprimento exigidos nas situações problemas. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

A avaliação é um fator muito discutido no ambiente escolar, não só pela forma 

como se apresenta, mas pela forma como é cobrada por nós educadores. 

Segundo as Diretrizes Curriculares da Educação Básica do Estado do Paraná 

(2008, P.69), a avaliação deve acontecer ao longo do processo do ensino 

aprendizagem. Portanto, a tarefa a seguir não visa à atribuição de nota e, sim, 

uma verificação da relação do aluno com o conteúdo “Medidas de 

Comprimento”. 

 

Objetivo: Verificar a aprendizagem adquirida, pelo aluno, diante do conteúdo 

trabalhado. 

 

Recursos: Folha impressa 

 

Tempo de duração: 1 aula 

 

Forma de organização do trabalho: Individualmente 

 

Procedimento: Os alunos, individualmente, serão orientados a realizarem a 

tarefa onde constam atividades que incluem situações do conteúdo “Medidas 

de Comprimento”. 

Tarefa 6: Avaliação do conteúdo 

“Medidas de Comprimento” 
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