
OS DESAFIOS DA ESCOLA PÚBLICA PARANAENSE
NA PERSPECTIVA  DO  PROFESSOR  PDE

Produções Didático-Pedagógicas

Versão Online     ISBN 978-85-8015-079-7
Cadernos PDE

II



 

“Cozinhando e Calculando: Uma estratégia para ensinar matemática com uso de receitas 
culinárias”. 

Autor Adilene Pereira Lopes Duffeck 

Disciplina/Área (ingresso no PDE) Matemática 

Escola de Implementação do  Projeto  Colégio Estadual Antonio Lacerda Braga 

Município da escola Colombo 

Núcleo Regional de Educação Área Metropolitana Norte 

Professor Orientador Me Altemir José Borges 

Instituição de Ensino Superior Universidade Tecnológica Federal do Paraná 

Relação Interdisciplinar  Língua Portuguesa 

Resumo 

 

Esta Unidade Didática tem por objetivo, trabalhar 

conteúdos matemáticos, utilizando receitas culinárias. 

A atividade culinária é comum a todos os grupos 

sociais. Cada região possui diferentes maneiras de 

preparar os alimentos e diferentes costumes na 

alimentação. A socialização dessas diferenças ou 

semelhanças, serão utilizadas de forma a contribuir 

positivamente com um melhor aprendizado, tornando 

o aluno um sujeito ativo na construção de seus 

conhecimentos. 

O estudo da Matemática aplicado à atividade culinária 

justifica-se pelo fato de que a preparação dos 

alimentos poderá facilitar a compreensão de 

conteúdos curriculares como: fração, unidades de 

medidas, entre outros, fazendo com que os alunos 

reconheçam a necessidade da utilização de outros 

números, que não os naturais, em situações 

cotidianas. 

Esta unidade didática está dividida em oito módulos, 

sendo que do módulo 1 ao 5, essa divisão é feita por 

momentos. Á partir do módulo 6, os conteúdos 

abordados nos módulos anteriores, serão retomados 

de forma prática através do preparo das receitas. 
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APRESENTAÇÃO  

O conteúdo apresentado nesta Unidade Didática contempla uma proposta 

de ensino de Matemática para os alunos do 6° ano do ensino fundamental II, do 

Colégio Estadual Antonio Lacerda Braga, localizado no Bairro Maracanã no 

Município de Colombo, no Estado do Paraná.  

Esta Unidade Didática é composta por oito módulos e tem por objetivo 

melhorar o interesse dos alunos pela disciplina de matemática, fazendo uma ponte 

entre o conhecimento já trazido pelos mesmos, dentro de seu contexto sociocultural 

e os conteúdos curriculares da disciplina de matemática. Contempla a temática dos 

estudos etnomatemáticos que buscam relacionar o conhecimento com o universo 

cultural de diferentes grupos sociais. 

A atividade culinária é comum a todos os grupos sociais. Cada povo ou 

região tem diferentes maneiras de preparar os alimentos e diferentes costumes no 

que diz respeito à alimentação.  

Nesta unidade didática as receitas culinárias, serão utilizadas para reforçar o 

entendimento de conteúdos matemáticos, como fração, números decimais, unidades 

de medidas de massa, sistema monetário brasileiro, bem como sua capacidade de 

organização e tomada de decisão ao analisar informações numéricas. 

Esta unidade didática buscará uma aproximação com a disciplina de Língua 

Portuguesa através do trabalho com gênero do discurso cotidiano “receita”, além de 

abordar em vários deles, um momento de leitura, com a utilização de histórias em 

quadrinhos e também momentos onde o aluno desenvolva sua capacidade de 

escrita.  

 

 

 

 

 



INTRODUÇÃO 

Segundo D´ambrosio (2011, p.61), “os maiores entraves a uma melhoria da 

educação tem sido o alto índice de reprovação e a enorme evasão”. 

Enquanto professora da rede estadual de educação, percebo a preocupação 

de muitos colegas professores na busca de amenizar essa situação. Estamos 

constantemente buscando inovar nossas práticas pedagógicas, através de 

estratégias de ensino que possibilitem ao aluno compreender e dar sentido aos 

conteúdos abordados, verificando sua aplicabilidade no dia a dia. 

Nossos alunos vivem cercados por números em diversas situações 

cotidianas, como por exemplo, quando observam as horas, a temperatura, os 

preços, dentre outras, cabendo a nós professores esclarecer e levá-los compreender 

a importância que tem esses números na organização de nossa vida diária. 

Até o 5º ano, os alunos trabalham na sua maior parte do tempo com a 

manipulação de elementos concretos tais como jogos e brincadeiras para construir 

seus conhecimentos matemáticos. 

 Esta unidade didática, visa dar continuidade a esse processo de ensino-

aprendizagem, de modo a proporcionar uma melhor adaptação dos alunos a essa 

nova fase. Será inserida de forma gradativa a dimensão abstrata em que os 

conceitos serão construídos somente no domínio das ideias, associada a 

matemática onde o aluno aprende através da manipulação de objetos. 

A ideia desta unidade didática é mostrar o quanto os números naturais, 

fracionários e decimais estão presentes no nosso cotidiano, e como lidamos com 

eles de forma tão automática que não os percebemos. 

Para alcançar esse objetivo, serão utilizadas receitas culinárias, que além de 

fazer parte do cotidiano dos alunos, possibilitam estabelecer relações entre o 

concreto e o abstrato.  

Segundo D´ambrosio (2005, p. 71) “a busca de novas direções para o 

desenvolvimento da matemática deve ser incorporada ao fazer matemático”. Desta 

forma, é sempre necessário buscar associar os conteúdos teóricos a uma prática 

que venha realmente tornar o aprendizado mais significativo. 



 O estudo da Matemática aplicada à atividade culinária pode ser justificado 

pelo fato de que a preparação dos alimentos poderá facilitar a compreensão dos 

conteúdos curriculares como: fração, números decimais, unidades de medidas entre 

outros, além de contribuir para a aplicação prática desses conhecimentos, fazendo 

com que reconheçam a necessidade da utilização de outros números, que não 

somente os naturais, em situações cotidianas. 

As atividades propõem estabelecer parceria com a disciplina de Língua 

Portuguesa para o trabalho com o gênero textual “receita”, tendo em vista que leitura 

e interpretação são elementos fundamentais para a resolução de problemas.  

 

 

  Módulo 1: Trabalhando com o gênero textual “receita”, 

números e álgebra. 

 

 

Nesta primeira atividade, a parceria com a disciplina de Língua Portuguesa, 

será  fundamental para definição e o entendimento de alguns conceitos.  

Objetivos - Definir o conceito do gênero textual “receita”, sua 
utilidade, características de uma receita culinária e 
sua forma de organização. 

- Inserir os conceitos de dobro e metade. 

Conteúdo Estruturante - Discurso como prática social 

- Números e álgebra 

Conteúdo Específico - Gênero discursivo cotidiano “receitas” 

- Operações: multiplicação e divisão. 

 

- Justificativa 

 Leitura e interpretação, são fundamentais para resolução de problemas. 

Mostrar aos alunos que, as palavras assumem significados de acordo com o 

contexto em que são utilizadas. 



- Encaminhamento  

 Para a realização destas atividades,  serão utilizada 4 horas. 

 

Primeiro Momento – Hora da Conversa 
 

No primeiro momento, o professor inicia uma conversa com os alunos, na 

busca de trocar informações com os mesmos sobre o assunto a ser abordado e 

verificar o nível de conhecimento da turma. Nesta fase, é interessante instigar os 

alunos a socializar suas ideias. Para isso, propõe-se que sejam levantadas as 

seguintes questões: 

1) O  que vocês acham que é uma receita? 

2) Para que serve uma receita? 

3) Porque alguém escreve uma receita? 

4) O que faz com que um texto seja considerado uma receita?  

5) Que características esse tipo de texto possui que o torna diferente de outros tipos 
de textos? 

6) Quais são as partes que compõem uma receita? 

7) Qual sua receita preferida? 

 

Segundo Momento – Organizando as Informações 
 

De posse das informações colhidas no momento anterior, o professor deve 

organizá-las de modo a definir que: na disciplina de Língua Portuguesa eles irão 

estudar os diversos gêneros discursivos (cotidiano, literário/artístico, escolar, 

jornalístico, publicitário, jurídico, produção e consumo, entre outros) e que receita faz 

parte do gênero discursivo do cotidiano, (tabela para esclarecimento em anexo). 

Utilizar o quadro-negro para registrar os conceitos e exemplos que facilitem o 

entendimento do aluno, bem como fonte, para posterior consulta. 

 



- Receita - conceito 

É um texto instrucional, ou seja, ensina como fazer ou utilizar algo. 

 

Tipos de textos  considerados receitas 

- Receita Culinária 

  Tem por objetivo indicar,  como preparar alimentos. 

- Partes de uma receita culinária. 

1) Título (nome da receita) 

2) Componentes ou ingredientes (o que utilizar para a receita) 

3) Modo de fazer ou preparar (etapas a serem seguidas) 

 

 - Receita Médica 

 Tem por objetivo, indicar como utilizar determinados medicamentos 

prescritos por um profissional da área da saúde. 

 

Terceiro Momento – Hora da Leitura 
 

Nesta fase estão sendo colocados três textos do gênero cotidiano do discurso 

“receita” para leitura pelos alunos, para na sequência realizarem as atividades 

solicitadas. 

 

- Observe os textos a seguir 

 

 

Cabeça do cachorrinho de papel 

Materiais 

- 1 folha de papel A4 

- tesoura 



- lápis de cor  

- canetinhas coloridas 

Modo de Fazer 

                 

Fonte: Professora PDE Adilene Pereira Lopes Duffeck 

 

 

Sanduíche Natural da Deli 

      Fonte: Professora PDE Adilene Pereira Lopes Duffeck 



Ingredientes 

- 2 xícaras de chá de peito de peru defumado bem picado 

- 1 ½ xícara de chá de cenoura ralada  

- 1 lata de milho verde 

- ½ lata de creme de leite com soro 

- 2 colheres (sopa) de maionese 

- 2 colheres de sopa de suco de limão 

- 8 folhas de alface americana picadas 

- 1 pão de forma fatiado 

 

Modo de Preparo 

Lave as folhas de alface e reserve. 

Numa tigela, junte o peito de peru defumado picado, a cenoura, o milho verde, o 

creme de leite, a maionese e o suco de limão e misture bem até incorporar todos os 

ingredientes. Coloque o recheio sobre uma fatia de pão, acrescente uma folha de 

alface e coloque uma segunda fatia de pão para terminar. 

                    Fonte: Professora PDE Adilene Pereira Lopes Duffeck 

 

 

Lenço Atrás 

O que você vai precisar 

- Uma roda com, pelo menos, seis crianças 

- Um lenço ou um objeto que não faça barulho ao cair no chão 

Como Jogar 

As crianças formam uma roda, viradas para centro, com as mãos para trás. 

Um dos jogadores, corre por fora da roda, segurando o lenço. Não é permitido aos 



que formam a roda olhar em volta, enquanto ele está andando entorno. Este deve 

deixar o lenço cair atrás de um dos companheiros e continuar correndo na mesma 

direção em que vinha. [...] 

Fonte: Barbosa, Jaqueline Peixoto. Receita - (Coleção trabalhando com os gêneros do discurso) – São Paulo: FTD, 2003. 

 

Quarto Momento – Pensar e Responder 
 

1.1)  Os  3 textos acima servem para: 

a) orientar o preparo de alimentos. 

b) indicar quais remédios um paciente deve tomar. 

c) mostrar como se monta uma dobradura. 

d) orientar os passos de uma brincadeira. 

 

Assinale a única alternativa correta: 

I- (  ) somente a resposta “a” está correta 

II- (  ) a, b, c estão corretas 

III- (  ) a, c, d estão corretas 

 

1.2) Quais as partes que compõe uma receita? 

_________________________________________________________________ 

     _________________________________________________________________ 

     _________________________________________________________________ 

     _________________________________________________________________ 

     _________________________________________________________________ 

 

1.3) Com qual objetivo alguém escreve uma receita? 

_________________________________________________________________ 

     _________________________________________________________________ 

     _________________________________________________________________ 

     _________________________________________________________________ 

     _________________________________________________________________ 

 

1.4) No texto 1, o “modo de fazer”, está indicado por uma imagem. Escreva um texto, 
para o “modo de fazer” que possa substituir essa imagem. 



_________________________________________________________________ 

     _________________________________________________________________ 

     _________________________________________________________________ 

     _________________________________________________________________ 

     _________________________________________________________________ 

 

1.5) Qual a importância dos números em uma receita? O que aconteceria, se uma 
receita culinária não apresentasse números? 

_________________________________________________________________ 

     _________________________________________________________________ 

     _________________________________________________________________ 

     _________________________________________________________________ 

     _________________________________________________________________ 

 

1.6) Como devo fazer pra “dobrar” a receita do Sanduíche Natural da Déli? 

_________________________________________________________________ 

     _________________________________________________________________ 

     _________________________________________________________________ 

     _________________________________________________________________ 

     _________________________________________________________________ 

 

1.7) Qual o significado da palavra “dobrar” no contexto da atividade 1.4? Em 

matemática como podemos proceder para chegar ao dobro de um valor? Dê um 

exemplo. 

_________________________________________________________________ 

     _________________________________________________________________ 

     _________________________________________________________________ 

     _________________________________________________________________ 

     _________________________________________________________________ 

 

 

1.8) Quando utilizamos a palavra “metade” em matemática a qual operação básica 

podemos recorrer para resolver o problema? 



_________________________________________________________________ 

     _________________________________________________________________ 

     _________________________________________________________________ 

     _________________________________________________________________ 

     _________________________________________________________________ 

 

 1.9) Reforçando os termos: dobro e metade. 

 Vídeo: O Bolo (Fonte: http://ambiente.educacao.ba.gov.br/conteudos-digitais/conteudo/exibir/id/81 ) 

 

1.10) Escreva sua receita preferida. 

_________________________________________________________________ 

     _________________________________________________________________ 

     _________________________________________________________________ 

     _________________________________________________________________ 

     _________________________________________________________________ 

 

 

Quinto Momento – Avaliando 
 

Os alunos serão avaliados observando sua capacidade de leitura, 

interpretação e escrita, bem como, seus conhecimentos básicos com relação à 

disciplina de matemática no que diz respeito à identificação das operações 

envolvidas nas atividades, suas formas de representações, o reconhecimento e 

associação das palavras “metade” e “dobro” a presença do algarismo 2. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Módulo 2: Contando história e construindo 

conceitos. 

http://ambiente.educacao.ba.gov.br/conteudos-digitais/conteudo/exibir/id/81


Objetivos - Conhecer a história dos números 

- Conceituar fração 

- Conceituar números decimais 

- Compreender que uma fração é uma parte de um 
todo  

- Reconhecer a forma de apresentação de uma 
fração e a de um número decimal 

- Identificar suas partes  

- Traduzir oralmente uma fração 

- Transformar uma fração em número decimal 

- Reconhecer a operação de divisão associada às 
frações. 

Conteúdo Estruturante Números e álgebra 

Conteúdo Específico Frações, números naturais e números decimais 

 

- Justificativa 

Para compreender é preciso conhecer... 

Cabe a nós, enquanto professores, justificar através da história, a 

necessidade e evolução da matemática ao longo do tempo para desenvolvimento da 

espécie humana. 

Os números fazem parte da nossa vida diária, compreendê-los e saber como 

utilizá-los, facilita em muito nosso cotidiano. 

“A aprendizagem da Matemática consiste em criar estratégias que 

possibilitam, ao aluno atribuir sentido e construir significado às ideias matemáticas 

de modo a tornar-se capaz de estabelecer relações, justificar, analisar, discutir e 

criar”. (PARANÁ, 2008 p.45). 

- Encaminhamento: Para a realização deste módulo serão utilizadas quatro 

horas.  



Primeiro Momento – Hora da Conversa 
 

 Neste momento, através de uma conversa vamos investigar o conhecimento 

que o aluno já traz consigo, sobre a história dos números, chegando às frações e 

aos números decimais, de forma a fazê-lo perceber a importância desses números 

no nosso cotidiano, bem como, identificar as situações em que eles se fazem 

presente. Mostrar através de exemplos, como transformar uma fração em um 

número decimal, utilizando a operação básica matemática da divisão. 

 

Segundo Momento – Organizando as Informações 
 

Depois de toda a conversa, é hora de trabalhar na organização das ideias que 

surgiram, de forma que possamos conceituar fração e número decimal. É hora de 

registrar no caderno os conceitos de fração e de números decimais, bem como, 

exemplos de transformação de frações em decimais, e vice-versa, que servirão 

como fonte de pesquisa nas atividades futuras. 

 

Terceiro Momento – Hora da Leitura 
 

Reforçando a conversa através da leitura. (material, deverá ser impresso 

previamente para uso em sala de aula). 
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Quarto Momento – Pensar e Responder 
 

2.1) Cite situações de seu dia a dia onde você se depara com tais números. 

_________________________________________________________________ 

     _________________________________________________________________ 

     _________________________________________________________________ 

     _________________________________________________________________ 

     _________________________________________________________________ 

 

2.2) Observe a receita abaixo,  e responda: 

  

Muffins de Chocolate Branco  



 

Fonte: Professora PDE Adilene Pereira Lopes Duffeck 

Ingredientes 

- 1/3 de xícara (chá) de manteiga em temperatura ambiente 

- ¾ de xícara (chá) de creme de leite 

- 1 ovo 

- ½ de xícara (chá) de açúcar 

- ¾ de xícara (chá) de farinha de trigo 

- ½ de xícara (chá) de chocolate branco em gotas 

- 1 colher (sopa) rasa de fermento em pó. 

- 9 forminhas de papel para muffins 

- Confeitos para decorar,  a gosto. 

 

Modo de fazer 

Bata a manteiga com creme de leite e o ovo. Junte o açúcar, a farinha de trigo 

e bata em velocidade média por mais alguns minutos até obter uma mistura 

homogênea. Desligue à batedeira e adicione as gotas de chocolate, o fermento em 

pó e misture com o auxílio de uma colher. Para distribuir a mistura nas forminhas, 

utilize como medida uma colher de sorvete (uma conchinha em cada forminha). Leve 

ao forno pré-aquecido por 5 minutos, em uma temperatura de 180º, por 10 minutos. 

Tempo de preparo: 20 minutos    Rendimento: 9 muffins 

Fonte: Professora PDE Adilene Pereira Lopes Duffeck 

 

a) Qual a leitura de cada uma das frações que aparecem na receita? 

_________________________________________________________________ 

     _________________________________________________________________ 

     _________________________________________________________________ 

_________________________________________________________________ 



_________________________________________________________________ 

 

b) Na culinária podemos utilizar vários instrumentos para medir. Qual 

instrumento de medida está associado às frações nessa receita? 

_________________________________________________________________ 

     _________________________________________________________________ 

     _________________________________________________________________ 

     _________________________________________________________________ 

     _________________________________________________________________ 

 

c)  O que significam as frações representadas na receita em relação à unidade 

de medida utilizada? 

    _________________________________________________________________ 

    _________________________________________________________________ 

    _________________________________________________________________ 

    _________________________________________________________________ 

    _________________________________________________________________ 

 

d) Em uma festa para 45 convidados, quantas receitas de muffins precisariam 

ser feita, de forma que cada convidado possa saborear pelo menos um 

muffin? 

_________________________________________________________________ 

     _________________________________________________________________ 

     _________________________________________________________________ 

_________________________________________________________________ 

_________________________________________________________________ 

 

e) Reveja a quantidade de ingredientes da receita, para que possa ser feito os 

45 muffins para a festa? Reescreva a receita com as quantidades de 

ingredientes adequadas. 

_________________________________________________________________ 

     _________________________________________________________________ 

     _________________________________________________________________ 



_________________________________________________________________ 

_________________________________________________________________ 

 

 

Quinto Momento – Avaliando 
 

Os alunos serão avaliados observando sua capacidade de leitura, 

interpretação e escrita. Bem como, à compreensão dos conteúdos matemáticos 

abordados nessa fase que envolve: 

 - Conceituar fração. 

- Compreender que uma fração é uma parte de um todo.  

- Identificar suas partes.  

- Traduzir oralmente uma fração. 

- Reconhecer a operação de divisão associada às frações. 

- Conceituar números decimais. 

- Reconhecer a forma de apresentação de um número decimal e identificar suas 
partes. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Módulo 3: Conceituando equivalência , 

simplificando frações, comparando 

números fracionários e números decimais. 



Objetivos - Conceituar frações equivalentes 

- Encontrar frações equivalentes 

- Simplificar frações 

- Comparar frações 

- Comparar números decimais 

Conteúdo Estruturante Números e álgebra 

Conteúdo Específico Frações equivalentes, simplificação de frações, 

comparação de frações e comparação de números 

decimais. 

 

- Justificativa 

Como professora, percebo que os alunos de 6º ano, sentem muita 

dificuldades ao comparar frações e  números decimais. 

Neste módulo, o trabalho com o conceito de equivalência, será utilizado de 

forma a facilitar o entendimento de que uma fração pode equivaler a mesma 

quantidade que outra, apesar de apresentarem numeradores e denominadores 

diferentes. E que, os números decimais, como por exemplo; 0,2 ou 0,20 equivalem à 

mesma quantidade, pois é possível acrescentar ou retirar zeros à direita da parte 

decimal de um número decimal sem alterar seu valor. 

- Encaminhamento: Para a realização deste módulo, serão utilizadas quatro 

horas.  

OBS: O professor poderá utilizar o material dourado, para demonstrar a 

mesma quantidade entre os valores decimais 0,2 e 0,20 bem como utilizar outros 

exemplos.  

 

Primeiro Momento – Hora da Conversa 
O objetivo desse momento é investigar através de uma conversa, os 

conhecimentos já trazidos pelos alunos que possam ser aproveitados para inserir o 



conceito de “equivalência”, abordando os números fracionários e os números 

decimais. 

Investigar se o aluno associa as palavras: igual, maior ou menor a situações 

de comparações.  

 

Segundo Momento – Organizando as Informações 
 

Será solicitado aos alunos que procurem no dicionário de língua portuguesa o 

significado da palavra “equivalente”,  anotando essa definição em seu caderno. 

Definido o conceito de equivalência, retomar os números fracionários 

exemplificando como chegar a frações equivalentes pela multiplicação ou pela 

divisão. 

Demonstrar através de exemplos a simplificação de frações, esclarecendo 

que ao chegar ao último resultado possível de uma fração simplificada, temos as  

chamadas frações irredutíveis. 

Exemplificar a comparação de números decimais, levando os alunos a 

perceberem que ao igualar as casas decimais, fica mais fácil verificar se um número 

decimal é maior, menor ou igual ao outro. 

Terceiro Momento – Hora da Leitura 
 

Vamos reforçar o que comentamos e anotamos, através da leitura. 



 

 

Fontes: - site toondoo           

   - Professora PDE Adilene Pereira Lopes Duffeck 



 

 

Fontes: - site toondoo           

   - Professora PDE Adilene Pereira Lopes Duffeck 



 

 

Fontes: - site toondoo           

   - Professora PDE Adilene Pereira Lopes Duffeck 



 

 

Fontes: - site toondoo           

   - Professora PDE Adilene Pereira Lopes Duffeck 



 

 

Fontes: - site toondoo           

   - Professora PDE Adilene Pereira Lopes Duffeck 



 

 

Fontes: - site toondoo           

   - Professora PDE Adilene Pereira Lopes Duffeck 



 

 

Fontes: - site toondoo           

   - Professora PDE Adilene Pereira Lopes Duffeck 



 

 

Fontes: - site toondoo           

   - Professora PDE Adilene Pereira Lopes Duffeck 



 

 

Fontes: - site toondoo           

   - Professora PDE Adilene Pereira Lopes Duffeck 

 



 

Fontes: - site toondoo           

   - Professora PDE Adilene Pereira Lopes Duffeck 

 

Quarto Momento – Pensar e Responder 

 
3.1) Encontre as frações equivalentes de cada uma das frações presente na receita 

de muffins.  Demonstre o método utilizado. 

_________________________________________________________________ 

     _________________________________________________________________ 

     _________________________________________________________________ 

     _________________________________________________________________ 

     _________________________________________________________________ 

     _________________________________________________________________ 

 

 

3.2) Complete as tabelas com as frações equivalentes: 



x 2 3 4 5 

3

2
 

    

5

3
 

    

2

1
 

    

7

4
 

    

 

3.3) Ligue corretamente cada uma das fração, a sua fração irredutível: 

 

6

3
              

24

18
       

2

1
 

270

360
      

3

5
 

196

210
      

3

4
 

12

20
      

14

15
 

 

3.4) Descubra os segredos, e complete as sequências corretamente: 

 

 

                                                                            

 

 

 

7

4
 

21

12
 

63

36
 

48

64
 

24

32
 

12

16
 



 

3.5) Circule os valores correspondentes a quantidade 3,81: 

 

                    3,081  -  3,810  -  38,1  -  38,10  -  3,8100  -  3,0081  -   0,381 

 

3.6) Organize os números decimais em ordem crescente: 

 

                     0,93  -  3,81  -  0,500  -  4,7  -  0,47  -  3,8  -  1,002  -  1,020 

 

3.7) Lia, Bia e Val trabalham juntas. As três amigas pretendem guardar parte do 

salário recebido em uma poupança. Lia vai guardar 
3

1
 do seu salário, Bia vai guardar 

5

2
 e Val 

7

3
. Sabendo que as três recebem a mesma quantia mensal, qual delas 

economizará  mais? 

___________________________________________________________________

___________________________________________________________________

___________________________________________________________________

___________________________________________________________________

__________________________________________________________________ 

 

3.8) Responda: 

a) Quando encontramos frações equivalentes dos ingredientes presentes em 

uma receita, alteramos a quantidade de ingredientes a serem utilizados? 

Justifique sua resposta. 

______________________________________________________________          

______________________________________________________________           

______________________________________________________________           

______________________________________________________________ 



b) Ao acrescentar zeros à direita da vírgula em nossos números decimais, o que 

acontece com o seu valor inicial? (aumenta, diminui ou se mantém). 

______________________________________________________________          

______________________________________________________________           

______________________________________________________________           

______________________________________________________________ 

 

Quinto Momento – Avaliando 

 

Os alunos serão avaliados, observando sua capacidade de leitura, 

interpretação e escrita. Bem como, a compreensão dos conteúdos matemáticos 

abordados nessa fase, que envolve: 

 - Compreensão do conceito de equivalência. 

 - Entendimento e utilização do processo de simplificar frações e encontrar frações 

equivalentes. 

 - Capacidade de comparar frações e números decimais. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Módulo 4: Transformando frações em 

números decimais, números decimais em 

frações e revendo sistema monetário. 

brasileiro. 



 

Objetivos - Transformar frações em números decimais  

- Transformar números decimais em frações 

- Relacionar as unidades de medidas fundamentais 
do sistema monetário brasileiro. (real e centavos) 

- Reconhecer os centavos como sendo frações 
(parte) do real 

- Reconhecer nos preços, os números naturais e os 
decimais. 

Conteúdo Estruturante Números e álgebra, sistema monetário brasileiro. 

Conteúdo Específico Frações, números decimais, unidades de medidas 
monetárias.  

 

- Justificativa: É importante que o aluno compreenda que as frações podem 

representar quantidades inteiras ou números decimais, entendendo a ligação entre 

essas duas formas de representação numérica de uma mesma quantidade. Bem 

como, se apropriar dos procedimentos para tais transformações, reconhecendo a 

presença das operações de divisão e multiplicação. 

Nossos alunos utilizam dinheiro no seu dia ao comprar balas, doces e outros 

produtos. Se deparam com preços à todo momento, por isso é importante 

compreenderem nosso sistema monetário relacionando as unidades monetárias 

reais e centavos. 

- Encaminhamento: Serão utilizadas quatro horas. 

 

Primeiro Momento – Hora da Conversa 
 

É a hora de através de uma boa conversa, verificar se os alunos já trazem 

algum conhecimento sobre o tema abordado. 

 

Segundo Momento – Organizando as Informações 



Depois de toda conversa e troca de ideias do momento anterior, é hora de 

registrar no caderno as informações importantes e os exemplos para posterior 

consulta. 

Terceiro Momento – Hora da Leitura 
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Quarto Momento – Pensar e Responder 

 
4.1) Utilizando as regras da divisão por 10, 100 e 1000, transforme as frações em 

números decimais: 

a) 
1000

3117
=    b) 

100

239
=   c) 

10

87
= 

4.2) Utilizando as regras da multiplicação por 10, 100 e 1000, transforme os 

números decimais em frações: 

a) 6,32 =    b) 0,3 =   c) 5,211 = 

4.3) Se R$ 1,00 = 100 centavos, então: 

a) R$ 23          = .............. centavos 

b) R$ 252        = .............. centavos 



c) R$ 1325      = .............. centavos 

4.4) Que fração do real, corresponde a cada um dos valores ? 

a) R$ 0,20 = 

b) R$ 0,75 = 

c) R$ 1,30 = 

d) R$ 2,15 = 

4.5) Imagine a seguinte situação... 

Ana vai sair pra fazer um lanche. Pretende comer uma porção de batatas fritas, um 

sanduíche e tomar um refrigerante.  

Observe o quadro de preços e responda: 

 

Qual o valor desse lanche em números decimais? 

___________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________ 

 

Quinto Momento – Avaliando 

Os alunos serão avaliados através das atividades propostas, identificando sua 

compreensão de transformação de fração em número decimal e vice-versa 

utilizando base 10, 100 e 1000, bem como, a relação entre as unidades 

fundamentais, do sistema monetário brasileiro. 

 



 

 

 

 

 

 

Objetivos - Conhecer as principais unidades de medidas de 
massa.  

- Identificar as unidades mais utilizadas no seu dia a 
dia. 

- Utilizar o instrumento “balança” para medir massa 

- Comparar as medidas xícara versus unidade de 
medida de massa (utilizando a balança) 

- Reconhecer a necessidade de padronização de 
medidas para facilitar nossa vida diária. 

Conteúdo Estruturante Números e álgebra, medidas e grandezas 

Conteúdo Específico Frações, números decimais, unidades de medidas 
massa.  

 

- Justificativa: Nas receitas culinárias, podemos utilizar vários instrumentos de 

medidas como: colheres de sobremesa, colheres de sopa, xícaras, copos e outros. 

Mas, quando preparamos uma lista de ingredientes e vamos às compras, 

percebemos que os produtos disponibilizados nos mercados não são medidos dessa 

maneira. 

Por esse motivo, nesse módulo será apresentada a tabela com as principais 

unidades de medidas de massa, de forma que o aluno possa identificar as mais 

utilizadas no seu dia a dia, e entender a relação entre essas unidades. 

- Encaminhamento: Serão utilizadas 4 horas. 

 

Primeiro Momento – Hora da Conversa 

 

Módulo 5: Unidades de medidas de 

massa. 

Medindo e comparando. 

 



É hora de investigar o que o aluno já conhece do assunto que será abordado. 

Será importante nesse momento, o professor trabalhar com algumas 

embalagens (vazias) que tivesse sua medida em gramas, quilogramas e miligramas, 

de forma a perceber se o aluno consegue relacionar essas três unidades de 

medidas. 

Aproveitar,  para retomar novamente as receitas trabalhadas anteriormente, 

relembrando as medidas que nelas foram utilizadas. 

 

Segundo Momento – Organizando as Informações 

É a hora de organizar as informações, de modo que,  as principais sejam anotadas 

no caderno, para posterior consulta. 

- Medidas de massa mais utilizadas. 

- Relação 1kg = 1000g   e  1g = 1000mg. 

- Para se chegar aos múltiplos do grama, basta multiplicar por 10, 100 ou 1000. 

- Para se chegar aos submúltiplos do grama, basta dividir por 10, 100 ou 1000. 

-Tabela de conversão                                                          

Fonte: Professora PDE Adilene Pereira Lopes Duffeck 

- Instrumento utilizado para medir a massa. 

- Exemplos que contribuam para o entendimento. 

 

Terceiro Momento – Hora da Leitura 
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Quarto Momento – Pensar e Responder 
 

5.1) Em uma receita de muffins, é utilizado 1/3 de xícara de trigo. Utilizando a 

balança, verifique a quantos “gramas”, equivale essa quantidade de trigo e registre o 

resultado. 

_________________________________________________________________ 

     _________________________________________________________________ 

     _________________________________________________________________ 

     _________________________________________________________________ 

     _________________________________________________________________ 

 

5.2) Considerando a medida em gramas verificada na questão anterior, quanto de 

trigo será necessário para o preparo de muffins para os 45 convidados? Anote sua 

resposta,  utilizando uma operação matemática. 

_________________________________________________________________ 



     _________________________________________________________________ 

     _________________________________________________________________ 

     _________________________________________________________________ 

     _________________________________________________________________ 

 

5.3) Utilizando a balança, vamos preencher a tabela abaixo, comparando a 

quantidades dos ingredientes da receita para 9 muffins medidos em  xícaras versus  

seu valor em “gramas”.   

 

Ingredientes Xícaras de Chá “Gramas” 

Manteiga   

Creme de leite   

Açúcar   

Trigo   

Chocolate branco   

 

5.4) Nas atividades do módulo 2,  você identificou  quantas receitas de muffins 

seriam necessárias para  servir os 45 convidados. Com base nessa informação 

preencha a tabela abaixo. 

 

Ingredientes Xícaras de Chá “Gramas” 

Manteiga   

Creme de leite   

Açúcar   

Trigo   

Chocolate branco   

 

5.5) Agora que você tem a receita em gramas, elabore uma lista de compra dos 

ingredientes  com suas respectivas quantidades.   Lembre-se de que cada produto é 

vendido em diferentes embalagens (pacotes, potes, caixas, latas, etc.) e 



quantidades (100g, 200g, 500g, 1kg, 2kg e 5kg). Observe que as quantidades 

devem ser suficientes para o preparo da receita, evitando sobras de ingredientes 

desnecessárias. 

________________________________________________________________ 

________________________________________________________________ 

     ________________________________________________________________ 

     ________________________________________________________________ 

     ________________________________________________________________ 

 

5.6) Hora de pesquisar preços e descobrir a melhor opção de compra. De posse da 

lista de ingredientes a turma será dividida em 5 grupos. Cada grupo deverá 

pesquisar os preços de todos os ingredientes necessários para o preparo da receita. 

 

5.7) Construir uma tabela utilizando os ingredientes, os preços e os 

estabelecimentos comercias, para organizar as 5 pesquisa de preços. 

5.8) Observando a tabela responda as seguintes questões: 

a) Qual o produto tem menor preço? 

_____________________________________________________________ 

b) Qual o produto tem o maior preço? 

______________________________________________________________ 

c) Qual é a diferença entre o maior e o menor valor encontrado nas pesquisas? 

______________________________________________________________ 

d) Qual o total será gasto, para comprar os ingredientes em cada 

estabelecimento comercial? 

______________________________________________________________ 

e) Em qual dos estabelecimentos comerciais vou pagar menos pela minha 

compra? 

______________________________________________________________ 

f) Em qual dos estabelecimentos comerciais vou gastar mais? 

______________________________________________________________ 

 



Quinto Momento – Avaliando 
 

Nesse módulo o aluno será avaliado pela compreensão dos seguintes itens: 

identificação das principais unidades de medidas de massa, entendimento entre as 

relações estabelecidas kg/g e g/mg, a utilização do instrumento de medida, 

equivalência entre medidas em xícaras versus sua quantidade em gramas, sua 

capacidade de organização e tomada de decisão ao analisar informações 

numéricas. 

 

 

 

 

 

 

- Encaminhamento: Serão utilizadas 3 horas para esse módulo. 

- Materiais Necessários: Receitas preferidas indicadas pelos alunos no 

primeiro módulo digitadas. 

Neste sexto módulo, serão analisadas as receitas preferidas dos alunos que 

foram apresentadas no primeiro módulo. 

A ideia é verificar as seguintes situações: 

- Se há receitas com o mesmo título. 

- Comparar: os ingredientes utilizados, suas quantidades e tempo de 

preparo. 

- Criar uma nova receita, utilizando como quantidade a média aritmética 

entre os ingredientes que compõe cada receita com mesmo título para ser testada 

no módulo seguinte. 

- Selecionar três receitas diferentes para serem preparadas, reforçando os 

conteúdos abordados. 

 

 

Módulo 6: Receitas preferidas. 

O que elas têm em comum? 

 



 

 

 

 

 

 

-  Encaminhamento: Serão utilizadas 7 horas para esse módulo 

- Materiais Necessários: Ingredientes de acordo com as receitas a serem 

preparadas,  aventais e toucas, para todos os participantes.  

Neste módulo, serão preparadas as três receitas selecionadas, mais a 

receita criada pelos alunos utilizando a média dos ingredientes, reforçando os 

conhecimentos trabalhados em toda essa Unidade Didática. 

Também será aproveitado esse momento, para lembrar a higiene e os 

cuidados que devemos tomar ao preparar os alimentos. 

O objetivo principal desse módulo será observar se o aluno apropriou-se dos 

conceitos trabalhados nos módulos anteriores, sendo capaz de aplicá-los 

corretamente no preparo de cada receita, unindo a teoria à prática. 

Ao final desse módulo, será feito uma pesquisa com os alunos para  verificar 

se eles sentiram ou não, maior facilidade em entender os conteúdos após o preparo 

das receitas. 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

Módulo 7: Colocando a mão na 

massa. 

 



 

 

 

 

 

 

Encaminhamento: Serão utilizadas duas horas para esse módulo 

Materiais Necessários: Receitas digitadas, lápis de cor, canetinhas coloridas 

e outros materiais para decoração. 

Nesse módulo, cada aluno irá confeccionar seu caderno de receita e na 

sequência haverá um momento de exposição do material confeccionado. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Módulo 8: Confeccionando o 

caderno de receitas. 

 



Anexos: 
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