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Medindo áreas 
 

Objetos de conhecimento Habilidades 

 Problemas sobre medidas envolvendo 

grandezas como comprimento, massa, tempo, 

temperatura, área, capacidade e volume. 

 (EF06MA24) Resolver e elaborar problemas 

que envolvam as grandezas comprimento, 

massa, tempo, temperatura, área (triângulos e 

retângulos), capacidade e volume (sólidos 

formados por blocos retangulares), sem uso de 

fórmulas, inseridos, sempre que possível, em 

contextos oriundos de situações reais e/ou 

relacionadas às outras áreas do conhecimento. 

Objetivos 

 Reconhecer instrumentos de medida de comprimento. 

 Realizar estimativas envolvendo medidas de área. 

 Calcular a medida da área de retângulos e de triângulos retângulos. 

Recursos utilizados 

 Instrumentos de medidas de comprimento 

(régua, fitas métricas, trena, metro articulado). 

 Folhas de jornal. 

 Tesoura com pontas arredondadas. 

 Fita adesiva. 

 Malha quadriculada. 

 Tubo de cola. 

 

Quantidade estimada de aulas 
 3 aulas de aproximadamente 50 minutos cada. 

 

Desenvolvimento da sequência didática 

1ª etapa (1 aula: em média 50 minutos) 

Para esta etapa, providencie, com antecedência, alguns instrumentos de medida de comprimento 

(régua, trena e fita métrica). 

Atividade 1 

Inicie a aula questionando os alunos sobre quais unidades de medida de comprimento eles 

conhecem. Na lousa, liste as unidades mencionadas pela turma, padronizadas ou não, e, caso eles não 

citem o milímetro, o centímetro, o metro e o quilômetro, instigue-os para que se lembrem dessas 

unidades. Em seguida, solicite que eles deem exemplos de situações em que essas unidades de 

medida são utilizadas. Aproveite para avaliar a participação individual dos alunos. 

Apresente a eles alguns instrumentos de medidas de comprimento, como régua, trena e fita 

métrica e, em seguida, faça os seguintes questionamentos. 

1. Das situações citadas anteriormente, em quais podemos utilizar esses instrumentos? 

2. Qual desses instrumentos é o mais adequado para medir: 

 o comprimento de uma porta? a)
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 o comprimento de um livro? b)

 o comprimento de um tecido? c)

 a altura de uma parede? d)

 o comprimento de uma caneta? e)

 o comprimento de uma borracha? f)

 a distância da escola até sua casa? g)

Valorize a discussão acerca da última pergunta, em que a utilização dos instrumentos de medida 

apresentados não é prática para determinar tal medida. Permita que eles expressem suas opiniões. 

 

2ª etapa (2 aulas: em média 100 minutos) 

Para esta etapa, providencie, com antecedência, malhas quadriculadas, folhas de jornal, 

instrumentos de medida de comprimento (metro articulado, fita métrica), tesouras com pontas 

arredondadas e tubos de cola.  

Atividade 1 

Entregue a cada um dos alunos malhas quadriculadas e solicite que eles resolvam as seguintes 

questões. 

1. Na malha quadriculada, desenhe um retângulo cuja medida da área é 15 cm². Quais procedimentos 

você utilizou para determinar a medida do comprimento dos lados desse retângulo. 

Resposta pessoal. Espera-se que os alunos digam que admitiram uma medida inferior a 15 cm para uma das dimensões do 

retângulo e, em seguida, efetuaram a divisão de 15 pelo número que representa essa medida, obtendo, assim, a medida da 

outra dimensão.  

2. Desenhe, na malha quadriculada, cinco quadrados cuja medida da área seja maior do que 25cm² e 

menor do que 64 cm².  

Resposta pessoal.  

3. Como você faria para calcular a medida da área de um terreno com formato de triangulo retângulo, 

cujas medidas do comprimento dos lados que formam o ângulo reto são 30 m e 40 m? Qual é a 

medida da área desse terreno? 

Espera-se que os alunos digam que determinariam o produto entre 30 e 40 e, em seguida, dividiriam o resultado por 2; 

600 m². 

Atividade 2 

Organize os alunos em seis grupos e entregue, a cada um, três folhas de jornal, um instrumento de 

medida de comprimento, uma tesoura com pontas arredondadas e um tubo de cola. Solicite que, nas 

folhas de jornal (se necessário, oriente-os a colarem duas ou mais folhas), tracem um quadrado cuja 

medida do comprimento do lado é 1 m e o recortem.  

Após essa construção, leve-os a perceber que a medida da área do quadrado construído é 1 m² e 

desafie-os a estimar a medida da área da sala de aula e da quadra esportiva. Peça para que exponham 

seus resultados e, em seguida, apresente-lhes as medidas exatas e as compare com os resultados 

estimados.  

Na sequência, proponha que, no caderno, respondam às seguintes questões. 

1. Quantas pessoas cabem, confortavelmente, em um metro quadrado? 

Resposta pessoal.  
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Para responder a essa pergunta, solicite que os alunos organizem-se dentro do quadrado 

construído.  

2. De acordo com a resposta dada por vocês na questão anterior, responda. 

 Quantas pessoas, aproximadamente, cabem confortavelmente em 1200 m²? a)

Espera-se que, para responder a essa pergunta, os alunos multipliquem 1200 pela quantidade de pessoas que, na opinião 

deles, caibam, confortavelmente, em um metro quadrado.  

 E em 1 750 m², quantas pessoas, aproximadamente, cabem confortavelmente? b)

Espera-se que, para responder a essa pergunta, os alunos multipliquem 1 750 pela quantidade de pessoas que, na opinião 

deles, caibam, confortavelmente, em um metro quadrado.  

 

Avaliação 
As questões abaixo irão auxiliá-lo na avaliação do desenvolvimento das habilidades trabalhadas 

nesta sequência. Você pode reproduzi-las na lousa ou fazer as perguntas oralmente.  

1. Explique como você faria para calcular a medida da área de um retângulo. 

Espera-se que os alunos digam que calculariam o produto entre a medida de seu comprimento e de sua largura. 

2. Sabe-se que, em um show, havia 54 mil pessoas. O espaço destinado ao público era de 6 000 m².  

 Quantas pessoas havia por metro quadrado? a)

 Em sua opinião, as pessoas estão confortáveis nesse show? Por quê? b)

a) Havia 9 pessoas por metro quadrado.  

b) Espera-se que os alunos relacionem o que foi trabalhado nesta sequência para verificar se 9 pessoas por metro quadrado é 

uma quantidade razoável para manter o conforto ou não. 

 

Seguem algumas questões que podem ser reproduzidas na lousa para auxiliar o aluno no processo 

de autoavaliação. 

 

Autoavaliação Sim Não 

Participei ativamente das atividades propostas?   

Agi com respeito e cooperação nas atividades em grupo?   

Concentrei-me na realização das atividades propostas?   

Consegui fazer os cálculos necessários para medir a área de um retângulo? E de um 

triângulo retângulo? 

  

 


