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O litro e o mililitro 
 

Objetos de conhecimento Habilidades 

 Problemas envolvendo medições.  (EF07MA29) Resolver e elaborar problemas 

que envolvam medidas de grandezas inseridos 

em contextos oriundos de situações cotidianas 

ou de outras áreas do conhecimento, 

reconhecendo que toda medida empírica é 

aproximada. 

Objetivos 

 Explorar situações comuns do cotidiano envolvendo estimativas de medidas de capacidade e suas 

equivalências. 

 Reconhecer o litro e o mililitro como unidades convencionais de medida de capacidade. 

 Perceber o uso das medidas de capacidade nas diversas situações do nosso cotidiano. 

Recursos utilizados 

 Recipiente graduado com capacidade para 1 L, 

que apresente marcações em mililitros. 

 Copos descartáveis com diferentes medidas de 

capacidade (100 mL, 200 mL, 250 mL  

e 500 mL). 

 Corante comestível. 

 Garrafas descartáveis com capacidade para 2 L. 

 Cópias da lista de atividades (Etapa 2). 

 Água. 

 

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

 

Desenvolvimento da sequência didática 

1ª etapa (2 aulas: em média 100 minutos) 
Nessa etapa, os alunos vão explorar diversas situações comuns do cotidiano envolvendo estimativas 

de medidas de capacidade e suas equivalências. Para isso, providencie um recipiente graduado com 

capacidade para 1 L, corante comestível e copos descartáveis com medidas de capacidade iguais a 100 

mL, 200 mL, 250 mL e 500 mL, conforme indicado nos recursos. 

A primeira etapa será utilizada para verificar os conhecimentos prévios dos alunos em relação às 

medidas de capacidade. Inicie a aula questionando-os a respeito do significado de “medidas de 

capacidade” e suas unidades de medida. Nesse momento, deixe que eles exponham livremente suas 

opiniões e levantem hipóteses. Aproveite para orientá-los em relação a possíveis dúvidas ou equívocos 

cometidos e, assim, realizar as intervenções que forem necessárias. 

Proponha alguns questionamentos, de modo que eles percebam a importância das unidades de 

medida de capacidade e em quais situações do cotidiano elas são utilizadas. A seguir, apresentamos 

algumas sugestões. 

 O que são unidades de medidas de capacidade? Qual é a sua utilidade em nosso cotidiano? 
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 Qual é a importância das unidades de medidas de capacidade em nosso dia a dia? 

 Em que situações do cotidiano utilizam-se as unidades de medida de capacidade? 

Após um debate a respeito desses questionamentos, proponha a Atividade 1, apresentada a seguir. 

 

Atividade 1 

Para a realização dessa atividade, será necessário providenciar um recipiente graduado, cujas 

marcações estejam indicadas em mililitros, com capacidade para 1 L ou mais, de preferência 

transparente ou translúcido; corante comestível; além de copos descartáveis com capacidade para 100 

mL, 200 mL, 250 mL e 500 mL. Preencha o recipiente com água e dilua um pouco de corante, 

colocando-o sobre uma mesa, de maneira que todos os alunos possam vê-lo. Explique que o recipiente 

tem capacidade para 1 L, enfatizando que o litro e mililitro são unidades de medida de capacidade 

padronizadas. 

Peça aos alunos que listem, no caderno, diversos produtos cuja medida de capacidade é 

determinada em litro e mililitro. Construa na lousa um quadro, dividindo-o em duas colunas, uma 

destinada ao litro e outra ao mililitro, preenchendo-o em seguida com os produtos citados pelos 

alunos. Promova um debate a respeito das informações contidas no quadro, perguntando aos alunos, 

por exemplo, quantas vezes o conteúdo de um pote de iogurte cabe em uma embalagem de leite, caso 

esses itens tenham sido citados. Nesse primeiro momento, todas as respostas oferecidas pelos alunos 

serão apenas aproximações dos valores reais, visto que eles não terão acesso às medidas de 

capacidade de tais embalagens para efetuar os cálculos exatos. 

Utilize o recipiente com água, preparado no início da atividade, para trabalhar com as questões a 

seguir. 

 Quantos copos cuja medida de capacidade é igual a 500 mL podem ser preenchidos com o 1.

conteúdo desse recipiente? Sobrará alguma quantidade de água? Se sim, quantos mililitros? 

 Caso apresente 250 mL de medida de capacidade, quantos copos poderão ser preenchidos com o 2.

conteúdo do recipiente? E se apresentar 200 mL de medida de capacidade? E para o copo  

de 100 mL? 

Disponha alguns minutos da aula para que os alunos respondam às questões e, em seguida, 

organize um debate solicitando que todos apresentem aos colegas as soluções obtidas. Com base 

nessas respostas, verifique as dúvidas apresentadas e os equívocos cometidos, fazendo as 

intervenções necessárias. 

Com o auxílio dos materiais providenciados realize, na prática, as situações propostas nas questões. 

Preencha os copos descartáveis com o conteúdo do recipiente, mostrando aos alunos que, com 1 L de 

água, é possível preencher 2 copos de 500 mL de medida de capacidade, 4 copos de 250 mL de 

medida de capacidade, 5 copos de 200 mL de medida de capacidade e 10 copos de 100 mL de medida 

de capacidade. 

Ao abordar as questões propostas, organize as informações obtidas em um quadro, conforme 

sugestão a seguir, solicitando aos alunos que o copiem no caderno. Se julgar conveniente, aborde 

outras variações de valores nesse momento, como copos de 50 mL de medida de capacidade. 
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 Quantidade de copos preenchidos com 1 L de líquido 

Medida da capacidade 100 mL 200 mL 250 mL 500 mL 

Quantidade de copos     

Respostas: 

 Quantidade de copos preenchidos com 1 L de líquido 

Medida da capacidade 100 mL 200 mL 250 mL 500 mL 

Quantidade de copos 10 5 4 2 

 

Aproveite os experimentos e as discussões realizadas em sala de aula para abordar algumas 

equivalências entre as unidades de medida. Reproduza, na lousa, os exemplos abaixo e oriente os 

alunos a copiarem no caderno. 

 1 L = 1 000 mL. 

 
3

4
 L = 750 mL ou 0,75 L. 

 
1

2
 L = 500 mL ou 0,5 L. 

 
1

4
 L = 250 mL ou 0,25 L. 

 
1

5
 L = 200 mL ou 0,2 L. 

 

2ª etapa (2 aulas: em média 100 minutos) 
Essa etapa será uma continuação do trabalho desenvolvido com as transformações de unidades de 

medida de capacidade mencionadas anteriormente. Para isso, providencie garrafas descartáveis com 2 

L de medida de capacidade e copos descartáveis com capacidade para 100 mL, 

200 mL, 250 mL e 500 mL. O trabalho desenvolvido nessa etapa exigirá a manipulação de água. 

Portanto, se julgar conveniente e houver disponibilidade, leve os alunos à quadra poliesportiva da 

escola, de modo a manter a limpeza e a organização da sala de aula. 

Inicie a aula retomando as relações existentes entre as unidades de medida de capacidade litro e 

mililitro mencionadas na etapa anterior, explicando aos alunos que 1 L = 1 000 mL. Em seguida, 

aplique a Atividade 1. 

 

Atividade 1 

Organize os alunos em grupos com quatro integrantes e distribua para cada equipe uma garrafa 

descartável com 2 L de medida de capacidade, além de copos descartáveis com 100 mL, 200 mL, 

250 mL e 500 mL de medida de capacidade. Oriente os alunos a manusearem os copos descartáveis 

com cuidado, uma vez que são frágeis e fáceis de serem deformados. Em todo caso, para evitar 

imprevistos, leve uma quantidade reserva desses materiais. Peça que façam algumas estimativas, 

como determinar a quantidade de copos, com medida da capacidade igual a 100 mL, que é necessária 

para preencher a garrafa de 2 L com água. Solicite que anotem as estimativas no caderno, devendo 

estimar um valor para todos os outros copos que receberam. 

Peça aos alunos que preencham o copo de 100 mL com água e despejem o conteúdo na garrafa de 

2 L, verificando quantas vezes esse processo deverá ser repetido para que a garrafa descartável fique 

completamente cheia. Observe se estão realizando corretamente o experimento e auxilie-os caso 
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necessário. Esse processo deverá ser repetido com os copos de 200 mL, 250 mL e 500 mL de medida 

de capacidade, devendo os resultados serem anotados em um quadro, conforme sugestão abaixo. 

 

 Quantidade de copos necessária para preencher com água 
a garrafa com 2 L de medida de capacidade 

Medida da 
capacidade de cada 

copo 
100 mL 200 mL 250 mL 500 mL 

Quantidade de 
copos 

    

Respostas: 

 Quantidade de copos necessária para preencher com água a 
garrafa com 2 L de medida de capacidade 

Medida da 
capacidade de cada 

copo 
100 mL 200 mL 250 mL 500 mL 

Quantidade de 
copos 

20 10 8 4 

 

Analise e discuta com os alunos os valores obtidos com as estimativas realizadas no início da 

atividade e aqueles obtidos com a parte prática da experiência, comparando-os. Depois, mantendo a 

formação dos grupos, proponha a Atividade 2. 

 

Atividade 2 

Reproduza na lousa o problema apresentado a seguir. 

 

Para sua festa de aniversário, Antônio encomendou 5 L de suco de laranja, que serão armazenados 

em garrafas cuja medida de capacidade é igual a 200 mL cada. Quantas garrafas serão necessárias 

para armazenar o suco? 

 

Solicite aos alunos que resolvam o problema no caderno, fazendo uso de suas próprias estratégias. 

Permita que os integrantes das equipes troquem informações entre si, facilitando a identificação de 

possíveis equívocos e a criação de procedimentos de resolução. Por meio de questionamentos, leve-os 

a perceber que as unidades de medida informadas no enunciado do problema são diferentes entre si, 

de modo que se faz necessário efetuar a transformação de uma delas. Peça ajuda aos alunos para 

efetuar essa transformação. Explique que, como 1 L = 1 000 mL, então, 5 L equivalem a 5 000 mL. 

Desse modo, o conteúdo que deverá ser distribuído nas garrafas de medida de capacidade igual a 

200 mL é equivalente a 5 000 mL. Agora, 5 000 mL÷ 200 mL = 25. Portanto, para o aniversário de 

Antônio, serão necessárias 25 garrafas com medida de capacidade igual a 200 mL cada, para 

armazenar o suco. 

Diante desse contexto, enfatize aos alunos a necessidade de se trabalhar sempre com unidades de 

medida iguais. Ao término das explicações, distribua uma cópia da lista de atividades apresentada logo 

a seguir. 
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LISTA DE ATIVIDADES 

 

 Complete o quadro com o valor correspondente. 1.

Litro para mililitro Mililitro para litro 

1,5 L = __________ mL 1 200 mL = __________ L 

3 L = __________ mL 3 800 mL = __________ L 

4,5 L = __________ mL 5 000 mL = __________ L 

0,5 L = ___________ mL 200 mL = __________ L 

Respostas: 

Litro para mililitro Mililitro para litro 

1,5 L = __________ mL 

1 500 mL 

1 200 mL = __________ L 

1,2 L 

3 L = __________ mL 

3 000 mL 

3 800 mL = __________ L 

3,8 L 

4,5 L = __________ mL 

4 500 mL 

5 000 mL = __________ L 

5 L 

0,5 L = ___________ mL 

500 mL 

200 mL = __________ L 

0,2 L 

 

 Em cada item, determine a unidade de medida mais adequada para medir a capacidade dos 2.

objetos informados. 

LITRO  MILILITRO 

a) Uma embalagem de leite. _______________ 

b) Uma colher. _______________ 

c) Uma piscina. _______________ 

d) Um copo. _______________ 

e) Um tanque de gasolina. _______________ 

Espera-se que os alunos respondam, respectivamente, litro, mililitro, litro, mililitro e litro. 

 

 Considere um copo com medida da capacidade igual a 250 mL. É possível encher quantos copos 3.

com o conteúdo disponível em: 

a) 1 L de água? __________ 

b) 2 L de água? __________ 

c) 6 L de água? __________ 

d) 
1

2
 L de água? __________ 

e) 
3

4
 de 1 L de água? __________ 

Espera-se que os alunos respondam, respectivamente, 4, 8, 24, 2 e 3 copos. 
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 Resolva os problemas apresentados nos itens a seguir. 4.

a) Para o casamento de Paula, foram compradas 20 caixas de água com 12 garrafas cada uma. 

Sabendo que as garrafas têm, cada uma, medida de capacidade igual a 500 mL, quantos litros de 

água foram comprados ao todo? 

Foram comprados 120 L de água. 

b) Ao final da festa, Paula verificou que 
3

4
 dessas garrafas foram consumidas. Quantas garrafas de 

água sobraram? Essa quantidade equivale a quantos litros de água? Quantos mililitros de água 

restaram após a festa? 

Sobraram 60 garrafas de água. 30 L de água. Restam 30 000 mL de água. 

 

Ao final da aula, realize a correção das atividades, convidando alguns alunos a apresentarem suas 

respostas na lousa. Preste o auxílio necessário e solucione as dúvidas que surgirem, intervindo sempre 

que julgar conveniente. 

 

Avaliação 
Aproveite o desenvolvimento das aulas e a realização das atividades propostas para fazer uma 

avaliação contínua da aprendizagem e da participação dos alunos. Por meio dessa avaliação, procure 

observar, acompanhar e até mesmo fazer intervenções que julgar necessárias para que a 

aprendizagem dos alunos seja significativa. 

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

nesta sequência pelos alunos. Você pode reproduzi-las na lousa ou fazer as perguntas aos alunos 

oralmente. 

 

 Quais as unidades de medida de capacidade mais utilizadas em nosso cotidiano? 1.

Litro (L) e mililitro (mL). 

 Que relação é possível estabelecer entre as unidades de medida litro e mililitro? 2.

1 L = 1 000 mL. 

 7 litros e meio de certo líquido representam quantos mililitros? 3.

7 500 mL. 

 4 300 mL de água representam quantos litros? 4.

4,3 L. 
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Seguem algumas questões que podem ser reproduzidas na lousa para auxiliar o aluno no processo 

de autoavaliação. 

 

Autoavaliação Sim Não 

Prestei atenção na explicação do professor?   

Verbalizei minhas ideias e dúvidas?   

Respeitei meus colegas durante as atividades em grupo?   

Reconheci o litro e o mililitro como unidades de medida de capacidade 

convencionais? 

  

Efetuei corretamente as conversões entre as unidades de medida de capacidade 

litro e mililitro? 

  

 


