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Consumo consciente 
 

Objetos de conhecimento Habilidades 

 Volume de cilindro reto. 

 Medidas de capacidade. 

 (EF08MA20) Reconhecer a relação entre um 

litro e um decímetro cúbico e a relação entre 

litro e metro cúbico, para resolver problemas 

de cálculo de capacidade de recipientes. 

 (EF08MA21) Resolver e elaborar problemas 

que envolvam o cálculo do volume de 

recipiente cujo formato é o de um bloco 

retangular. 

Objetivos 

 Identificar a relação existente entre as unidades de medida de volume, centímetro cúbico, 

decímetro cúbico e metro cúbico e as unidades de medida de capacidade litro e mililitro. 

 Identificar unidades adequadas para medir grandezas de volume e de capacidade. 

 Calcular a medida de volume de paralelepípedos retângulos e cilindros. 

Recursos utilizados 

 Kits do material dourado. 

 Calculadoras. 

 Faturas de água. 

 Cópias da lista de atividades (Etapa 2). 

 

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

 

Desenvolvimento da sequência didática 

1ª etapa (2 aulas: em média 100 minutos) 
Esta primeira etapa será utilizada para verificar os conhecimentos prévios dos alunos acerca da 

relação entre as unidades de medida centímetro cúbico, decímetro cúbico, metro cúbico e litro. Para 

isso, providencie antecipadamente kits do material dourado, calculadoras e algumas faturas de água, 

que deverão ser solicitadas aos alunos com antecedência. 

 

Atividade 1 

Organize os alunos em grupos com quatro integrantes e distribua a cada grupo um cubo do 

material dourado. Deixe-os manipular o material por alguns instantes e, em seguida, proponha alguns 

questionamentos, conforme sugestões apresentadas. 

 Quantos cubinhos foram utilizados para compor o cubo maior? 

 Quantas barras foram utilizadas neste cubo? 

 Quantas placas? 
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Espera-se que os alunos reconheçam que o cubo do material dourado é constituído por 1 000 

cubinhos. E que agrupando 10 unidades dos cubinhos, tem-se uma barra, sendo necessárias 100 delas 

para obter o cubo (100 ∙ 10 = 1 000). E ao agrupar 10 barras, forma-se uma placa, e são necessárias 

10 para formar o cubo (10 ∙ 100 = 1 000). 

Explique que os cubinhos têm aresta igual a 1 cm, ou seja, seu volume é igual a 1 cm3. Por meio de 

questionamentos, leve-os a concluir que a medida do volume do cubo equivale à medida do volume 

de 1 000 cubinhos, ou seja, 1 000 cm3. Proponha uma discussão sobre as medidas do comprimento 

dos lados do cubo, perguntando quantos cubinhos formam cada aresta. Os alunos devem perceber 

que são necessários 10 cubinhos para formar um lado do cubo, ou seja, cada aresta tem 10 cm, ou 

seja, 1 dm. Portanto, a medida do volume do cubo, em decímetros cúbicos, é 1 dm3. É fundamental 

que os alunos concluam que 1 𝑑𝑚3 = 1 000 𝑐𝑚3, ou seja, que a media do volume do cubo pode ser 

expresso em diferentes unidades de medida, equivalentes entre si. Reproduza na lousa o esquema 

representado a seguir, que sistematiza a relação entre as unidades de medida centímetro cúbico e 

decímetro cúbico. 

Ilustrações: Bárbara Sarzi 

 

 

Agora, peça aos alunos que considerem a medida do comprimento da aresta de cada cubinho como 

igual a 1 dm e proponha a mesma análise efetuada anteriormente. Primeiro, solicite que determinem 

a medida do volume do cubo em decímetros cúbicos, verificando, pelas respostas apresentadas, se 

chegaram a 1 000 dm3. Depois, analise as arestas do cubo, levando-os a concluir, por meio de 

questionamentos, que a medida de cada uma das arestas é 100 cm, ou seja, 1 m. Portanto, a medida 

do volume do cubo também pode ser determinado por 1 m3. Nesta etapa, é imprescindível que os 

alunos cheguem à conclusão de que 1 𝑚3 = 1 000 𝑑𝑚3. Reproduza na lousa o esquema 

representado a seguir, que sistematiza a relação entre as unidades de medida decímetro cúbico e 

metro cúbico. 
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Ilustrações: Bárbara Sarzi 

 

 

Se julgar conveniente, aplique uma atividade de transformação entre unidades de medida para a 

fixação do conteúdo. A seguir, apresentamos uma sugestão. 

1. Substitua cada ● pelo valor que torna a igualdade verdadeira. 

a) 5,4 𝑑𝑚3 = ● 𝑐𝑚3 

5 400 

b) 12 𝑚3 = ● 𝑑𝑚3 

12 000 

c) 321 𝑐𝑚3 = ● 𝑑𝑚3 

0,321 

d) 6 700 𝑑𝑚3 = ● 𝑚3 

6,7 

Durante a realização da atividade, observe o desenvolvimento dos alunos, verifique as dificuldades 

apresentadas e os equívocos cometidos e intervenha no que julgar necessário. 

Explique aos alunos que, para determinar a quantidade de líquido que um recipiente é capaz de 

conter, usam-se, geralmente, as medidas de capacidade, sendo as mais comuns o litro (L) e o mililitro 

(mL). É possível relacionar as medidas de capacidade às medidas de volume. Por exemplo, um 

recipiente cuja medida de volume é igual a 1 cm3 apresenta capacidade igual a 1 mL, ou seja, 

1 𝑐𝑚3 = 1 𝑚𝐿. Já um recipiente com medida de volume igual a 1 dm3 apresenta medida de 

capacidade igual a 1 L, ou seja, 1 𝑑𝑚3 = 1 𝐿. Na lousa, aborde, junto aos alunos, as diferentes 

transformações possíveis com esses valores, seguindo o esquema abaixo. 

1 000 𝑐𝑚3 = 1 𝑑𝑚3 = 1 𝐿 = 1 000 𝑚𝐿 

Aproveite o esquema escrito na lousa e pergunte sobre a relação entre a unidade de medida de 

capacidade litro e a unidade de medida de volume metro cúbico. Indague quantos litros um recipiente 

com medida de volume de 1 m3 suporta. Caso eles sintam dificuldade, reproduza na lousa o esquema 

abaixo para facilitar a compreensão. 
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Se julgar conveniente e houver disponibilidade de materiais, realize um experimento em sala de 

aula para mostrar aos alunos que essa relação é válida. Para isso, será necessário um recipiente em 

formato de cubo cuja medida do comprimento da aresta seja igual a 1 dm (10 cm), além de um 

recipiente graduado com capacidade para 1 L ou mais. Preencha o recipiente graduado com água até a 

marcação de 1 L e despeje o conteúdo no recipiente em formato de cubo, mostrando que o conteúdo 

ocupa perfeitamente o espaço interno. Ao fim, é importante que os alunos sejam capazes de associar  

dm3 e L. 

 

Atividade 2 

Conforme explicitado no início desta sequência, solicite previamente aos alunos levem algumas 

faturas de conta de água para serem analisadas nesta etapa. Diga para observarem as informações 

contidas na fatura e, em seguida, proponha alguns questionamentos. 

 O consumo está representado por qual unidade de medida? 

 O que significa a indicação “m3”? 1 m3 equivale a quantos litros de água? 

 Qual foi a quantidade de água, em metros cúbicos, consumida em sua casa no último mês? Isso 

representa quantos litros de água? 

Permita que os integrantes dos grupos troquem informações entre si a respeito das perguntas 

propostas. É esperado que os alunos identifiquem o metro cúbico (m3) como a unidade de medida que 

indica o consumo de água registrado na fatura e que reconheçam que 1 m3 equivale a 1 000 L de água. 

Com relação à última pergunta, promova um debate a respeito de qual residência gastou menos água 

no último mês. 

Converse com os alunos sobre economia de água. Explique que esse é um recurso natural não 

renovável, essencial para a manutenção da vida. Diga que a falta de conscientização, o desperdício e a 

poluição são os principais fatores que causam a diminuição desse recurso no planeta. Comente acerca 

das pequenas atitudes que podemos ter em nosso dia a dia que auxiliam na preservação da água, 

como fechar a torneira ao tomar banho, escovar os dentes ou lavar a louça; juntar uma grande 

quantidade de roupa para ser lavada de uma vez só; não utilizar água potável para a lavagem de carros 

e calçadas. Com relação à última atitude citada, diga que diversas residências têm adotado um sistema 

de cisternas, responsável pela captação da água da chuva, que pode ser usada para algumas tarefas do 

cotidiano. Essa é uma atitude bastante simples que permite, além da economia financeira, ajudar na 

preservação dos recursos naturais do meio ambiente. 

 

2ª etapa (2 aulas: em média 100 minutos) 
O objetivo dessa segunda etapa será desenvolver com os alunos a relação entre a medida do 

volume de um paralelepípedo retângulo e de um cilindro. Para isso, providencie cópias da lista de 

atividades descrita na Atividade 1. 

Inicie a aula retomando os conceitos estudados na aula anterior. Pergunte aos alunos se eles 

recordam a relação entre as unidades de medida centímetro cúbico (cm3), decímetro cúbico (dm3)  

e metro cúbico (m3). Caso sintam dificuldade, explique que essas são unidades adequadas para medir 
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volume, que 1 𝑑𝑚3 = 1 000 𝑐𝑚3 e que 1 𝑚3 = 1 000 𝑑𝑚3 = 1 000 000 𝑐𝑚3. Para facilitar a 

compreensão, reproduza na lousa uma simplificação dos esquemas detalhados na etapa anterior. 

Ilustração: Bárbara Sarzi 

 

Explique aos alunos que, agora, serão abordadas as fórmulas para o cálculo da medida de volume 

de um paralelepípedo retângulo, de um cubo e de um cilindro. Para isso, sistematize os conceitos 

apresentados a seguir. 

 

Volume do paralelepípedo retângulo 

A medida de volume de um paralelepípedo retângulo é dado pela fórmula 𝑉 = 𝑐 ∙ 𝑙 ∙ ℎ, em que 𝑐 

corresponde a medida do comprimento, 𝑙 representa a medida da largura e ℎ indica a medida da 

altura do paralelepípedo. 

Ilustração: Bárbara Sarzi 

 

 

Volume do cubo 

O cubo é um caso particular do paralelepípedo retângulo, em que a medida do comprimento, da 

largura e da altura são todas iguais. Sendo 𝑎 a medida do comprimento da aresta do cubo, então, a 

medida de seu volume é dada por 𝑉 = 𝑎 ∙ 𝑎 ∙ 𝑎 = 𝑎3. 

Ilustração: Bárbara Sarzi 
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Medida de volume do cilindro 

A medida do volume de um cilindro é dada pelo produto entre a medida da área de sua base e a 

medida da altura. Como a base de um cilindro é formada por um círculo e a medida da área do círculo 

é dada por 𝐴 = 𝜋𝑟2, com 𝑟 representando a medida do comprimento do raio da circunferência 

associada ao círculo, então, a medida do volume do cilindro é determinada pela fórmula 

 𝑉 = 𝐴𝑏 ∙ ℎ = 𝜋 ∙ 𝑟2 ∙ ℎ. 

Ilustração: Bárbara Sarzi 

 

 

Atividade 1 

Organize os alunos em duplas e distribua a cada um deles uma cópia da lista de atividades a seguir. 

Oriente-os a anotar as respostas e os procedimentos de cálculo no caderno. 

 

LISTA DE ATIVIDADES 

1. Ao conferir o estoque do supermercado no qual trabalha, Fernando verificou que as caixas 

restantes de certo produto estavam empilhadas conforme representado na imagem a seguir. 

Ilustração: Bárbara Sarzi 
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Cada caixa da pilha tinha um formato cúbico, com medida do comprimento da aresta igual a 30 cm. 

Sabendo que não há caixas atrás da pilha, assinale com um X o item que corresponda à medida do 

volume total das caixas desse produto. 

a) 0,297 𝑚3 b) 297 𝑚3 

c) 2,97 𝑚3 d) 290 𝑚3 

Alternativa a. 

2. Certo recipiente tem formato de um paralelepípedo retângulo, cujas dimensões estão indicadas 

abaixo. 

Ilustração: Bárbara Sarzi 

 

Determine qual é a capacidade, em litros, desse recipiente. 

𝑉 = 8 000 𝑐𝑚3; 8 000 𝑐𝑚3 = 8 𝐿 

3. Uma caixa d’água tem formato cilíndrico com medida do diâmetro igual a 2 m e medida da altura 

igual a 70 cm. Considerando 𝜋 = 3,14, qual é a capacidade máxima de armazenamento, em litros, 

dessa caixa d’água? 

𝑉 = 2,198 𝑚3; 2,198 𝑚3 = 2 198 𝐿 

Avaliação 
Aproveite o desenvolvimento das aulas e as atividades propostas para fazer uma avaliação contínua 

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

acompanhar e fazer intervenções necessárias para que a aprendizagem 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. 

1. Quais são as unidades de medida de volume mais comuns? E as unidades de medida de 

capacidade? 

As unidades de medida de volume mais comuns são centímetro cúbico (cm
3
), decímetro cúbico (dm

3
) e metro cúbico (m

3
). As 

unidades de medida de capacidade mais comuns são litro (L) e mililitro (mL). 

2. Que tipo de relação é possível estabelecer entre as unidades de medida de volume e as unidades 

de medida de capacidade? 

1 𝑐𝑚3 = 1 𝑚𝐿; 1 𝑑𝑚3 = 1 𝐿; 1 𝑚3 = 1 000 𝐿 
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3. Como se calcula a medida do volume de um paralelepípedo retângulo e de um cilindro? 

A medida do volume de um paralelepípedo retângulo é determinada pela fórmula 𝑉 = 𝑐 ∙ 𝑙 ∙ ℎ, enquanto a medida do 

volume de um cilindro é dada por 𝑉 = 𝜋 ∙ 𝑟2 ∙ ℎ. 

 

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

de autoavaliação. 

 

Autoavaliação Sim Não 

Prestei atenção à explicação do professor?   

Realizei com empenho as atividades propostas?   

Auxiliei os colegas nos trabalhos realizados em grupos?   

Identifiquei a relação entre as unidades de medida de volume centímetro cúbico, 

decímetro cúbico e metro cúbico? 
  

Identifiquei a relação entre a unidade de medida de capacidade litro e a unidade de 

medida de volume centímetro cúbico? 
  

Identifiquei a relação entre a unidade de medida de capacidade litro e a unidade de 

medida de volume metro cúbico? 
  

Calculei corretamente a medida de volume do paralelepípedo retângulo e do 

cilindro? 
  

 


