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A receita culinária e as unidades de medida 

Público-alvo: 6o ano 

Duração: 3 aulas 

Referência do Livro do Aluno: Capítulo 6 

 

Relevância para a aprendizagem 

Compreender as frações de forma contextualizada auxilia os alunos na aquisição de conhecimentos 

matemáticos relacionados a esse assunto e pode, ainda, ajudar na resolução de problemas envolvendo 

unidades de medida que destaquem aspectos interessantes desta ferramenta. Dessa forma, esta sequência 

didática procura explorar 2 objetos de conhecimento previstos na BNCC – frações e grandezas e 

medidas – com o tema “culinária”. 

Para isso, na aula 1 serão introduzidas algumas unidades de medida utilizadas em receitas 

culinárias por meio de atividades com material concreto; nas aulas 2 e 3, os alunos estudarão uma 

receita e as representações fracionárias da quantidade de alguns ingredientes. 

 

Objetivos de aprendizagem 

• Relacionar as representações fracionárias a problemas de medidas e identificar diferentes 
representações fracionárias de uma mesma quantidade. 

• Introduzir as unidades de medida utilizadas no meio culinário. 

• Operar com números racionais na forma fracionária e na forma de números mistos. 

 

Material necessário 

• 1 colher de sopa. 

• 1 garrafa de 2 litros cheia de água. 

• 1 copo de requeijão (250 mL). 

• 1 xícara de mesma capacidade do copo (250 mL). 

• Réguas e calculadoras. 

• Copos descartáveis (250 mL). 
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• Canetas hidrográficas. 

• 1 bacia ou balde. 

 

Objetos de conhecimento e habilidades (BNCC) 

Objetos de conhecimento Habilidades 

Frações: significados (parte/todo, 
quociente), equivalência, 
comparação, adição e subtração; 
cálculo da fração de um número 
natural; adição e subtração  
de frações. 

(EF06MA07) Compreender, comparar e ordenar frações associadas às ideias  
de partes de inteiros e resultado de divisão, identificando frações equivalentes. 

Frações: significados (parte/todo, 
quociente), equivalência, comparação, 
adição e subtração; cálculo da fração 
de um número natural; adição e 
subtração de frações. 

(EF06MA09) Resolver e elaborar problemas que envolvam o cálculo da fração  
de uma quantidade e cujo resultado seja um número natural, com e sem uso de 
calculadora. 

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. 

 

Desenvolvimento 

Aula 1 – Unidades de medida utilizadas na culinária 

Duração: 50 minutos 

Local: sala de aula 
Organização dos alunos: individual 
Recursos e/ou material necessário: 1 colher de sopa, 1 garrafa de 2 litros cheia de água, 1 copo de requeijão (250 mL), 
1 xícara de mesma capacidade do copo (250 mL), 1 bacia ou balde 

Nesta aula serão estudadas algumas unidades de medida utilizadas na culinária. Antes de iniciar a 

atividade, certifique-se de que a xícara possui medida de capacidade de 250 mL, ou seja, a mesma 

capacidade de um copo de requeijão. Para isso, encha a xícara com água e despeje todo o conteúdo no 

copo; caso o copo fique cheio até a borda, as capacidades serão iguais. Isso é necessário, pois nem todas 

as xícaras comportam exatamente 250 mL, que é a referência de “xícara” em receitas culinárias. 

Mostre aos alunos o copo de requeijão e desafie-os a descobrir quantos mililitros de água 

cabem em seu interior até a borda (resposta: 250 mL). Marque os palpites de todos na lousa, mas não 

revele ainda a resposta. Pegue a garrafa de 2 litros cheia de água e vá derramando no copo até que o 

encha por completo. Descarte essa água na bacia ou balde e repita o processo contando quantos copos 

serão preenchidos até o final da operação. Peça aos alunos que contem com você e verifiquem que, 
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desprezando erros de manipulação, são necessários 8 copos no total. Aproveite para dizer que na 

garrafa havia 2 litros de água, ou seja, 2 000 mL. Pergunte a eles como é possível determinar o volume 

interno do copo. Deixe que sugiram estratégias, uma possibilidade é dividir 2 000 mL por 8, obtendo 

250 mL. Se eles pensarem nessa estratégia, incentive-os a fazer o cálculo da divisão. 

Em seguida, encha uma xícara com água e jogue a água no copo de requeijão vazio para que 

os alunos percebam a equivalência entra a medida da capacidade de 250 mL dos 2 recipientes. Isso 

será importante para as atividades da próxima aula. 

Instigue-os a determinar quantos mililitros de água cabem em uma colher de sopa. Despeje 

colheres de sopa cheias de água dentro do copo inicialmente vazio e peça aos alunos que contem com 

você. É esperado que caibam cerca de 16 colheres de sopa cheias, desprezando eventuais erros de 

manipulação. Incentive-os a retomar a estratégia utilizada no exercício anterior para descobrir a 

medida da capacidade da colher. Novamente, se escolherem dividir 250 mL por 16, devem chegar, na 

divisão, ao valor 15,6 mL, que pode ser aproximado para 15 mL. 

Pergunte aos alunos se eles conhecem alguma receita culinária – de um salgado, um doce ou 

algum tipo de suco ou vitamina. Pergunte quais são as unidades de medida utilizadas na elaboração 

de uma receita e anote as sugestões na lousa. Algumas possibilidades são: colher de sopa, colher de 

chá, colher de sobremesa, xícara de chá, copo americano, grama, mililitro, litro, etc. 

Como tarefa para casa, peça aos alunos que copiem no caderno uma receita simples, com 

poucos ingredientes, e a tragam na próxima aula. A receita deve ter as quantidades dos ingredientes, 

o modo de preparo e o rendimento (em porções). 

 

Aula 2 – Vitamina saudável 

Duração: 50 minutos 
Local: sala de aula 
Organização dos alunos: individual 
Recursos e/ou material necessário: régua, 2 copos, caneta hidrográfica (para escrever em vidro), 1 garrafa com mais  
de 500 mL de água, 1 balde, copos descartáveis de 250 mL 

Confira se os alunos trouxeram a receita solicitada na aula anterior. Peça a eles que socializem 

as receitas com os colegas e discutam semelhanças e diferenças entre cada uma delas. Pergunte se, 

nas receitas trazidas, existe algum número misto (por exemplo: 1
1

2
 xícara de algum ingrediente). 

Caso exista, escreva esses números (frações) na lousa. Escreva também “1
1

2
 xícara” e questione-os: “O 

que isso significa?”. Deixe que discutam sobre isso e ajude-os a concluir que o número exemplificado 

aqui representa 1 xícara inteira mais meia xícara do ingrediente. Escreva na lousa uma variação desse 

número: 2
3

4
 xícaras, por exemplo. Indague-os novamente sobre o significado dele até que concluam 

que indica 2 xícaras inteiras mais 
3

4
 de xícara do ingrediente. 
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Pergunte aos alunos como encher um copo com água até a metade. Após algumas 

apresentações, pegue um dos copos e solicite a um voluntário que meça a altura desse recipiente (um 

copo de requeijão tradicional tem por volta de 10 cm). Em seguida, pergunte aos alunos se essa 

informação é suficiente para encher o copo até a metade da capacidade dele. Disponibilize uma régua 

e uma caneta hidrográfica para que eles possam fazer marcas no copo, de acordo com a estratégia 

escolhida. Uma possibilidade é que marquem o copo a 5 cm da borda e depois o encham até essa 

marca com a água contida na garrafa. Solicite a outro voluntário que repita o procedimento em um 

segundo copo e, depois, transfira a água do segundo copo para o primeiro. Ao final do processo, 

o segundo copo não estará completamente cheio de água pelo fato de ele ter o formato de um tronco 

de cone; por esse motivo, dividir a altura na metade não garante a precisão desejada. Deixe que os 

alunos descubram isso com as próprias observações e ajude-os no debate. Esta atividade tem como 

intuito mostrar que há pequenas distorções nas medidas. No entanto, o valor aproximado não afeta 

muito a receita, a menos que seja feita em larga escala. Nesse caso, a medição é realizada de forma 

mais controlada e com instrumentos mais precisos e graduados. 

Apresente aos alunos a receita a seguir. 

VITAMINA DE BANANA 

Rendimento  

5 porções (cada porção equivale a 250 mL) 

Ingredientes 

2
1

2
 xícaras de leite gelado 

1
3

4
 xícara de iogurte  

2 bananas-nanicas 

1 colher (de chá) de canela 

Preparo 

Bata todos os ingredientes no liquidificador e sirva. 

Primeiramente, verifique se todos os alunos compreenderam as quantidades que devem ser 

utilizadas de cada ingrediente. Relembre-os de que a capacidade de uma xícara é a mesma de um copo 

de requeijão. Algumas questões devem ser propostas aos alunos, por exemplo: 

– Como medir 
3

4
 de um copo? 

Distribua um copo descartável vazio e outro cheio de água para cada aluno. Peça a eles que 

determinem uma estratégia para medir 
3

4
 do copo vazio, por exemplo, que derramem a água do copo 
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cheio no copo vazio até atingir 
3

4
 de sua capacidade. Solicite que mostrem aos colegas o nível de água 

obtido. Oriente-os a manipular a água sobre a bacia ou o balde para que possam, depois, reaproveitá-

la, evitando, assim, o desperdício. 

Uma questão importante pode surgir em relação ao tamanho das bananas-nanicas, por ser 

uma medida bastante variável. É claro que a colocação de bananas muito grandes acarretará em uma 

vitamina com sabor diferente do esperado. A receita seria mais precisa se informasse a massa da 

banana (em média, 86 gramas). No entanto, poucas cozinhas possuem balança, dificultando essa 

medição. Discuta com a turma algumas estratégias para resolver essa situação e valide as ideias que 

forem apresentadas. 

Ao final, questione os alunos sobre a quantidade de vitamina que será produzida com essa 

receita. Incentive-os a realizar o cálculo (5 × 250 mL) baseado no número de porções, atingindo por 

fim a resposta 1 250 mL. Se considerar conveniente, explique a eles que 1 000 mL equivalem a 1 litro, 

ou seja, o volume encontrado será 1 litro mais 250 mL. 

 

Aula 3 – Aumentando a receita 

Duração: 50 minutos 
Local: sala de aula 
Organização dos alunos: em duplas 
Recursos e/ou material necessário: 1 calculadora para cada dupla 

Retome a receita da vitamina de banana da aula anterior. Diga aos alunos que eles precisam 

dobrar as quantidades colocadas na receita para obter o dobro de vitamina de banana. Inicialmente, 

não permita que utilizem a calculadora. Dê um tempo (cerca de 15 minutos) para que as duplas 

discutam sobre o problema.   

VITAMINA DE BANANA 

Rendimento 

10 porções (cada porção equivale a 250 mL) 

Ingredientes 

5 xícaras de leite gelado 

3
1

2
 xícaras de iogurte 

4 bananas-nanicas 

2 colheres (de chá) de canela 
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Após os 15 minutos, inicie uma discussão sobre os valores encontrados. A quantidade de 

bananas e a de colheres (de chá) de canela são um desafio menor por serem representadas com 

números inteiros. Com relação ao leite, caso ninguém tenha encontrado uma estratégia para 

apresentar e discutir com o restante da turma, deixe que utilizem uma calculadora e retome o 

significado de dobro.  

O cálculo da quantidade de iogurte pode ser mais complexo. Novamente, peça aos alunos que 

elaborem estratégias e as compartilhem com os demais colegas. Na falta de algum avanço, sugira que 

somem 
3

4
 + 

3

4
 e usem esse resultado como informação para chegar ao valor final. Os alunos devem 

retomar a estratégia anterior para separar a parte inteira da parte fracionária nos cálculos e, ainda, 

perceber o significado da fração 
6

4
 = 

3

2
 = 1

1

2
. O uso de uma calculadora é permitido, desde que o grupo 

perceba o cálculo feito com as frações. 

Se o tempo permitir, solicite aos alunos que tripliquem a receita (veja as quantidades 

triplicadas no quadro abaixo). 

VITAMINA DE BANANA 

Rendimento 

15 porções (cada porção equivale a 250 mL) 

Ingredientes 

7
1

2
 xícaras de leite gelado 

5
1

4
 xícaras de iogurte  

6 bananas-nanicas 

3 colheres (de chá) de canela 

 

Aferição do objetivo de aprendizagem 

Os alunos podem ser avaliados ao longo de todas as atividades propostas. Observe como eles 

trabalham em duplas e individualmente, como justificam suas observações para a classe, como 

utilizam a calculadora na aula, como assimilam a ideia de dobro e triplo às frações, como manipulam 

uma fração e como organizam as próprias descobertas. Uma autoavaliação também é interessante, 

privilegiando as dificuldades e as aprendizagens de cada um, levando em conta também como cada 

aluno contribuiu para que a classe obtivesse um melhor resultado. 
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Questões para auxiliar na aferição 

1. Veja a receita a seguir. 

VITAMINA DE COUVE E MORANGO 

Rendimento  

4 porções (cada porção equivale a 250 mL) 

Ingredientes 

1
1

2
 xícara de leite light gelado 

1 folha de couve 

1
1

2
 xícara de iogurte light 

9 morangos 

Preparo 

Bata todos os ingredientes no liquidificador e sirva. 

Reescreva a receita acima, mas agora rendendo 8 porções (o dobro). 

2. Responda: 

a) Como medir 750 mL com um copo de 250 mL? 

b) A quantos mililitros equivalem 3
1

2
 xícaras (compare com a capacidade de um copo)? 
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Gabarito das questões 

1.  

VITAMINA DE COUVE E MORANGO 

Rendimento  

8 porções (cada porção equivale a 250 mL) 

Ingredientes 

3 xícaras de leite light gelado 

2 folhas de couve 

3 xícaras de iogurte light 

18 morangos 

Preparo 

Bata todos os ingredientes no liquidificador e sirva. 

2. a) Preenchendo o copo até a borda 3 vezes. 

b) 250 mL + 250 mL + 250 mL + 125 mL = 875 mL 


