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Título: Mais curto... mais comprido... 

Duração estimada: 1 a 2 semanas 

Referência ao livro do aluno: Unidade 5 

Introdução 

No 1º ano exploramos comparações de comprimentos de modo direto e sem a utilização de 

unidades não padronizadas. Os resultados das comparações de comprimento são expressos por meio 

de termos como mais curto, mais comprido e mesmo comprido. 

Objetivos de aprendizagem 

• Comparar e ordenar comprimentos usando termos mais curto/mais comprido, mais 
alto/mais baixo. 

• Resolver problemas que envolvem a comparação e ordenação de comprimentos. 

Objetos de conhecimento e Habilidades (BNCC) 

• Medidas de comprimento: comparações e unidades de medida não convencionais  

(EF01MA15) Comparar comprimentos, capacidades ou massas, utilizando termos como 
mais alto, mais baixo, mais comprido, mais curto, mais grosso, mais fino, mais largo, mais 
pesado, mais leve, cabe mais, cabe menos, entre outros para ordenar objetos de uso coti-
diano. 

Material necessário 

Barbante, papel pardo, tesoura, tiras de papel colorido, caixa de sapato (ou qualquer caixa de 

papelão pequena). 

Desenvolvimento 

Esta sequência didática é formada por duas etapas que se complementam e devem ser desen-

volvidas em sequência. 
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Etapa 1: Medição da altura dos alunos 

Duração prevista: 2 aulas 

Organização dos alunos: em dupla 

1. Convide-os a participar de uma atividade sobre a altura de cada aluno. Providencie um rolo de 
barbante, uma fotografia (ou cópia) 3 X 4 de cada aluno, fita adesiva, duas folhas de papel e te-
souras sem ponta. 

2. Apresente o problema: Como podemos determinar a altura de cada aluno usando o barbante?. 
Incentive os alunos a expor suas ideias e procedimentos sobre como a medição pode ser feita. O 
objetivo é que os alunos expressem o procedimento de comparar a altura de cada um como o 
comprimento de um barbante. 

3. Organize os alunos em duplas e oriente-os sobre o processo de medição. Inicialmente, peça que 
tirem os calçados. Em seguida, um dos alunos da dupla, se encosta em uma parede; o outro 
prende a ponta do barbante que encosta no chão na parede com fita crepe e estica o barbante 
de modo que ele fique do mesmo comprimento que a altura do aluno encostado na parede. 

4. Depois, é a vez do outro aluno da dupla ser medido. Peça aos alunos que escrevam o nome na fita 
crepe para identificar o barbante de cada um. 

5. Recolha todos os barbantes que indicam a altura de cada aluno e guarde-os em uma caixa. A 
atividade seguinte amplia as problematizações. 

 

Etapa 2: Comparações das alturas 

Duração prevista: 2 aulas 

Organização dos alunos: coletiva 

1. Organize os alunos em roda e espalhe no chão os barbantes que indicam a altura de cada um. Em 
seguida, peça que cada aluno pegue o seu barbante. 

2. Convide os alunos a construir um Mural com os barbantes de todos os alunos da turma. Para isso, 
eles deverão comparar e ordenar os barbantes pelo comprimento, por exemplo, do mais curto 
para o mais comprido, indicando respectivamente o aluno com menor altura até aquele com 
maior altura. 

Esse é um momento que favorece várias problematizações pelo professor e várias descobertas 

pelos alunos em relação aos procedimentos de medição de comprimentos. 

3. Disponha uma folha de papel pardo no chão e peça a um aluno que coloque o seu barbante esti-
cado sobre a folha, a partir de uma linha horizontal traçado no papel. Em seguida, esse aluno, 
convida um colega para colocar seu barbante no mural. Ao comparar o comprimento dos dois 
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barbantes, o segundo aluno colocará seu barbante à direita ou à esquerda do primeiro, seguindo 
o critério de ordenação. 

4. Esse procedimento se repete de modo que os alunos comparem e ordenem os barbantes de 
acordo com o comprimento, do mais curto ao mais comprido. 

5. Feitas todas as comparações, auxilie os alunos, se necessário, na fixação dos barbantes no mural 
com a foto 3 X 4 de cada um. 

Mouses Sagiorato/Arquivo da editora 

 

 

6. Em roda, solicite aos alunos que falem sobre o mural, sobre possíveis comparações de altura que 
podem ser feitas, dizendo por exemplo: “Eu sou mais alto do que Regina e mais baixo do que o 
Ricardo”. Aproveite esse momento para conversar com os alunos sobre o respeito às diferenças 
físicas. 

 

Etapa 3: Jogo cobra colorida 

Duração prevista: 2 aulas 

Organização dos alunos: coletiva 

1. Convide os alunos a participar do jogo cobra colorida. Providencie 20 tiras de papel coloridos de 
comprimentos diferentes, variando de 10 cm até 40 cm, por exemplo, e uma caixa de sapatos. 

2. O objetivo da brincadeira é criar uma ”cobra colorida” utilizando as tiras de papel. Separe a turma 
em duas equipes e organize cada equipe numa fila. As duas filas deverão ficar lado a lado. 
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3. Aproximadamente 2 metros de distância a frente dos primeiros alunos das filas, coloque uma 
caixa de sapatos com todas as tiras de papel colorido. Ao sinal do professor, o primeiro aluno de 
cada fila, corre até a caixa de sapatos, pega uma tira colorida e a posiciona no chão, no início de 
sua respectiva fila. Em seguida, este aluno vai para o fim da fila e o próximo realiza a mesma ação, 
enfileirando as tiras de papel colorido. Este passo deve ocorrer sucessivamente até o último aluno 
de cada fila. O jogo termina quando as tiras acabarem. Vence o jogo a equipe que conseguir fazer 
a cobra mais comprida. 

De acordo com o PNAIC (Pacto Nacional pela Alfabetização na Idade Certa: Ludicidade na sala 

de aula. Brasília: MEC, SEB, 2012. p. 7), as brincadeiras possibilitam o desenvolvimento e a aprendiza-

gem das crianças. Com elas os alunos aprendem conceitos e desenvolvem habilidades diversas, inte-

grando aspectos cognitivos, sociais e físicos. 

Acompanhamento de aprendizagem 

Questões 

Além das observações feitas durante as etapas dessa sequência em relação à compreensão da 

medição de comprimentos usando procedimentos não convencionais, propomos duas questões finais: 

1. Distribua canudos de diferentes comprimentos para cada aluno. Solicite que comparem e orde-
nem os canudos em uma fila, do mais curto para o mais comprido. 

2. Após a ordenação, entregue outro canudo com comprimento diferente dos demais e pergunte: 
Onde você pode encaixar esse canudo na fila que você fez? 

Gabarito das questões 

1. A ordenação dos canudos feita pelo aluno deve ser verificada pelo professor. 

2. A ordenação dos canudos deve ser novamente verificada pelo professor. 


