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Título: Tique-taque, tique-taque 

Duração estimada: 2 semanas 

Referência ao livro do aluno: Unidade 4 

Introdução 

A medição do tempo está presente em nosso cotidiano, sendo fundamental para a organiza-

ção das ações diárias. Esta sequência didática apresenta, inicialmente, os instrumentos utilizados 

para a medição do tempo ao longo da história. Explora ainda as relações entre unidades de medida 

do tempo, horas e minutos, com base na leitura de horas em relógio analógico. Para favorecer a 

familiarização dos alunos com este instrumento, sugerimos a construção de um relógio de ponteiros 

de papel. Por fim, a turma é convidada a determinar a duração de eventos do seu cotidiano e 

aprender a fazê-lo com base nos horários inicial e final registrados em relógios.  

Objetivos de aprendizagem 

• Identificar diferentes instrumentos de medida do tempo. 

• Ler horas em relógio analógico. 

• Determinar a duração de eventos. 

• Reconhecer as relações entre as unidades de medida de tempo horas e minutos. 

Objetos de conhecimento e Habilidades (BNCC) 

• Medidas de tempo: leitura de horas em relógios digitais e analógicos, duração de even-
tos e reconhecimento de relações entre unidades de medidas de tempo 

(EF03MA22) Ler e registrar medidas e intervalos de tempo, utilizando relógios (analógico 
e digital) para informar os horários de início e término de realização de uma atividade e 
sua duração. 

(EF03MA23) Ler horas em relógios digitais e em relógios analógicos e reconhecer a rela-
ção entre hora e minutos e entre minuto e segundos. 

Material necessário 

Duas garrafas PET vazias com as tampas furadas, areia branca ou colorida, fita adesiva, grampo 

com duas hastes flexíveis e sem ponta (também conhecido como colchete ou bailarina), relógio de 

ponteiro, cartolinas coloridas com os ponteiros grande e pequeno desenhados, pratos de papel, tinta 

guache, pincéis, lápis, borracha, lápis de cor, canetinhas coloridas, tesoura sem ponta e cola. 
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Colchete ou bailarina. 

Desenvolvimento 

Nesta sequência didática, os alunos vão construir instrumentos de medida do tempo: uma 

ampulheta e um relógio analógico. Aprenderão também como usar esses instrumentos para medir 

intervalos de tempo, e como registrar as medidas de tempo e relacioná-las. 

 

Etapa 1: Como podemos medir o tempo?  

Duração prevista: 1 aula  

Organização dos alunos: coletiva 

1. Inicie a aula convidando os alunos a trocar ideias sobre como podemos medir o tempo. Propo-
nha algumas perguntas, como:  

• Como vocês acham que as pessoas mediam o tempo antes da existência dos relógios? 

• O que vocês sabem sobre os relógios? 

• Onde encontramos relógios em nosso cotidiano? 

• Para que utilizamos os relógios? 

• Por que precisamos saber as horas durante o dia? 

• Que outros aparelhos medem as horas? 

• Como você combinaria um encontro com um amigo se não existissem relógios? 

2. Apresente, com o auxílio de imagens, diferentes instrumentos de medida de tempo, tais como 
calendários, ampulheta, relógio de Sol e relógio de água. Mostre também os relógios modernos, 
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mais próximos da realidade dos alunos: o relógio de bolso, de pêndulo, de pulso e digital. Peça 
que eles desenhem dois tipos de relógio e escrevam uma frase sobre a diferença entre os dois. 

3. Solicite à turma que traga, para a próxima aula, duas garrafas PET pequenas e vazias, areia 
branca ou colorida, o suficiente para encher uma das garrafas, e fita adesiva. Os alunos vão pre-
cisar da ajuda de um adulto para fazer um furo no meio da tampa das duas garrafas. Os furos de 
ambas devem estar na mesma direção, para possibilitar a passagem da areia quando a ampulhe-
ta estiver construída. Explique aos alunos que eles construirão uma ampulheta: um relógio de 
areia, e que esse instrumento poderá ser utilizado em diferentes momentos na sala. 

 

Etapa 2: Construção da ampulheta 

Duração prevista: 2 aulas 

Organização dos alunos: individual  

1. Confira se todos os alunos trouxeram os materiais necessários e se as tampas das garrafas estão 
devidamente furadas. Para facilitar o trabalho de encher a garrafa e evitar desperdício de mate-
rial, disponibilize aos alunos quadrados de papel ofício e ensine-os a fazer funis. Peça que colo-
quem fita adesiva para fechar o funil e façam um pequeno corte na parte inferior, que deve ser 
colocada na boca da garrafa. Agora com o auxílio do funil, oriente a turma a encher uma das 
garrafas com a areia e fechá-la devidamente. 
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2. Em seguida, os alunos devem colocar a garrafa vazia sobre a que está cheia de areia, de modo 
que os furos das tampas fiquem alinhados. Feito isso, devem passar fita adesiva no encontro das 
tampas, de maneira que as duas garrafas possam ficar acopladas e bem presas entre si. Neste 
momento, proponha aos alunos que trabalhem em dupla: um aluno segura as garrafas e o outro 
passa a fita adesiva. 
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3. Ampulhetas prontas, os alunos podem testá-las verificando se a areia passa de uma garrafa para 
a outra. Selecione diferentes ampulhetas para medir e comparar o tempo que a areia leva para 
passar de uma garrafa à outra, estimulando a turma a levantar hipóteses sobre o porquê de uma 
ser mais rápida ou mais lenta que a outra. Ajude-os a perceber que essa duração está relaciona-
da à quantidade de areia ou à espessura do furo. 

4. Utilize as ampulhetas em diferentes momentos nos quais precise determinar a duração de uma 
atividade, por exemplo, em exercícios com cálculo rápido ou em jogos nos quais o adversário 
tenha um intervalo de tempo determinado para realizar uma tarefa. 

 

Etapa 3: O relógio analógico 

Duração prevista: 1 aula  

Organização dos alunos: coletiva  

1. Retome a construção da ampulheta e seu uso para medir o tempo. Relembre que o tempo que a 
areia leva para passar de uma garrafa à outra varia de acordo com o tamanho da garrafa e do 
furo para a passagem da areia. Questione os alunos sobre o que aconteceria se as pessoas me-
dissem o tempo usando ampulhetas diferentes. Conduza a conversa de modo que a turma possa 
perceber a necessidade de um instrumento que meça o tempo em unidades convencionais. 

2. Construa previamente um modelo de relógio em cartolina com as marcações dos minutos, 
afixando-o no quadro ou em um local que seja visível a todos os alunos. Use o grampo com has-
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te (comumente chamado de bailarina) para fixar os ponteiros no relógio e ao mesmo tempo 
possibilitar a movimentação deles. Explore os ponteiros, estimulando os alunos a perceberem a 
diferença entre eles, e explique que o ponteiro menor indica as horas e o maior, os minutos. 

3. Mostre aos alunos as marcações que representam o intervalo de um minuto e convide-os a 
contar quantos minutos há em uma hora. Conforme estiver contando, mostre que o intervalo 
entre dois números seguidos do relógio é de 5 minutos. 
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4. Providencie um relógio analógico e peça aos alunos que falem o horário que o relógio está 

marcando. Confirme ou corrija as respostas contando os intervalos dos minutos e identificando 
a posição dos ponteiros. 

5. Chame alguns alunos aleatoriamente e diga um horário para que marquem no relógio. Os 
demais devem validar as respostas. 

6. Se for possível, distribua à turma folhas com ilustrações de relógios analógicos sem os ponteiros 
e distribua alguns horários para desenhe os ponteiros de modo que os relógios representem es-
ses horários.  

 

Etapa 4: Construção de um relógio de papel 

Duração prevista: 2 aulas  

Organização dos alunos: em grupos de até quatro alunos 

1. Divida a turma em grupos de no máximo quatro alunos. Distribua um prato de papel branco e 
um grampo para cada aluno, cartolinas e canetinhas coloridas, tinta guache e pincéis, e permita 
que escolham com quais materiais preferem trabalhar. Esta é uma atividade que pode ser reali-
zada em conjunto com a disciplina de Arte. 

2. Para a montagem do relógio, oriente os alunos ao longo dos seguintes passos: 

• Com uma canetinha, marque o centro do prato onde serão colocados os ponteiros. De-
monstre com fazer isso, antes de solicitar que os alunos o façam. 
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• Trace duas retas que passem pelo centro do círculo e sejam perpendiculares entre si. Em 
cada uma das extremidades dessas retas escreva os números 12, 3, 6 e 9 em suas respec-
tivas posições no relógio. Depois, complete-o com os outros números. 

• Decore o relógio como preferir. 

• Recorte o ponteiro grande e o ponteiro pequeno desenhados na cartolina. 

• Utilize o grampo (bailarina) para prender os ponteiros ao relógio, deixando uma folga en-
tre o grampo e os ponteiros, para que possam se movimentar.  

Finalizados os relógios, escreva pelo menos cinco horários diferentes na lousa (variando entre hora 
inteira, hora e meia e outros horários) e solicite aos alunos que, individualmente, mostrem com os 
ponteiros, cada um em seu relógio, os horários indicados. Peça que apresentem seu relógio aos 
colegas, para que eles confiram se todos marcaram os horários corretamente. 

 

Etapa 5: Registro de intervalos de tempo 

Duração prevista: 2 aulas 

Organização dos alunos: coletiva e individual 

1. Assim que os alunos chegarem para a aula, explique que nesse dia eles deverão determinar a 
duração das atividades usando o relógio analógico da classe. Assim que der início a uma ativida-
de, por exemplo, a aula de Matemática, peça que a turma desenhe um relógio marcando esse 
horário de início. Assim que a atividade terminar, solicite aos alunos que desenhem outro reló-
gio marcando o horário de término. Discuta com eles a duração da atividade usando o relógio 
que construíram para fazer a contagem dos minutos. 

2. Repita esse procedimento com uma nova atividade, que tenha duração maior ou menor que a 
anterior, de forma que os alunos possam compará-las. 

3. Peça à turma que elabore uma tabela para o registro dos intervalos de tempo das atividades, 
como a seguir: 

 

Registro dos intervalos de tempo 

Atividade Horário de início Horário de término 
Intervalo de tempo  

em minutos 

    

    

    

    

Fonte: _______________. 
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4. Proponha como tarefa que os alunos registrem os intervalos de tempo de atividades que 
costumam fazer em casas, como: assistir à TV, brincar, almoçar ou jantar, entre outras. Marque 
um dia para que apresentem a tabela aos colegas. Anote as atividades comuns e os respectivos 
intervalos de tempo fornecidos pelos alunos.  

5. Outra possibilidade para explorar esses dados coletados é classificar as atividades de acordo 
com sua duração. Determine os critérios de classificação, por exemplo: mais de uma hora, entre 
meia hora e uma hora, entre 10 e 20 minutos, etc. Os alunos podem classificar as atividades pela 
duração, em minutos. 

 

Acompanhamento da aprendizagem 

É possível acompanhar a evolução da aprendizagem dos alunos ao longo da realização das 

atividades propostas nesta sequência didática por meio da participação oral e dos registros escritos. 

Apresentamos também duas questões que podem ser resolvidas individualmente. Com base na 

tabulação dos resultados, pode-se ter uma ideia mais precisa da aprendizagem da turma. 

Questões 

1. A pedido de sua professora, Vanessa construiu uma tabela para organizar seus horários. Porém, 
a menina acabou deixando alguns espaços em branco. Ajude Vanessa a completar os dados que 
faltam na tabela. 

Registro de horários 

Atividade Horário em que começa Horário em que termina Duração 

Aula de balé 19:00 20:30 1 hora e 30 minutos 

Assistir à TV 8:00 8:40  

Estudar 9:00  2 horas 

Escola 12:50 17:00  

Fonte: Vanessa (dados fictícios). 

2. Escreva quantos minutos há em: 

a) 3 horas – _______________________________ 

b) 4 horas – _______________________________ 

c) 2 horas e meia – __________________________ 
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Gabarito das questões 

1. 40 minutos – 11:00 – 4 horas e 10 minutos 

2.  

a) 180 minutos. 

b) 240 minutos. 

c) 150 minutos. 


