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Título: Medindo comprimentos 

Duração estimada: 1 semana 

Referência ao livro do aluno: Unidade 6 

Introdução 

Esta sequência didática explora a medida de comprimentos. Partindo de experiências 

cotidianas dos alunos, pretende-se examinar a ideia de medida segundo unidades convencionais e não 

convencionais, mostrando a importância das primeiras sem desvalorizar as segundas, muito úteis 

quando não existe a possibilidade de utilização de instrumentos adequados de medição. Nesse 

sentido, os alunos são estimulados a refletir sobre as unidades de medida escolhidas e os diferentes 

instrumentos de medida, mais ou menos adequados para cada situação. 

Objetivos de aprendizagem 

• Identificar situações de medida de comprimentos no cotidiano. 

• Relacionar unidades padronizadas de medida de comprimento. 

• Utilizar diferentes instrumentos para medir comprimentos. 

• Reconhecer que o resultado de uma medida depende da unidade de medida utilizada. 

Objetos de conhecimento e Habilidades (BNCC) 

• Significado de medida e de unidade de medida 

(EF03MA17) Reconhecer que o resultado de uma medida depende da unidade de medida 
utilizada. 

(EF03MA18) Escolher a unidade de medida e o instrumento mais apropriado para 
medições de comprimento, tempo e capacidade. 

• Medidas de comprimento (unidades não convencionais e convencionais): registro, 
instrumentos de medida, estimativas e comparações 

(EF03MA19) Estimar, medir e comparar comprimentos, utilizando unidades de medida 
não padronizadas e padronizadas mais usuais (metro, centímetro e milímetro) e diversos 
instrumentos de medida. 

Material necessário 

Trena, fita métrica, régua, giz colorido, papel sulfite, lápis de cor, lápis e borracha. 
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Desenvolvimento  

Esta sequência didática compreende duas etapas, que devem ser desenvolvidas 

consecutivamente. 

Etapa 1: Medições de comprimento no cotidiano 

uração prevista: 2 aulas  

Organização dos alunos: coletiva ou em grupos 

1. Proponha uma roda de conversa com os alunos sobre medida de comprimento. O objetivo é fazer 
um levantamento do conhecimento que os alunos têm sobre unidades padronizadas e 
instrumentos de medida de comprimento. Apresentamos algumas perguntas que podem nortear 
a conversa: 

• Em quais situações medimos comprimentos?  

Os alunos podem fazer referência à altura de uma pessoa, ao comprimento de um vestido, 
à largura de um móvel, à distância entre duas cidades, entre outras. 

• Quais unidades de medida de comprimento vocês conhecem?  

Os alunos podem citar unidades não padronizadas, como o palmo ou o passo, e unidades 
padronizadas, como o quilômetro e o metro. 

Caso os alunos citem unidades não padronizadas, proponha que, em duplas, determinem a 
medida do comprimento da lousa ou de uma janela da sala usando o palmo, por exemplo. Em 
seguida, promova uma discussão coletiva sobre o fato de que nem todos os resultados de uma 
determinada medida coincidem. Nessa situação, o comprimento do palmo de cada aluno pode 
ser diferente. Faça as seguintes perguntas aos alunos: 

• Qual é o significado das palavras “quilômetro”, “metro”, “centímetro” e “milímetro”? 
Procurem no dicionário. 

• O que vocês sabem sobre a relação entre essas unidades? Um quilômetro corresponde a 
quantos metros? Um metro corresponde a quantos centímetros? Um centímetro 
corresponde a quantos milímetros? Um metro corresponde a quantos milímetros? 

Pergunte aos alunos qual é a unidade de medida mais indicada para medir o comprimento em 
cada uma das situações citadas anteriormente. Explique a eles que o comprimento de um vestido 
ou a altura de uma pessoa geralmente são indicados em metros e centímetros ou apenas em 
centímetros, e que as unidades mais adequadas para indicar a distância percorrida por um atleta 
de corrida durante um treino são o quilômetro ou metro. 

2. Providencie alguns instrumentos de medida de comprimento, como fita métrica, régua, trenas de 
diferentes modelos, para que os alunos possam manuseá-los. Proponha outras perguntas: 

• Quais instrumentos de medida de comprimento vocês conhecem? 

• Alguém já mediu algum comprimento com a fita métrica? Até quantos centímetros essa 
fita métrica pode medir? (Fazendo referência à fita métrica disponível.) 
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• Alguém já mediu algum comprimento com a trena? Poderia explicar aos colegas como usar 
a trena? 

Convide os alunos a fazer medições de comprimento usando os instrumentos de medida 
disponíveis. Eles podem medir a altura de um colega, o comprimento dos lados da sala, o contorno 
da sala de aula, entre outras medições possíveis. Avalie se os alunos utilizam os instrumentos mais 
adequados em cada medição. 

 

Etapa 2: Desenhando e medindo com a régua 

Duração prevista: 2 aula  

Organização dos alunos: individual e em duplas 

Nesta etapa, apresentamos algumas atividades que podem ser reproduzidas para os alunos sobre 
o uso da régua.  

1. Os aluno deverão traçar segmentos de reta usando a régua. Oriente os alunos sobre como segurar 
a régua para fazer os traçados. Ao final da atividade, proponha aos alunos que, em dupla, 
desenhem diversos pontos coloridos em uma folha de papel, fazendo sempre dois da mesma cor, 
e troquem entre si para que tracem linhas retas unindo os pontos da mesma cor. Por exemplo: 
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2. Os alunos deverão desenhar triângulos a partir dos vértices representados pelos pontos 
assinalados. Há várias repostas possíveis dependendo de com o aluno ligar os vértices. Ao final, 
convide os alunos a mostrarem suas respostas.  

Essa atividade por ser ampliada, em outro momento, solicitando aos alunos que formem 
quadrados ou figuras de 5 lados, por exemplo. Nesse momento, o objetivo é apenas usar a régua 
como instrumento de desenho.  

Ligue os pontos da mesma 

cor usando a régua. 

Ligue os pontos da mesma 

cor usando a régua. 
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3. Os alunos deverão traçar segmentos de reta de acordo com a legenda de cores e a medida de 
comprimento de cada um. Essa atividade envolve a relação entre as unidades centímetro e 
milímetro.  

 

Use uma régua para traçar linhas 
retas de acordo com a legenda: 

           Linha com 8 cm de 
comprimento 

           Linha com 60 mm de 
comprimento 

           Linha com 30 mm a mais que 
a linha azul 

           Linha com 2 cm a menos do 
que a linha vermelha 

 

 

  

Cada ponto representa o vértice de um 

triângulo. Ligue os pontos com uma 

régua para formar triângulos. 

Cada ponto representa o vértice de um 

triângulo. Ligue os pontos com uma 

régua para formar triângulos. 

Pinte os triângulos que você formou. 

Quantos triângulos você conseguiu 

desenhar? 

Pinte os triângulos que você formou. 

Quantos triângulos você conseguiu 

desenhar? 
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Acompanhamento da aprendizagem 

Durante o desenvolvimento desta sequência, observe a compreensão dos alunos em relação 

ao processo de medição de comprimentos, à utilização de unidades não padronizadas e padronizadas 

de medida, às relações entre as unidades de medida mais usuais, ao uso de instrumentos de medida 

de comprimento e ao uso da régua. Ao final da sequencia didática, convide os alunos a escreverem um 

texto coletivo sobre o que eles aprederam sobre medida de comprimento. 

Apresentamos duas questões que podem contribuir com a avalição individual dos alunos. 

Questões 

1. Qual é a unidade de medida mais adequada para indicar o comprimento de: 

a) uma borracha; 

b) uma estrada; 

c) uma parede da sala de aula; 

d) um lápis. 

 

2. Observe a figura geométrica abaixo. Faça uma estimativa da medida de comprimento de cada 
lado da figura. Depois, confira sua estimativa usando a régua.  
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Estimativa: ____________      

Medida com a régua: ____________    Estimativa: ____________ 

Medida com a régua: ____________ 

 

Estimativa: ____________      

Medida com a régua: ____________ 

Estimativa: ____________ 

      Medida com a régua: ____________ 
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Gabarito 

1.  

a) Centímetro. 

b) Quilômetro. 

c) Metro. 

d) Centímetro. 

 


