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Título: Unidades agrárias de medidas 

Duração estimada: 1 semana 

Referência ao livro do aluno: Unidade 8 

Introdução 

Esta sequência didática explora unidades de medida agrárias e a relação entre elas e unidades 

do Sistema Internacional de medidas. Hectares, alqueires e sacas são unidades de medida utilizadas 

em alguns domínios sociais. Vale ressaltar que o estudo dessas unidades faz parte de propostas de 

exploração de temas nos documentos legais de orientações para a educação. 

Objetivos de aprendizagem 

• Conhecer algumas unidades de medida agrárias. 

• Relacionar algumas unidades de medida agrárias com unidades do Sistema Internacional 
de medida, especialmente unidades de medida de massa e de área.  

Objetos de conhecimento e Habilidades (BNCC) 

• Medidas de comprimento, área, massa, tempo, temperatura e capacidade: utilização de 
unidades convencionais e relações entre as unidades de medida mais usuais 

(EF05MA19) Resolver e elaborar problemas envolvendo medidas das grandezas compri-
mento, área, massa, tempo, temperatura e capacidade, recorrendo a transformações en-
tre as unidades mais usuais em contextos socioculturais. 

Material necessário 

Ficha de atividades impressa (uma de cada tipo por aluno); folhas de papel (uma por aluno). 
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Desenvolvimento 

Etapa 1: Medidas agrárias 

Duração prevista: 1 aula 

Organização dos alunos: individual 

1. Entregue a ficha de atividades apresentada adiante. Ela contém algumas informações sobre me-
didas agrárias. É importante que eles entendam as relações dessas unidades de medidas com as 
unidades do Sistema Internacional de medidas que conhecem, como a unidade padronizada de 
comprimento metro. Leia a ficha com os alunos e verifique se há dúvidas sobre as conversões 
entre unidades. 

2. Peça aos alunos que resolvam a questão no verso da ficha que receberam. Reserve um tempo 
para isso e, se possível, disponibilize calculadora para efetuar as operações. Caso seja necessário, 
dê exemplos similares para que os alunos entendam que, primeiramente, devem converter a in-
dicação da medida da área do sítio para a mesma unidade de medida de área do campo de futebol 
para, então, dividirem os resultados de medida de área um pelo outro. Esta solução não é tão 
intuitiva, portanto resolva de modo coletivo. 

 

Raciocínio esperado: 

Área do sítio de Joana = 8 alqueires paulistas = 8 × 24 200 m² = 193 600 m² 

Área de um campo de futebol = 90 m × 120 m = 10 800 m² 

Área do sítio de Joana

Área de um campo de futebol
=

193 600

10 800
= 17,92  

Portanto, cabem quase 18 campos de futebol dentro da propriedade de Joana. 

 
  



 

 

Material Digital do Professor 

Matemática – 5º ano 

3º bimestre – Sequência didática 3 

3. Proponha outra situação-problema envolvendo a relação entre unidades de medida, como a que 
apresentamos a seguir: 

O Parque do Ibirapuera, na cidade de São Paulo, ocupa 158 hectares. No par-

que, podem ser encontrados museus, anfiteatros, lagos, pistas para exercícios, qua-

dras de esportes, além de uma região verde bastante frequentada pela população da 

cidade. O parque do Ibirapuera ocupa uma área maior ou menor do que a área de um 

quadrado de 1 km de lado? 

Igor Schutz/Wikipedia/Wikimedia Commons 

 

Parque do Ibirapuera, São Paulo. 2011. 

(Resposta: A área do parque é de, aproximadamente, 1,6 km2, portanto maior do que a área de 
um quadrado cujo lado mede 1 km.) 

4. Peça aos alunos que, em casa, pesquisem anúncios de propriedades como fazendas, chácaras e 
sítios (ranchos, roça e outros) que mencionem uma das unidades de medidas estudadas durante 
a aula e levem na próxima aula para compartilhar com a turma.  
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Unidades de medidas agrárias 
 

 
Nome: _______________________________________________________ Série: ________ 

 

• 1 are (a) é a medida da área de um quadrado de lado medindo 10 m, conforme o desenho: 

Fotos: pixabay/<pixabay.com> 

 

• 100 ares = 100 × 100 m² = 10 000 m² =  1 hectare (ha) 

Ou seja: 1 ha = 10 000 m2 

A área ocupada por um campo de futebol, com medidas oficiais, é apenas um pouco maior do 

que 1 hectare. 

 

• 1 alqueire paulista corresponde a 24 200 m². Ou ainda, 1 alqueire paulista corresponde a 
2,42 ha. 

• 1 alqueire mineiro corresponde a 48 400 m². Ou ainda, 1 alqueire mineiro corresponde a 
4,84 ha. 

• 1 alqueire baiano corresponde a 96 800 m². Ou ainda, 1 alqueire baiano corresponde a 9,68 ha. 
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1. Joana comprou um sítio que tem 8 alqueires paulistas de medida de área. No anúncio de venda 
estava escrito que a área do terreno correspondia a de alguns campos de futebol.  

Nos 8 alqueires paulistas do sítio de Joana, quantos campos de futebol cabem? 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

2. Agora pense em uma situação que pode surgir no cotidiano rural e elabore um problema como 
esse que você acabou de responder. Não se esqueça de fornecer informações suficientes para 
a resolução do problema. Use as unidades de medida de área que foram discutidas nessa ati-
vidade. 

 
 
________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________ 
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Etapa 2: Outras unidades de medida agrárias 

Duração prevista: 2 aulas 

Organização dos alunos: individual 

1ª atividade: Apresentação dos anúncios pesquisados 

1. Inicialmente peça aos alunos que socializem os anúncios que encontraram indicando unidades de 
medida agrárias. 

2. Depois desse momento inicial, proponha a elaboração de cartazes agrupando os anúncios de pro-
priedades, como se fosse um mural imobiliário. Organize outro cartaz com as informações de 
equivalência entre as unidades de medidas que estão apresentadas nos anúncios  

 

2ª atividade: Resolução de problemas 

1. Explique aos alunos que, além de unidades de área adotadas principalmente nas zonas rurais, 
como viram na etapa anterior, os produtores agrícolas também utilizam outras unidades para 
facilitar a venda de seus produtos. 

2. Entregue a ficha de atividade, a seguir, e leia a primeira parte com os alunos. 

3. Eles terão dois problemas para resolver sobre o assunto estudado. Peça a eles que não utilizem o 
espaço dentro do quadro no final da página, ele será utilizado em outra atividade. Permita que 
eles resolvam em duplas ou trios esses dois problemas e que usem calculadoras para as opera-
ções. Observe as discussões e intervenha quando necessário. Circule pela sala orientando e ti-
rando dúvidas dos alunos. Quando todos tiverem encerrado suas resoluções, discuta as resolu-
ções dos problemas com toda a turma. 

4. Organize os alunos em duplas e entregue uma folha sulfite para cada aluno. Agora cada aluno 
deve elaborar um problema usando as informações dessa aula para que seu colega de dupla re-
solva. Eles devem anotar o problema no espaço no final da folha de atividades. Em seguida, devem 
trocar com o colega. O colega usará a folha sulfite para resolver o problema (lembre-os de que 
eles devem escrever seus nomes na folha de resposta). Ao terminar a resolução, os alunos devem 
entregar a folha ao autor do problema. 

5. No final da aula, recolha as atividades e grampeie as resoluções da folha sulfite na folha de ativi-
dades. Solicite ao aluno autor do problema que corrija a resolução do colega com ele e explique 
como resolver o problema, caso ele não tenha obtido sucesso. 
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Venda de alimentos produzidos no campo 
 
 
Nome: ______________________________________________________ Série: _________ 

 
 
 
 

Você sabe como são vendidos os grãos de café, arroz e soja por muitos agricultores? E as carnes 
pelos pecuaristas? 

 
 

Geralmente, os grãos são vendidos em sacas, sendo usada a abreviação sc. Cada saca equivale 
a 50 kg ou 60 kg, dependendo do tipo de grão. 
 

Já o trigo é vendido em toneladas (t). Cada tonelada equivale a 1 000 kg. 
 

As carnes de suínos (porcos) e aves (como o frango) são vendidas em quilogramas. Entretanto, 
no caso da carne dos bois, por serem animais muito pesados, utiliza-se a unidade de medida 
arroba, que é representada pelo mesmo símbolo utilizado na escrita de um endereço eletrô-
nico: @. Cada arroba (@) equivale a 15 kg. Essa massa não corresponde a do animal vivo, mas 
sim a um percentual que considera a massa da carne e dos ossos. 
 

Observe a tabela abaixo com os preços de venda e a unidade adotada em cada caso. 
 

Preço de venda de alguns produtos – janeiro 2018 

Produto Unidade Preço (R$) 

Milho R$/sc 60 kg 32,66 

Boi R$/@ 145,75 

Suíno R$/kg 3,58 

Caroço de algodão R$/t 400,00 

Arroz em casca R$/sc 50 kg 35,84 

Fonte dos dados: Cotações. Notícias agrícolas. Disponível em: <https://www.noticiasagricolas.com.br/cotacoes/>. Acesso em: 31 jan. 2018. 

 

 

 

https://www.noticiasagricolas.com.br/cotacoes/
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Ajude Jonas, um pequeno produtor rural, com as duas situações a seguir: 

 

1. Jonas tem uma fazenda e decidiu plantar soja. Esperando uma boa safra, ele deseja semear 
uma área de 4 alqueires paulistas. Ele sabe que, para cada hectare de terra, é necessário com-
prar um saco de 50 kg de sementes. Quantos sacos de semente Jonas precisará comprar?  

(Resposta: 10 sacos de sementes) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

2. Jonas venderá parte de seu gado para comprar as sementes. Para essa venda, ele separou 10 
bois, que correspondem aproximadamente a 10 @ cada. 

Quanto Jonas conseguirá arrecadar nessa venda? Veja na tabela o preço de venda da arroba 
do boi. (R$ 1 457,50) 
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Acompanhamento da aprendizagem 

Nesta sequência didática, trabalhamos unidades de medidas usuais no contexto relacionado 

ao campo. Nas fichas de atividades, apresentamos situações que dependem de resolução e elaboração 

de problemas. Com isso, é recomendável um acompanhamento mais atento e individual durante a 

execução das atividades na sala de aula. 

Questões 

1. Faça as correspondências adequadamente: 

10 000 m²  1 saca 

50 kg ou 60 kg  1 alqueire paulista 

100 m²  1 tonelada 

1 000 kg  1 hectare 

24 200 m2  1 are 

2. Em um rebanho, há um animal de 14 @ que precisa de medicação. Considere que o animal vivo 
tem 300 kg e que essa massa corresponde a 10 @.  

A recomendação veterinária é de que seja dado 2 mL do remédio diluído em água por quilograma 
de massa do animal. Quantos mL de remédio o pecuarista deve dar ao animal? 

 

Gabarito das questões 

1. 10 000 m² – 1 hectare 

50 kg ou 60 kg – 1 saca 

100 m² – 1 are 

1 000 kg – 1 tonelada 

24 200 m2 – 1 alqueire paulista 

2. 840 mL 


