
 

 

Guia de intervenções  
MAT3_19GRM02 - Desafio sob Medida 

    
 

Tipos de erros  Intervenções 

Ter dificuldades em estabelecer as 
relações entre as diferentes unidades 
de medida de uma mesma grandeza. 

A intenção de utilizar propositalmente 
mais de uma grandeza em uma 
atividade é fazer com que as relações 
entre as diferentes unidades de 
medida sejam realizadas de maneira 
consciente e não de modo automático 
por meio da memorização. Porém, é 
possível que alguns alunos possam 
encontrar dificuldades em associar as 
diferentes unidades de medida.  
Primeiramente é preciso identificar 
quais são nossas unidades padrões e 
com base nisso identificar se estamos 
lidando com múltiplos ou 
submúltiplos dela. 
No caso da massa temos o 
quilograma e o grama, sendo o grama 
nossa unidade padrão e o quilograma 
um múltiplo deste. Para que a criança 
identifique quanto representa uma e 
outra quantidade peça que ela tente 
lembrar de coisas de seu dia a dia que 
são expressas em gramas como por 
exemplo o peso de uma embalagem 
de salgadinho e em quilogramas, 
como por exemplo o peso de um 
pacote de arroz. Assim, lembrará que 
o quilograma representa uma 
unidade maior, e por ser ‘quilo’ é mil 
vezes a unidade padrão. 
No caso da capacidade temos o litro e 
o mililitro, para o litro é fácil lembrar 
das embalagens de refrigerante e a 
associação do mililitro à capacidade 
do copo também é bastante 
corriqueira, basta pensar que se é 
‘mili’ é a milésima parte da unidade 
padrão, ou que mil mililitros formam 
um litro. 
Já em relação ao comprimento 
podemos conferir as relações com a 
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fita métrica ou também associar aos 
objetos de nosso dia a dia ou até 
mesmo à altura das crianças. Fulano 
tem 1 metro de altura ou 100 
centímetros. ‘Centi’ representa a 
centésima parte de algo, logo, cem 
centímetros compõem um metro.  

Confundir as relações entre as 
unidades de medida, já que em 
algumas grandezas são mais 
utilizados múltiplos e em outras os 
submúltiplos da unidade padrão.  

A confusão mais comum é em relação 
à unidade padrão de massa, já que 
comumente falamos em quilo e este 
passa a soar como o padrão, mas na 
verdade a unidade padrão é o grama. 
Tanto que utilizamos mais 
comumente quilograma, grama, 
miligrama. Para estabelecer tais 
relações de maneira mais clara 
propomos este trabalho envolvendo 
mais de uma grandeza em uma 
atividade só, deste modo ao pensar 
que em medidas de capacidade 
temos o litro, medidas de 
comprimento temos o metro, fica 
mais fácil chegar à constatação que 
para a massa temos o grama. E de 
acordo com as nomenclaturas 
também podem ser associadas as 
relações e correspondências entre 
cada umas das unidades como já 
explicado no tópico anterior. 

Apresentar dificuldades em lidar com 
estimativas utilizando números 
grandes como, por exemplo, 1.000 ou 
12.000. 

Nesta atividade que propomos em 
alguns momentos 12 litros podem 
converterem-se em 12.000 mililitros e 
por vezes a divisão não é uma conta 
com a qual as crianças simpatizem 
tanto. Foi pensando na possibilidade 
de ir constituindo conjuntos menores 
até chegar aos valores desejados que 
escolhemos os valores das menores 
unidades de cada item. 
25g que podem ser associadas 4 a 4 e 
de 100 em 100 gramas chegar a um 
quilograma. 
200 ml que podem ser associados 5 a 
4 e de litro em litro chegar a 12 litros. 
50 cm que podem ser associados 2 a 
2 e de metro em metro chegar a 10 
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m. 
 
Guia para incentivar a busca por outras formas de resolver: 
 
A proposta deste plano é de que os alunos possam revisitar seus conhecimentos 
acerca das relações entre as diferentes unidades de medida de uma mesma 
grandeza. Não procuramos aqui abarcar todas as unidades padrão e seus 
múltiplos e submúltiplos, mas explorar situações em que se fizessem presentes 
aquelas unidades de uso mais corriqueiro no cotidiano. A atividade pode ser 
conduzida individualmente ou em duplas de modo a favorecer o diálogo e a 
troca de estratégias entre os alunos. Foram explorados valores que 
possibilitassem ao aluno realizar associações dos itens do desafio sem 
necessariamente precisar recorrer às divisões com números grandes. A intenção 
é que possam ir associando quantos copos de 200 ml podem ser servidos com 
um litro, quantos pedaços de fita colorida de 50 cm formam um pedaço de 1 m, 
quantos brigadeiros de 25 g completam 100 g. E a partir dessas valores mais 
‘redondos’ possam ir se aproximando do valor total questionado, seja por 
sucessivas somas ou por multiplicação. O foco da atividade é o manuseio e a 
relação estabelecida entre as diferentes unidades de medida de uma mesma 
grandeza. 
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