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Resumo 

Este trabalho apresenta as experiências proporcionadas pelo PIBID-CAPES-USP-ICMC, no desenvolvimento de 

uma sequência didática sobre “Grandezas e Medidas”. As atividades foram desenvolvidas nos sextos anos da EE 

Ary Pinto das Neves, município de São Carlos, São Paulo, Brasil. Indicou-nos que fatores internos e externos à 

sala de aula podem interferir no seu desenvolvimento e que a síntese do seu planejamento contém reflexões 

sobre escolha do conteúdo; considerar a faixa etária; planejar e replanejar, quando necessário; elaborar a 

avaliação. 

 

INTRODUÇÃO 

A sequência didática criada durante a iniciação à docência do PIBID-CAPES-USP-

ICMC, Programa Institucional de Bolsas de Iniciação à Docência da Coordenação de 

Aperfeiçoamento de Pessoal de Nível Superior realizado na Universidade de São Paulo, no 

Instituto de Ciências Matemáticas e de Computação, foi abordada em duas turmas do sextos 

anos do Ensino Fundamental da Escola Estadual Ary Pinto das Neves, durante o segundo 

bimestre letivo do ano de 2012, teve como temática: “Grandezas e Medidas”. Segundo o 

Currículo do Estado de São Paulo (São Paulo, 2012, p.57) para o ensino de matemática, os 

objetivos da temática são: 

Saber realizar medidas usando padrões e unidades não convencionais; 

conhecer diversos sistemas de medidas; Conhecer as principais 

características do sistema métrico decimal: unidades de medida 

(comprimento, massa, capacidade) e transformações de unidades. 
[1]

(p. 57) 

A experiência docente obtida no desenvolvimento da sequência didática se refere (i) a 

escolher do conteúdo, foi necessário realizar uma pesquisa nos materiais da educação básica 

como o Currículo do Estado de São Paulo (São Paulo, 2012), livros didáticos e paradidáticos; 

(ii) refletir em como a abordar Grandezas e Medidas em turmas de sextos anos, não poderia 

ser muito específico, nem aprofundado nessa faixa etária; (iii) planejar e replanejar as 

atividades, pois, mesmo sendo planejado previamente foram necessárias adaptações e 
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reorganizações nos planos de aulas; (iv) a elaborar a avaliação; (v) e, se refere à disciplina 

dos alunos em sala de aula, pois as aulas foram semelhantes nas duas turmas, entretanto, as 

turmas eram heterogêneas: em uma as atividades aconteciam como planejado e na outra, 

poucos alunos se envolveram com as atividades.  

OBJETIVO  

Este trabalho tem por objetivo apresentar uma sequência didática criada durante a 

iniciação à docência do PIBID-CAPES-USP-ICMC, bem como seu desenvolvimento em dois 

sextos anos do ensino fundamental e relatar a experiência do trabalho docente. 

DESENVOLVIMENTO 

 A sequência didática foi baseada no Currículo do Estado de São Paulo, abordando o 

conteúdo que o documento indica para o segundo bimestre do ano letivo, a temática “Sistema 

de Medidas”. A sequência teve duração de seis aulas de 50 minutos e foi desenvolvida em 

duas turmas de sextos anos, durante o horário regular das aulas de matemática, sendo que 

ocorria uma aula por semana. As aulas foram acompanhadas por diferentes professores 

substitutos, pois a professora efetiva das turmas se encontrava em licença médica. 

Inicialmente foram planejadas oito aulas, mas devido a problemas na escola, como falta de 

energia ou aplicação de outras avaliações, o número de aulas foi reduzido. 

 Na primeira aula, abordamos o tema “Unidades de Medidas Não Padronizadas”. 

Inicialmente houve a contextualização do tema, a partir da apresentação de figuras de animais 

e da pergunta “Esse animal é grande ou pequeno?”, para que os alunos compreendessem que 

a resposta desta questão depende da comparação que se faz; e assim, que medir é comparar 

duas coisas. Em seguida, foi solicitado aos alunos que medissem a carteira utilizando objetos 

do cotidiano escolar: como borracha, lápis; para em seguida completar uma tabela com os 

valores medidos. Na segunda aula, prosseguimos com a abordagem do tema “Unidades de 

Medidas Não Padronizadas”. Nesta aula foi entregue a cada aluno um roteiro de medidas que 

ele deveria realizar utilizando o corpo humano, os alunos mediram a sala de aula usando os 

pés, a lousa usando os braços abertos, a carteira usando as mãos abertas e o caderno usando a 

polegada. Após completar tabelas usando os valores obtidos, os alunos deveriam responder, 

após comparar os valores seus com os dos colegas, porque tais valores não eram iguais. Os 

alunos deveriam concluir que para se medir é necessário padronizar as medidas. 
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 Na terceira aula, abordamos o tema “História dos Pesos e Medidas”. Essa abordagem 

se deu através da leitura de um texto sobre a temática, essa leitura foi feita em dupla; em 

seguida, os alunos deveriam responder a um estudo dirigido referente ao texto. Na quarta 

aula, o tema abordado foi “Medidas de Comprimento”. Para isso foi entregue um roteiro 

sobre medidas de comprimentos para cada dupla de alunos, esse roteiro continha inclusive 

um pequeno texto sobre a temática e um estudo dirigido sobre o tema. Para que os alunos 

fizessem as medidas de comprimento, foi entregue os seguintes materiais: barbantes na 

medida de uma jarda e de um metro, fitas de papel cartão na medida de um pé e de uma 

polegada. Com esses objetos os alunos mediram: a sala de aula, a lousa e a carteira. A 

intenção era que os alunos percebessem que, ao comparar as medições, estas estariam 

semelhantes, pois foram usadas medidas padronizadas. 

 Para que todo o conteúdo proposto inicialmente fosse desenvolvido, a quinta aula foi 

adaptada do planejamento inicial, então a aula abordou os seguintes temas: “Medidas de 

Volume”, “Medidas de Massa” e “Transformações de Medidas”. Esta aula se deu de forma 

expositiva dialogada. Para contextualizar medidas de volume e de massa, foram levados aos 

alunos embalagens para que eles observassem as indicações das medidas. As transformações 

de medidas foram abordadas a partir de exemplificações, dialogando e expondo as 

transformações na lousa. Na avaliação, ocorrida na sexta aula, foram abordados os assuntos 

referentes a “Grandezas e Medidas” tratados nas aulas anteriores.  Durante a avaliação foi 

necessário auxiliar os alunos para a resolução das questões.  

CONCLUSÃO 

Após o desenvolvimento desta sequência didática nos sextos anos, foi possível 

concluir que para o desempenho na profissão docente é necessário o planejamentos das aulas 

e a adaptação do planejamento quando necessário, pois fatores internos à sala de aula, como o 

não envolvimento dos alunos, ou fatores externos a ela, como a falta de energia na escola 

acarretando a suspensão das mesmas, podem interferir no planejamento inicial.  
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