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MEDIDAS DE MASSA
Rubens Dantas Cartaxo

Após toda a leitura do livro, talvez você tenha chegado até aqui com 
uma expectativa em mente. Muito bem, mas, como será que esse 
processo acontece na prática? Como seria trabalhar uma unidade de 
ensino prevista na maioria das matrizes curriculares?

Com essa fi nalidade, podemos observar um pequeno recorte, e apre-
sentar, ainda que de modo muito sucinto, uma ideia geral de como 
se processa o ensino-aprendizagem em uma escola cristã que utiliza 
a AEP.

 Em uma escola regular, encontra-se previsto em sua grade o seguinte 
conteúdo para a turma do 4º ano do Ensino Fundamental I. 

Disciplina: Matemática

Assunto: Medidas de Massa    Qtde. de aulas: 8 aulas (em 4 encon-
tros)

Aplicação Prática da AEP
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ABORDAGEM EDUCACIONAL
POR PRINCÍPIOS

Você vai até a sala de aula em busca da turma, para observar a aula  
de Matemática e encontra o aluno realizando a seguinte atividade em 
seu fichário de anotações: 

1 - Com base nos nossos estudos sobre medidas de massa, leia o 
seguinte texto bíblico e responda:

“Não usem medidas desonestas quando medirem comprimento, peso ou 
quantidade. Usem balanças de pesos honestos, tanto para cereais quan-
to para líquidos. Eu sou o Senhor, o Deus de vocês, que os tirei da terra 
do Egito. “Obedeçam a todos os meus decretos e a todas as minhas leis e 
pratiquem-nos. Eu sou o Senhor”. Levítico 19:35-37

a) Você se sentiria bem em saber que a balança do restaurante 
aumenta o peso da comida para cobrar mais? Comente sobre isto.

b) Você acha que Deus se importa com os pesos dos negócios dos 
homens? Por quê?

c) Como devemos proceder em relação aos pesos e medidas?

d) O que posso aprender sobre o caráter de Deus a partir deste 
estudo?

2 - Com base na ideia-guia para o nosso estudo, estabeleça um pro-
cedimento para aferição de uma balança. (siga o modelo abaixo)

a) Defina a palavra aferir 

b) Consiga um peso padrão de 1 Kg. (Pense sobre o que represen-
ta este padrão.)

c) Coloque o peso sobre uma balança e verifique o valor demons-
trado no visor se corresponde a 1000 gramas ou 1 Kg.

d) Se o marcador apresentar mais do que 1Kg, quem estará em 
desvantagem? E se apresentar menos de um 1Kg? O comerciante 
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(vendedor) ou o freguês (comprador)?  Comente e avalie os resul-
tados em mais de uma balança.

e) Que relação o peso justo tem com o texto da “regra de ouro”:

“Como vocês querem que os outros lhes façam, façam também vocês a 
eles”. Lucas 6:31

3 – Quantas medidas diferentes você pode encontrar neste texto 
da Bíblia? (do tempo 700 a.C)

Assim diz o Senhor DEUS: Basta já, ó príncipes de Israel; 
afastai a violência e a assolação e praticai juízo e justiça; (...) 
Tereis balanças justas, efa justo e bato justo.  O efa e o bato 
serão de uma mesma medida, de modo que o bato contenha 
a décima parte do ômer, e o efa a décima parte do ômer; 
conforme o ômer será a sua medida.E o siclo será de vinte 
geras; vinte siclos, vinte e cinco siclos, e quinze siclos terá a 
vossa mina. 
Ezequiel 45:9-12

a) Qual(is) delas é(são) de capacidade? 

b) Como deverá ser as balanças, pesos e medidas? Por quê? Isto 
faz bem ao próximo?

c) O que devem fazer os príncipes do povo?

d) Com base neste texto, qual é o papel do INMETRO, do IPEN 
e do INPM?

Toda essa maneira de abordar o assunto não surge de repente. Ela 
é resultado da filosofia educacional (visão de mundo e de homem) 
abraçada pela escola, que já orienta e direciona o currículo e a escolha 
dos métodos. 
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Se você fosse observar, certamente você já encontraria no currículo 
da escola indicações que sugerem esta abordagem. Vejamos um pe-
queno recorte do currículo desta mesma escola.

MATEMÁTICA / CONCEITOS

1. A palavra “Matemática” tem origem na palavra grega “mathema” 
que significa ciência, conhecimento ou aprendizagem, derivando daí 
“mathematikos”, que significa “o prazer em aprender” + “tica - tikos”, 
significa habilidade técnica, capacidade.

2. É a linguagem das quantidades. Compreensão do mundo atra-
vés das suas formas, quantidades e dimensões. Ciência que estuda, 
por meio do raciocínio dedutivo, as propriedades dos seres abstratos 
(números, figuras geométricas etc.), bem como as relações que se es-
tabelecem entre eles.

3. Ciência das grandezas e formas no que de Deus se tem de calculá-
vel e mensurável (Sua Criação). É a ciência das quantidades que usa 
uma linguagem numérica para descrever as leis físicas e invisíveis que 
governam a Criação de Deus.

4. Ciência que trata das medidas, propriedades e relações de quanti-
dades e grandezas e que inclui a Aritmética, a Álgebra, a Geometria, 
a Trigonometria, etc.

REFERÊNCIAS BÍBLICAS / CITAÇÕES

“Até os cabelos da vossa cabeça estão todos contados. Não temais! Bem mais 
valeis do que muitos pardais”. Lucas 12:7

“Levantai ao alto os olhos e vede. Quem criou estas coisas? Aquele que 
faz sair o seu exército de estrelas, todas bem contadas, as quais ele chama 
pelo nome; por ser ele grande em força e forte em poder, nem uma só vem a 
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faltar”. Isaías 40:26

“Conta o número das estrelas, chamando-as todas pelo seu nome”. Salmo 
147:4

“Balança enganosa é abominação para o SENHOR, mas o peso justo é o 
seu prazer”. Pv 11:1

“E comeram os filhos de Israel maná quarenta anos, até que entraram em 
terra habitada; comeram maná até que chegaram aos termos da terra de 
Canaã. Disse também Moisés a Arão: Toma um vaso, e põe nele um ômer 
cheio de maná, e coloca-o diante do Senhor, para guardá-lo para as vossas 
gerações. E um ômer é a décima parte do efa.” Êx 16: 33-36

“ O livro do universo está escrito em linguagem matemática”. Galileu 
Galilei

“Deus sempre fez geometria”. Platão

Fundamentos

- O conhecimento das quantidades e a capacidade de manipulá-las 
adequadamente promove o desempenho para governar aquilo que 
nos foi confiado.

- No estudo da Matemática, o aluno terá a oportunidade de desenvol-
ver suas habilidades do pensamento dedutivo, lógico e de memória.

- É a medição e localização, que é a capacidade de usar números 
e operações para se determinar o tamanho, volume e lugar no es-
paço de qualquer coisa. As áreas de medição geralmente incluem a 
geometria (terra, distância), física (peso e temperatura), cronológica 
(tempo), e monetária.

- Entender a Matemática como uma linguagem – a linguagem das 
quantidades – e assim capacitar o estudante a se expressar adequa-
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damente através dela. A Matemática é uma linguagem com a qual 
podemos expressar as quantidades, medidas, tamanhos e formas e 
ainda representar leis naturais invisíveis;

- A demonstração ou o uso prático da Matemática. Isso geralmente 
assume a forma ou habilidade de se resolver problemas de sentenças 
relacionadas com a vida cotidiana, ou um ramo científico específico. 
É a plena execução de todos os fundamentos no sentido prático de se 
tomar o domínio sobre uma área da vida. É a capacidade de aplicar 
os conceitos da Matemática às situações podendo transitar entre a 
linguagem da vida para a linguagem Matemática, e vice versa.

PROPÓSITOS

Vertical: Conhecer melhor a Deus por meio da linguagem matemá-
tica utilizada por Ele em sua palavra e em toda a sua Criação (mundo 
natural). Podemos conhecer o caráter preciso e organizado de Deus 
por meio da Matemática, revelando a maneira de como Deus trata 
com o homem, a fim de nos comunicar os Seus propósitos. Ser ca-
paz de cumprir de maneira mais plena e eficaz o grande mandato  
de domínio sobre a Criação, sendo bom mordomo de todos os recur-
sos naturais. 

Horizontal: Capacidade de entender e expressar-se por meio da lin-
guagem matemática. De modo mais amplo, para tomar domínio nu-
mérico da terra, pois, como mordomos que somos, precisamos saber 
lidar com as quantidades para uma boa administração dos recursos, 
sejam eles privados ou públicos. Ser capaz de, peloo domínio dessa 
linguagem, prover o conhecimento necessário para melhorar a vida 
das pessoas.
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OBJETIVOS GERAIS E COMPETÊNCIAS

- Reconhecer as quantidades e a ordem presente na Criação (mundo 
natural em sua volta);

- Conhecer o caráter ordeiro e justo de Deus pelo modo como a lin-
guagem matemática é expressa na Criação e na Bíblia;

- Recriar, em contextos significativos e usuais, relações quantitativas, 
medidas, formas e orientações espaço temporais;

- Capacidade de identificar símbolos relacionados à questão numéri-
ca (quantidades, ordem e identificação)

- Conhecimento e desenvolvimento dos conceitos de número, espaço 
e forma, grandezas e medidas, com a finalidade de solucionar situa-
ções do cotidiano, por meio da resolução de problemas.

- Identificar a utilidade dos números do contexto social, explorando 
situações-problema que envolva contagens, medidas e códigos nu-
méricos;

- Ter uma atitude responsável na administração dos recursos que lhe 
são confiados, agindo com justiça e precisão e também evitando des-
perdícios.

- Ser capaz de planejar e calcular antecipadamente custos e quanti-
dades de materiais para execução de um projeto.

Conteúdos / Assuntos

Medidas de Valor: sistema monetário

- Fundamentos: ideia de valor representativo, preço, compra e venda.

- Nosso dinheiro: O real – representação: cédulas e moedas

- Trabalhando com os valores monetários: escrita correta e problemas
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Medidas de massa: 

- Fundamentos da grandeza de massa e suas unidades: o grama; 

- Instrumentos de medidas: as balanças; 

- Procedimentos para aferição de uma balança.

- Problemas e elaboração de receitas culinárias. 

OBJETIVOS ESPECÍFICOS
- Reconhecer grandezas mensuráveis, como comprimento, massa e 
capacidade e elaborar estratégias pessoais de medida,

- Ser capaz de usar informações sobre pesos e medidas e saber utili-
zar os diversos instrumentos básicos de medida.

Nestes conteúdos o objetivo específico será que o aluno venha do-
minar as principais grandezas convencionadas para o nosso mundo 
funcionar. Aqui ele vai adquirir a capacidade de avaliar as porções e 
quanto elas significam e de como lidar com cada uma delas com coe-
rência, justiça e mordomia. Esse é um rico momento para se trabalhar 
o caráter do aluno nos aspectos de diligência, integridade, honestida-
de, fidelidade e respeito com o próximo, e ainda outros assuntos mo-
rais como a exploração, o engano, o desperdício, entre tantos outros.  
Nesta unidade, as operações matemáticas (Aritmética) incorpora-se 
de modo intenso a vida. Assim, devem-se privilegiar muitos momen-
tos de aplicação destes conhecimentos na vida real e capacitá-los a 
utilização de vários instrumentos de medida convencionais. É o que 
chamamos de desenvolver a habilidade de medir.

Como podemos observar neste recorte, o currículo possui uma cos-
movisão cristã embutida que predispõe a abordagem do assunto 
numa perspectiva que honra a Deus e forma caráter, além de ser forte 
em significação e desenvolvimento de competências relativas ao as-
sunto em estudo – medidas de massa.
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Para que você entenda melhor como o professora do 4ºano chegou 
até aquela atividade, vejamos agora uma breve menção da pesquisa 
dela utilizando o Método dos 4 passos e algumas das Ferramentas 
pedagógicas da AEP.

PESQUISAR

Definindo palavras importantes para o domínio do assunto:

Peso, grama, balança, justo, aferir, pesar, precisão, fidelidade, roubar, 
pesado, leve, entre outras.

“Balança enganosa é abominação para o SENHOR, mas o peso justo é o 
seu prazer”. Pv 11:1

Peso: pedaço de ferro ou de outro metal aferido, empregado como 
padrão nas balanças.

Justo: que é conforme à justiça, à equidade, à razão; que tem grande 
rigor ou precisão; preciso, exato. Conforme à verdade.

“Dois pesos diferentes e duas espécies de medida são abominação ao Senhor, 
tanto um como outro”. Provérbios 20:10

Abominar: repelir com horror, com asco; aborrecer, detestar, odiar.

 “O Senhor detesta pesos adulterados, e balanças falsificadas não o agra-
dam”.   Pv 20:23

> Estes textos indicam a forma como a questão do peso (in)justo é 
séria diante de Deus. Ele zela por isto em seu reino! Deus espera 
que aquilo que estabelecemos como referência seja respeitado. Pode-
mos criar os padrões livremente, mas não podemos roubar o próximo 
fraudando as balanças.

“Não sabeis que os injustos não hão de herdar o reino de Deus?” 1Corín-
tios 6:9
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“Não furtarás”.  Êxodo 20:15

Furtar: apossar-se de (coisa alheia); roubar; fazer (algo) passar por 
verdadeiro; falsificar, enganar; fazer manobras ardilosas para tirar 
proveito; trapacear.

“Aquele que furtava, não furte mais; antes trabalhe, fazendo com as mãos 
o que é bom, para que tenha o que repartir com o que tiver necessidade”. 
Efésios 4:28

RACIOCINAR

Ideias-guia: 
Deus como supremo soberano zela para que exista ordem e justiça na 
terra. (soberania)

Os pesos justos honram a Deus e ao próximo manifestando o caráter 
de Cristo em nós. (caráter e aliança)

A variedade de tipos de pesos e medidas é uma expressão da indivi-
dualidade dos povos. (individualidade)

RELACIONAR

- Como o domínio dos pesos pode ser útil nas nossas atividades co-
tidiana? Você já passou por uma situação em que se sentiu fraudado 
no peso? 

- Quais são as medidas de massa (peso) que utilizamos como unida-
de padrão na nossa sociedade?

- Montar uma linha do tempo identificando as variações de medidas;

- Observar algumas medidas de massa encontradas na bíblia e sua 
equivalência as medidas que utilizamos hoje;

- Estabelecer relação entre a história de povos antigos e atuais utili-
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zando o aspecto dos pesos e medidas.

- Você seria capaz de descobrir uma fraude em uma balança? Como 
você faria?

- Quais são as instituições responsáveis pela aferição das balanças no 
nosso país?

REGISTRAR

- Faça o registro da sua pesquisa sobre o assunto e do estudo de pa-
lavras;

- Registre as conclusões que você chegou sobre o que a bíblia diz 
sobre a questão das medidas de massa;

- Faça um registro com os múltiplos e submúltiplos da unidade de 
massa: o grama.

- Faça um relatório de aferição de 3 balanças. Comente e avalie o re-
sultado de acordo com o que Deus espera da nossa atitude em relação 
aos pesos e medidas. (caráter)

- Escreva em seu fichário o texto bíblico de Pv 11:1 e depois faça um 
relato de uma situação em que alguém foi fraudado através do peso 
de um produto. 

- Recorte reportagens sobre problemas relacionados a fraudes em 
relação a pesos e medidas;

- Registre o seu peso corporal. Faça uma lista com a massa corporal 
dos seus colegas de turma. 

- Descubra e compare substância muito pesadas e outras muito leves.

- Utilize as medidas e trabalhe com elas em através de uma receita 
culinária – por exemplo: faça um bolo com a turma. Observe os ró-
tulo das embalagens e as indicações da receita.
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Voltando ao exercício que o aluno estava realizando, você pode ob-
servar como a professora da turma estava seguindo a ideia-guia pro-
posta, e também, através desta simples atividade, os alunos estavam 
sendo levados a pensar e refletir a partir da verdade sobre o assunto 
em questão. 

Isto posto, retomamos a definição da AEP conforme citada (na pág. 
73) 

“A Abordagem Educacional por Princípios é uma concepção de en-
sino e aprendizagem que parte do raciocínio sobre verdades bíblicas 
e identifica os fundamentos do conhecimento, conduzindo à reflexão 
da causa para o efeito visando produzir competência realizadora e 
caráter cristão. Sua aplicação consistente contribui para formar eru-
dição baseada numa cosmovisão cristã e líderes servidores, aptos a 
cumprir o propósito de Deus com suas vocações”. 

Façamos uma verificação se, neste breve recorte considerado,  atende 
satisfatoriamente aquilo que esta definição preconiza:

- O raciocínio de verdades bíblicas conduziu a reflexão da causa para 
o efeito? Foram identificados princípios de governo no assunto que 
amplificaram a sua aplicação e significado?

- A maneira como o assunto foi desenvolvido promove erudição? 
O assunto foi trabalhado de modo a gerar aprendizado eficaz, útil e 
significativo?

- O assunto contribuiu para formação de uma cosmovisão cristã?

- Foi preparado o solo do coração para uma liderança servidora que 
honra a Deus e ao próximo?

Assim, passado os quatro encontros nestas duas semanas de aula des-
tinadas ao assunto, a professora da turma conduziu seus alunos por 
um caminho laborioso e agradável dos quais tiveram dias de pesqui-
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sa, outros de experiências, várias atividades de reforço e domínio do 
assunto e ainda uma aula de campo no mercado público. Tudo foi 
anotado por seus alunos! Foi assim que aquela sua pesquisa pessoal 
se transformou em um registro único e significativo no fichário de 
anotações dos seus dezoito alunos, resultado da produção pessoal e 
domínio do conhecimento da causa para o efeito. 

Depois destes dias, um aluno disse em casa: - eu não fazia ideia do 
quando Deus se importava com os negócios humanos. Ele é sobe-
rano sobre tudo e nada foge do seu alcance. Um outro, pensou: - eu 
nunca irei fraudar o peso de um produto no meu comércio.

“Quem é fiel no mínimo, também é fiel no muito; quem é injusto no míni-
mo, também é injusto no muito”. Lucas 16:10
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