
Matemática na cozinha: uma 
prática social



Matemática na escola

• Matemática: uma ciência “isolada’

• Falha no processo de ensino-aprendizagem :

Alunos não fazem “ponte” entre os saberes 
escolares e culturais/sociais.

• Números, cálculos, equações, medidas, muitas 
vezes não parecem ter relações com o mundo 
ao redor

• Conhecimento escolar passa a ser visto como 
sistemático



Matemática na escola



Matemática no dia-a-dia

• Simetria das flores

• Nas construções

• Orçamento doméstico

• Supermercado

• Medição em geral

• Posologia de medicamentos

• Diversos jogos

• Localização 

• Trânsito



Matemática como prática social





Prato do dia: Matemática

O universo da cozinha nos dá a 
possibilidade de trabalhar inúmeros 
conteúdos matemáticos que, muitas 

vezes são de grande dificuldade para os 
alunos.

Cozinhar é essencialmente ...
... aplicar fórmulas e respeitar proporções!



Vamos fazer uma 
limonada?



Analisando...

1ª receita 

• 3 limões para cada 5 copos de água

2ª receita

• 4 limões para cada 5 copos de água

Qual fica mais azeda?



Analisando...

3 < 4
5 5

Os denominadores são iguais assim olhamos  apenas para 
os numeradores, e como 4 é maior que 3, chegamos a 

conclusão que a 2ª receita fica mais azeda.

O professor pode trabalhar:

• Frações: conceitos básicos; comparação; 
equivalência; MMC (denominadores diferentes).

• Razão e proporção. 



Agora vamos resolver mais 
um exemplo...



Caixa de salgadinhos

A minha vizinha faz salgadinhos para festas e 
uma cliente encomendou 60 coxinhas, 72 
empadinhas e 96 pasteis, para a festa de 
aniversário da filha. Mas a cliente, sendo uma 
pessoa bem organizada pediu que os 
salgadinhos fossem entregue em caixas, tal que 
cada caixa contenha a mesma quantidade de 
cada salgadinhos. Minha vizinha, sabendo que 
eu gosto de matemática pediu a minha ajuda 
para resolver este problema.



Caixa de salgadinhos

O conteúdo principal que, podemos utilizar 
é o conceito de MDC – Máximo Divisor 
Comum:

• Primeiro encontramos o MDC entre 60, 72 
e 96:

MDC (60;72;96) = 12



Caixa de salgadinhos

Assim temos:

• 5 X 12 = 60 coxinhas

• 6 X 12 = 72 empadinhas

• 8 X 12 = 96 pasteis



Caixa de salgadinhos

Portanto chegamos a conclusão que serão 
necessárias 12 caixas e cada uma deverá ter:

• 5 coxinhas

• 6 empadinhas 

• 8 pasteis

Totalizando : 

19 salgadinhos por caixa



E que tal agora fazermos aqueles 
biscoitinhos amanteigados deliciosos?

Utilizando forminhas 
geométricas, o professor 
poderá  transformar uma 
simples aula de geometria 
em uma experiência incrível 
para os alunos , onde se 
houver a possibilidade 
poderá executar a receita 
junto com as crianças e 
depois prontos, cada aluno 
precisará identificar a forma 
geométrica de cada 
biscoitinho.



Formas geométricas com alimentos



Cupcake geométrico: utilizando a 
geometria espacial



Operações aritmética: uma maneira 
gostosa de aprender!



Exemplo de razão e proporção



E como trabalhar proporção?

Pão de queijo:

• 2 copos (americano) de polvilho doce

• 2 copos (americano) de polvilho azedo

• 3 copos (americano) de queijo meia-cura ralado

• 2 copos (americano) de água

• 1 copo (americano) de óleo

• 1 colher (sopa) rasa de sal

• 6 ovos inteiros



Trabalhando proporção...

Esta receita resulta em apenas 10 pãezinhos, mas na sua 
sala de aula tem 20 alunos. Como fazer para que cada aluno 
fique com um pão de queijo? Basta dobrarmos a receita. 
Trabalhando a proporção dos ingredientes, a receita 
adaptada fica:

• 4 copos (americano) de polvilho doce

• 4 copos (americano) de polvilho azedo

• 6 copos (americano) de queijo meia-cura ralado

• 4 copos (americano) de água

• 2 copo (americano) de óleo

• 2 colher (sopa) rasa de sal

• 12 ovos inteiros



Trabalhando proporção...

Mas, digamos que no dia que você esta aula foram apenas 5 
alunos dos 20 da turma e juntos prepararam os pãezinhos de 
queijo, com a receita reduzida, para evitar o desperdício. 
Assim a nova adaptação da receita ficou:

• 1 copos (americano) de polvilho doce

• 1 copos (americano) de polvilho azedo

• 1 e 1/2 copos (americano) de queijo meia-cura ralado

• 1 copos (americano) de água

• 1/2 copo (americano) de óleo

• 1/2 colher (sopa) rasa de sal

• 3 ovos inteiros



Trabalhando proporção...



Outros conteúdos a partir da 
mesma receita

• Frações

• Razão e proporção

• Operações básicas

• Medidas

• Rendimento da receita

Entre outros inúmeros exemplos, você consegue 
pensar em mais algum?



Exemplo de exercício para aplicar 
com os alunos



Matemáticando na cozinha...



Matemáticando na cozinha...



Cozinhando entre fórmulas e 
equações

Não basta decorar as proporções 

O sucesso das equações culinárias depende da 
medição de cada ingrediente com rigor, por isso, 
as proporções são sempre baseadas em peso e 
não volume. É aí que entra a balança.



Cozinhando entre fórmulas e 
equações

Outra questão fundamental é manter a ordem 
de entrada dos ingredientes: na cozinha, não 
vale o princípio básico da multiplicação – a 
ordem dos fatores altera, sim, o produto. 

Quer um bom exemplo? 

A fórmula de bolo básica é igual à do pão de ló. 
Mas a ordem de entrada dos ingredientes e a 
maneira de usá-los faz dois bolos diferentes.



Cozinhando entre fórmulas e 
equações

Pão de ló:

O método simples dá origem a pequenas bolhas 
de ar, deixando a massa firme. No pão de ló, as 
bolhas são maiores, e massa, aerada e fofa. O 
fermento é opcional. O bolo cresce mesmo sem 
ele, mas para garantir uma textura leve, 
acrescente 5g para cada 100g de farinha.



Cozinhando entre fórmulas e 
equações

Ingredientes

• 200g de manteiga

• 200g de açúcar

• 200g de ovos (cerca de 4 
ovos)

• 200g de farinha de trigo

Modo de fazer

• Preaqueça o forno a 180°C. Unte e 
enfarinhe uma forma de bolo inglês 
de 22 cm de comprimento.

• Bata a manteiga por um minuto na 
batedeira. Adicione o açúcar e 
continue batendo até a mistura fica 
clara e fofa. Junte os ovos, um de 
cada vez. Reduza a velocidade e 
ponha a farinha, batendo só para 
misturar.

• Transfira para a forma preparada e 
asse por cerca de 40 minutos ou 
até que o topo esteja dourado e um 
palito saia seco ao ser espetado no 
centro do bolo.



Cozinhando entre fórmulas e 
equações

Você consegue ver 
quanta matemática 
conseguimos 
explorar com apenas 
uma receita de bolo?

Quais conteúdos, 
além dos citados, 
podemos trabalhar 
em nossa aula com 
esta receita do bolo 
pão de ló?



A Multidisciplinaridade 

Através da cozinha, 
abordamos temas 

multidisciplinares de grande 
relevância para a formação de 

nossos alunos:



A Multidisciplinaridade 

• Economia Doméstica: através de pesquisa em 
jornaizinhos de supermercados para obter o 
menor valor de custo da receita

• Higiene: através do uso de toucas e luvas, 
higienização de frutas, legumes e verduras e 
manipulação correta dos alimentos em geral, 
utilizados na receita.



A Multidisciplinaridade 

• Alimentação Saudável: através da elaboração 
de tabelas nutricionais, proporcionando assim a 
escolha de alimentos mais saudáveis e 
nutritivos para a receita.

• Consciência Ambiental: através da confecção de 
latas de lixo usando materiais recicláveis e de 
tal maneira que o lixo produzido seja descartado 
e separado em papel, plástico, vidro, metal e 
orgânico.



A Multidisciplinaridade 

• Sustentabilidade: criação de uma horta de 
temperos, plantadas em garrafas pet, por 
exemplo, para ser usados nas aulas de 
matemática que farão na cozinha. Os temperos 
podem ser plantados em casa pelos próprios 
alunos, ou ainda na escola, nas aulas de 
biologia.



A Multidisciplinaridade 



Desafio

Como dividir um bolo redondo em 8 
partes iguais, fazendo apenas 3 
cortes?



Muito obrigada!


