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Plano de Ações 
ATIVIDADES NÃO PRESENCIAIS 

Local 

SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE CAÇADOR 

Ano/Turma Data de Realização das Atividades Carga Horária 

7º ANO 04/06 a 12/06 04 AULAS 

Componente Curricular Central: Componente Curricular Participante: Professor (es): 

Matemática - Suzana Pereira do Prado 

Tema Genérico do Plano de Aula: 

Multiplicação de Números Inteiros 

Competências gerais / específicas a serem desenvolvidas neste plano (da Área ou Componente Curricular) 

 Reconhecer que a Matemática é uma ciência humana, fruto das necessidades e preocupações de diferentes 
culturas, em diferentes momentos históricos, e é uma ciência viva, que contribui para solucionar problemas 
científicos e tecnológicos e para alicerçar descobertas e construções, inclusive com impactos no mundo do 
trabalho. 

 Desenvolver o raciocínio lógico, o espírito de investigação e a capacidade de produzir argumentos convincentes, 
recorrendo aos conhecimentos matemáticos para compreender e atuar no mundo. 

 Enfrentar situações-problema em múltiplos contextos, incluindo-se situações imaginadas, não diretamente 
relacionadas com o aspecto prático-utilitário, expressar suas respostas e sintetizar conclusões, utilizando 
diferentes registros e linguagens (gráficos, tabelas, esquemas, além de texto escrito na língua materna e outras 
linguagens para descrever algoritmos, como fluxogramas, e dados). 

Objetos de Conhecimento 

 Multiplicação de números inteiros; 
 Interpretação de situações problema; 
 Uso de parênteses, colchetes e chaves. 

Habilidades a serem desenvolvidas nesta aula (Códigos e Habilidades da Base Municipal de Caçador) 

 (EF07MA03) Comparar e ordenar números inteiros em diferentes contextos, incluindo o histórico, associá-los a 

pontos da reta numérica e utilizá-los em situações que envolvam adição e subtração. 

  (EF07MA04) Resolver e elaborar problemas que envolvam operações com números inteiros. 

 (EF07MA06AMARP) Efetuar cálculos envolvendo as operações fundamentais com números inteiros.  
 

Materiais, tecnologias e recursos utilizados. 

 Computador/ celular com acesso à internet; régua, lápis, borracha. 

Aplicação/Fixação (exercícios) 
 

Aulas 1 e 2 
Organize seu caderno com a data e já deixe disposto todo o material que você precisará para essa aula. Depois, 

copie ou cole (se for possível, converse com seu/sua professor (a) sobre qual a melhor forma) o texto e os exemplos. 

 
Apesar de a ideia de número negativo ser largamente utilizada desde o século XVII, ela só foi plenamente aceita a 

partir do século XIX. A multiplicação com números negativos foi mais difícil de ser aceita e compreendida naquela época. 
Passou-se um longo tempo para que os matemáticos pudessem dar um resultado para a multiplicação de dois números 
negativos. Para multiplicar números inteiros, acompanhe os casos a seguir.  

 
1º caso: Os dois fatores são números inteiros positivos. 
 
 
 
 
 



 
 

 
 
2º caso: Um fator é número inteiro positivo e o outro é número inteiro negativo. 

 
 
3º caso: Os dois fatores são números inteiros negativos. 
Consideremos o quadro de multiplicação: 

 

 
IMPORTANTE 
Para determinar o produto de dois ou mais números inteiros (diferentes de zero), calculamos o produto dos 

módulos dos fatores e: 
• se a quantidade de fatores negativos é par, o produto é um número positivo; 
• se a quantidade de fatores negativos é ímpar, o produto é um número negativo. 
Exemplos: 



 
Aulas 3 e 4 
   
Organize o caderno com a data e copie ou cole (a maneira que você considerar mais prática) as atividades em seu 
caderno, porém as respostas devem estar REGISTRADAS no caderno. 
 
Exercícios 
1) Seis amigas estavam jogando e foram marcando os pontos em cada rodada em uma tabela. Escreva na última 
coluna o total de pontos de cada garota. 

 
Sabendo que a vencedora foi quem marcou mais pontos, responda as questões a seguir:  
a) Quem venceu o jogo? 
b) Quem ficou em último lugar?  
c) Como você fez para calcular os pontos de Ana e de Flávia?  
d) E no caso de Bia? 
e) O que aconteceu de especial no caso de Carla e Luana? 
f) E no caso de Paula? 
 
2) Relacione as escritas abaixo com o cálculo de pontos de Paula, Carla, Luana e Bia na atividade1, escrevendo ao lado 
o nome de cada uma: 

 
3) O que acontece quando multiplicamos um número inteiro negativo por outro número inteiro negativo? Vamos 
completar uma tabela que vai nos ajudar a responder a essa pergunta. Trata-se de uma tabela em que os números da 
primeira coluna são multiplicados pelos números da primeira linha. Observe que foram preenchidas a 2°, 3°, 4° e 5° 
linhas, levando em conta o que aprendemos nas atividades anteriores. 

 



 
a) Observando os resultados de parte da tabela podemos dizer que, em todos os casos, o produto de um número inteiro 
positivo por um número inteiro positivo é número__________________________ 
 
b) Observando os resultados de outras partes da tabela podemos dizer que, em todos os casos, o produto de um 
número inteiro positivo por um número inteiro negativo, é um número _____________________________ 
 
c) Observando os resultados de parte da tabela podemos dizer que, em todos os casos, o produto de um número inteiro 
negativo por um número inteiro negativo é número_______________________________ 
 
d) Quando multiplicamos um número inteiro positivo ou negativo por zero o resultado é sempre____________________ 
 
4) Calcule o resultado das multiplicações: 
a) (- 8) . (+ 7) = 
 
b) (- 19) . (- 5) = 
 
c) (+ 15) . (- 11) =  
 
d) (- 21) . (- 6) = 
 
e) (-9) . (+12) . (_2) = 
 
f) (-7) . (-10) . (-5) = 
 
g) (-7) . (-7) . (-1) . (-5) = 
 
h) (-20) . (-2) . (+6) . (+4) . (-1) =  
 

Síntese/Avaliação 

 No retorno às aulas, você deverá apresentar o caderno contendo as atividades propostas. 
  Como forma de avaliação, será observada a participação e o envolvimento dos alunos nas atividades. 
 Cada escola tem seus grupos de WhatsApp e Facebook, meios estes que neste momento auxiliarão os 

professores e alunos neste processo remoto de ensino e aprendizagem. 
 

Registro de Frequência 

 De acordo com as devolutivas de cada aluno, seja por meio digital ou físico. 

Referencial  

 Giovanni Júnior, José Ruy/ José Ruy Giovanni Júnior, Benedicto Castrucci. A conquista da matemática: 7º ano: 
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