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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 

 Subtração de números inteiros; 
 Reta numérica; 
 Oposto de um número inteiro. 

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 o texto e os exemplos. Use régua para representar as retas. 
 
Subtração de Números Inteiros 
Para determinar a variação de temperatura em um local, em um determinado período de tempo, vamos fazer: 

(temperatura máxima) menos (temperatura mínima) 
Observe o quadro com a temperatura máxima e a temperatura mínima de três cidades (A, B e C) em um mesmo 

dia: 

 
A partir do quadro, vamos descobrir a variação de temperatura em cada cidade: 



 
Sabemos que, no conjunto N, não é possível efetuar a subtração quando o primeiro número (minuendo) é menor 

que o segundo número (subtraendo) => 3 - 10 não é possível em N 
No conjunto Z é possível efetuar a subtração, pois a diferença entre dois números inteiros é sempre um número 

inteiro => 3 - 10 = (+3) - (+10) = (+3) + (-10) = -7 
 
Ou 3 - 10 = - 7 
 
Assim: 
• (+13) - (+2) = (+13) + (-2) = +11 
• (+7) - (+15) = (+7) + (-15) = -8 
 
Vejamos outros exemplos de subtrações não possíveis no conjunto dos naturais e possíveis com os números 

inteiros: 
 40 - 50 = -10                                           12 - 20 = -8                                                         1 - 100 = -99 

 
Pelas situações apresentadas, de modo geral: 

 Subtrair dois números inteiros é o mesmo que adicionar o primeiro com o oposto do segundo. 

 Todas as propriedades do conjunto dos números naturais são válidas para o conjunto dos Números Inteiros. 
 

 
 
 

 
 



Aulas 3 e 4 
Coloque a data em seu caderno, copie e resolva as atividades a seguir: 
1) Efetue as subtrações: 
a) (-15) - (-9)             b) (+12) - (-8)                 c) (+14) - (+21)                     d) (-18) - (-24)                   e) (-48) - (+50) 
 
2) Vamos imaginar o movimento de um elevador em um prédio de 8 andares (acima do térreo) e 3 subsolos, como indica 
a figura. Complete o quadro e indique o cálculo efetuado.  

    
 
3) Observe o quadro com as temperaturas mínimas e máximas registradas em algumas cidades, no dia 2 de dezembro. 

 
 
4) Preencha as tabelas de forma que as operações efetuadas sejam verdadeiras: 

 
 
 
 
 
 

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. 
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Qual foi a variação de temperatura nesse dia, em graus Celsius, na cidade 
de: 
a) Nova York?                                                 d) Montreal? 
b) Toronto?                                                     e) Madri? 
c) Moscou? 

a) Como fazemos para descobrir os números que 
faltam? 
 
b) Relate a estratégia que utilizou para resolver cada 
situação da tabela.  
 
c) O que é uma operação inversa? 
 
d) Podemos dizer que subtrair um número positivo é 
o mesmo que somar um número negativo? Por quê? 

 

https://drive.google.com/file/d/1f88FKYi-tgzqbeKzWaNUvau_haGvH3G7/view

