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Números Inteiros - Adição 

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 

 Adição 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. 

Trabalharemos, inicialmente, com a operação de adição. Se você não tiver condições de imprimir o texto, pode copiá-lo 
em seu CADERNO DE MATEMÁTICA. Observe alguns exemplos: 

1) Ao disputar um torneio de handebol, a equipe da Escola do Bairro obteve 4 pontos no primeiro turno e 5 pontos 
no segundo turno. Quantos pontos a equipe obteve ao todo nesse torneio? 

Nessa situação, devemos calcular (+4) + (+5), o que pode ser feito mentalmente. Mas vamos primeiro representar 
esse cálculo na reta numérica: 

 A partir do ponto associado ao 0, fazemos um deslocamento de 4 unidades no sentido positivo. 

 A partir do ponto associado ao +4, fazemos um novo deslocamento de 5 unidades no sentido positivo. 

 
O deslocamento total foi de 9 unidades no sentido positivo. Então: (+4) + (+5) = +9 
A equipe obteve ao todo 9 pontos. 
 



 
2) Nesse mesmo torneio, a equipe da Escola Fundamental perdeu 2 pontos no primeiro turno e 4 pontos no 

segundo turno. Quantos pontos a equipe perdeu ao todo nesse torneio? 
Vamos calcular (-2) + (-4). 
• A partir do ponto associado ao 0, fazemos um deslocamento de 2 unidades no sentido negativo. 
• A partir do ponto associado ao -2, fazemos um novo deslocamento de 4 unidades no sentido negativo. 

 
O deslocamento total foi de 6 unidades no sentido negativo. Então: (-2) + (-4) = -6 
Essa equipe perdeu ao todo 6 pontos. 

 
Agora, procure resolver as seguintes atividades: 
1) Um campeonato de futebol está sendo disputado em uma escola. Os resultados de cada equipe foram anotados em 
uma tabela. Faça uma representação matemática envolvendo números positivos ou negativos e anote o saldo de cada 
equipe. Em seguida, responda as questões. 
a) Se o saldo de gols fosse um dos critérios para determinar as vencedoras, quais seriam a primeira, a segunda e a 
terceira colocadas? 
b) Quantos gols, no mínimo, a equipe que ficou em último lugar deveriam marcar para superar a que ficou em primeiro 
lugar? 

Equipe Gols marcados Gols Sofridos Representação 
Matemática 

Saldo 

Azul 12 15   

Amarela 16 12   

Preta 13 14   

Verde 16 16   

 
2) Converse com seus familiares, pergunte a eles e registre no caderno sua resposta: 
a) O que é um extrato bancário? 
b) O que são movimentações financeiras? 
c) Você sabe como se chama quando você utiliza um valor maior do que aquele que está depositado em sua conta, 
quando o banco lhe dá essa alternativa? 
d) O que são juros? 
 
3) Renato foi até o banco para retirar um extrato bancário de suas movimentações financeiras. Sua conta permite que 
ele utilize um valor maior do que tem depositado. Assim, Renato fica com um saldo negativo em sua conta e o banco 
cobra juros até que ele consiga depositar o valor. No extrato, todos os depósitos, retiradas e contas a pagar ficam 
registradas. Ao chegar em sua casa, ele derramou café sobre alguns valores que ficaram ilegíveis, veja: 

 
 
 
 
 
Aulas 3 e 4 
 
Dando continuidade à nossa aula anterior, veremos agora uma ideia muito importante e que nos auxiliará nas próximas 
etapas de desenvolvimento do nosso conhecimento. Conforme já descrito, caso você não disponha de material 
impresso, é importante que você copie o conteúdo e desenvolva as atividades em seu caderno de Matemática. Veja: 

A partir dessas informações, responda: 
 a) Qual era o seu saldo no dia 16/10/2017? 
 
 b) Caso seu saldo seja negativo, qual seria o 
valor mínimo necessário a ser depositado por 
Renato para pagar a dívida com o banco antes 
que o banco cobre juros? 



 
Tente, a partir do exemplo acima, completar a tabela a seguir: 

 
CONFIRA OS SEUS CONHECIMENTOS: 
 
1) O resultado de - 116 + 133 é_____________________ 
 
2) Considere a reta numérica: 

 
O deslocamento do ponto + 2 para o ponto – 3 é representado pelo número__________________ 
 
3) Qual é o segredo da pirâmide? Para descobrir, observe o número de um bloco e os números dos blocos que o 
apoiam. 



 
 

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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