
 

 

Matemática – 7º ano – 2º bimestre 

Sequência didática 5 

 

Números positivos e números negativos 

no dia a dia 
 

Objeto de conhecimento Habilidades 

 Números inteiros: usos, história, ordenação, 

associação com pontos da reta numérica e 

operações. 

 (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. 

Objetivos 

 Identificar e compreender o uso dos números positivos e negativos em situações do cotidiano. 

 Efetuar operações com números inteiros. 

 Elaborar situações-problema que envolvam números inteiros utilizando diferentes estratégias. 

Recursos utilizados 

 Jornais e revistas para recorte. 

 Tesoura com pontas arredondadas. 

 Papel kraft. 

 Tubo de cola. 

 Lápis grafite. 

 Canetas hidrocor. 

 Lápis de cor. 

 Régua. 

 EVA na cor vermelha. 

 

Quantidade estimada de aulas 
 5 aulas de aproximadamente 50 minutos cada. 

 

Desenvolvimento da sequência didática 

1ª etapa (2 aulas: em média 100 minutos) 

O objetivo dessa primeira etapa da proposta é identificar o uso dos números negativos no dia a dia. 

Solicite, previamente, aos alunos que tragam à sala de aula jornais e revistas que possam ser 

recortados. 

Durante a atividade assuma a postura de mediador do conhecimento, levando os alunos a 

desenvolverem o raciocínio e adquirir autonomia na tomada de decisões. 

Atividade 1 

Na primeira etapa dessa proposta, leve à sala de aula jornais e revistas para recorte, tesouras com 

pontas arredondadas, cartazes, cola branca, canetas hidrocor e lápis de cor. A quantidade de materiais 

deve ser suficiente para que seja possível distribuí-los igualmente entre as equipes. Organize a turma 

em grupos de três ou quatro alunos, verificando se todos eles possuem os materiais descritos. Caso 
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haja grupos que não tenham algum desses objetos, complemente com os materiais que você 

providenciou. 

Oriente os alunos a pesquisarem notícias, propagandas, reportagens, gráficos, tabelas e quadros, 

qualquer situação que envolva números positivos e negativos. Comente que não é necessário que a 

situação apresente, por exemplo, o sinal negativo a esquerda do número, mas que o contexto permita 

compreender que se trata de um número negativo. 

Promova um momento de debate para que os grupos apresentem os resultados de suas pesquisas. 

Reforce que, ao comentar a situação retratada na pesquisa, é necessário argumentar e explicar os 

motivos pelos quais aquela situação foi escolhida, além de identificar se ela representa números 

positivos, negativos ou ambos. Aproveite essa oportunidade para estimular os alunos a participarem 

da discussão, sempre ressaltando a importância de respeitar a opinião dos colegas e esperar sua vez 

de falar. 

Registre na lousa as observações feitas pelos grupos e, ao final do debate, converse com toda a 

turma a respeito das diferentes situações selecionadas. Pergunte se eles conhecem outras situações, 

além daquelas apresentadas anteriormente, nas quais fazemos uso dos números negativos. 

Se julgar necessário, apresente alguns exemplos do uso dos números negativos, como em uma 

conta bancária, explicando que o número negativo pode ser compreendido, nesse caso, como o saldo 

devedor (dívida). 

Depois da troca de informações, finalize a atividade orientando os grupos a elaborarem um cartaz 

com as conclusões a que chegaram. Para isso, explique que eles devem utilizar as reportagens 

selecionadas no início da atividade e, para cada uma das situações, devem fazer uma pequena 

explicação sobre como o número foi utilizado. 

Por fim, organize uma exposição dos cartazes. Isso pode ser feito em uma área comum da escola, 

garantindo a toda comunidade escolar a oportunidade de apreciar o trabalho realizado pelos alunos 

em sala de aula. 

 

2ª etapa (3 aulas: em média 150 minutos) 

Comente com os alunos que o trabalho, nesta etapa, será realizado com base em um jogo 

envolvendo números inteiros. Para isso, providencie com antecedência os seguintes materiais: 

tesouras com pontas arredondadas, régua e EVA na cor vermelha. O desenvolvimento dessa proposta 

não será afetado caso o EVA seja trocada por cartolina, papel-cartão ou qualquer outro material de 

grande resistência. 

Atividade 1 

Retome a atividade de reconhecimento dos números negativos em situações cotidianas, trabalhada 

na primeira etapa desta proposta. Comente que agora serão ampliados esses conhecimentos 

relacionados aos números negativos. 

Peça aos alunos que se organizem em duplas, entregando a cada uma delas uma tesoura com 

pontas arredondadas, uma régua e EVA na cor vermelha. Oriente-os a construírem, no EVA, 16 

quadrados cujos lados medem 5 cm. Os quadrados representam fichas, que deverão ser indicadas com 

números positivos (1 a 12) e números negativos (–1 a –4). Em seguida, oriente-os a recortar as fichas 

com cuidado, obtendo cartas numeradas, conforme esquema representado a seguir. 
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1 2 3 4 

5 6 7 8 

9 10 11 12 

–1 –2 –3 –4 

Com os materiais em mãos, apresente aos alunos as regras do jogo. 

 Com a parte numerada voltada para baixo, misture as fichas e organize-as em 4 colunas, com  

4 fichas cada uma. 

 Determine um jogador para iniciar a partida. O primeiro jogador deve escolher uma ficha, retirá-la 

da mesa, e guardá-la para si. 

 Depois, será a vez do segundo jogador. Ele deverá repetir o procedimento anterior. As jogadas 

seguem dessa maneira até que não haja mais fichas sobre a mesa. 

 No final, cada jogador deve efetuar a adição dos números das fichas escolhidas. Vence o jogo aquele 

que obtiver a maior soma (em valor absoluto). 

Se julgar conveniente, reproduza as regras do jogo na lousa para que todos possam consultá-las 

sempre que houver necessidade. Permita que os alunos disputem mais algumas partidas. Durante o 

jogo, verifique se eles apresentam dificuldades em alguma etapa ou se adquiriram estratégias próprias 

para vencer. 

As principais dificuldades que podem surgir neste trabalho estão relacionadas à adição de números 

inteiros, principalmente aquelas envolvendo dois números negativos. Caso necessário, exemplifique na 

lousa algumas operações mais “simples” de adição com números positivos e negativos. Para isso, você 

pode recorrer ao uso da reta numérica, representando os números como pontos, determinando a 

distância desses pontos até a origem e, por fim, efetuando a adição dos valores que representam 

ambas as distâncias. O processo visual oferecido pelo trabalho com a reta numérica favorece a 

aprendizagem do aluno. 

Oriente os alunos a guardarem as fichas produzidas nesta etapa, pois elas serão utilizadas nas 

próximas atividades desta proposta. 

Atividade 2 

Explore o jogo trabalhado na atividade anterior de outras maneiras. Proponha que, em vez da 

adição, seja efetuado outro tipo de operação, como subtração ou multiplicação, de modo que o 

vencedor seja aquele que obtiver a maior diferença ou o maior produto, respectivamente. Os alunos 

podem, também, elaborar novas fichas, com outros números, e em maiores quantidades, tornando o 

jogo mais desafiador. 

Outra possibilidade de abordagem desse jogo é pedir aos alunos que organizem os números das 

fichas em ordem crescente ou decrescente. Nessa situação, não haverá um vencedor, apenas a 

colaboração mútua entre os integrantes das equipes. Assim, aproveite a oportunidade para verificar se 

algum aluno apresenta dificuldades na comparação de números positivos e negativos. 

Atividade 3 

Explique aos alunos que as fichas das atividades anteriores serão novamente utilizadas, mas não 

mais no contexto de jogo. Organize os alunos em duplas e oriente-os a embaralhar as fichas e  

distribuí-las aleatoriamente sobre a carteira, com os números virados para baixo. 
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Um integrante da dupla deve escolher 2 fichas e entregar ao colega. Este, por sua vez, deverá 

elaborar um problema envolvendo os números das fichas que recebeu. O primeiro aluno, responsável 

pela escolha das fichas, deve resolver o problema que o colega elaborou, entregando-o logo em 

seguida para sua correção. O aluno responsável pela elaboração do problema deve verificar se a 

solução apresentada pelo colega está correta. 

Finalizada a primeira rodada, invertem-se os papéis dos alunos na atividade: agora, quem elaborou 

o problema na primeira rodada deverá resolver o problema proposto pelo colega. Oriente os alunos a 

registrarem as estratégias de cálculo utilizadas na resolução dos problemas, pois esses registros podem 

ser instrumentos importantes na avaliação desta sequência didática. 

Diga aos alunos que eles podem se basear na atividade proposta na Etapa 1, na qual eles 

pesquisaram situações que envolviam números positivos e negativos, para a construção dos 

problemas. Acompanhe os alunos no decorrer das jogadas, verificando até que ponto eles estarão 

envolvidos na proposta, procurando evitar possíveis dispersões. 

 

Avaliação 
Aproveite o desenvolvimento das aulas e a realização das atividades propostas para fazer uma 

avaliação contínua da aprendizagem e da participação dos alunos. Por meio dessa avaliação, procure 

observar, acompanhar e até mesmo fazer intervenções necessárias para que a aprendizagem seja 

significativa. 

É necessário observar os critérios listados a seguir. 

 O aluno identificou e compreendeu o uso dos números positivos e negativos em situações do 

cotidiano? 

 O aluno realizou corretamente as operações com os números inteiros? 

 O aluno conseguiu elaborar situações-problema que envolviam números negativos? 

 O aluno solucionou situações-problema que envolviam números negativos, utilizando diferentes 

estratégias de resolução? 

 

Seguem algumas questões que podem ser reproduzidas na lousa para auxiliar o aluno no processo 
de autoavaliação. 

 

Autoavaliação Sim Não 

Realizei as atividades propostas com empenho?   

Fiz os registros completos das explicações?   

Participei das discussões e correções com empenho?   

Identifiquei e compreendi o uso dos números negativos em situações do cotidiano?   

Realizei corretamente as operações com números inteiros?   

Solucionei corretamente situações-problema que envolviam números negativos, 

utilizando diferentes estratégias de resolução? 
  

 


