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É possível que alguns alunos possuam conhecimentos informais sobre os números negativos em 

diferentes situações do cotidiano, por exemplo, a medição de temperatura, o saldo bancário, o saldo de 

gols ou de pontos em jogos, entre outros. Nesse sentido, é interessante explorar com a turma as 

possibilidades de registro dessas situações e apresentar formalmente os números negativos e o conjunto 

dos números inteiros.  

Proponha a leitura dos textos disponibilizados no livro e, sempre que possível, abra rodas de 

conversa para que possam trocar experiências, vivências, hipóteses e estratégias. O livro traz, também, 

dois outros exemplos para representação dos números negativos (altitude e fuso horário) que podem 

ser explorados em conjunto com estudos de Geografia.  

Entre as atividades propostas, há exemplos sobre a utilização da representação dos números 

negativos em situações que envolvam saldo bancário e cheque especial. Observe se os alunos têm 

vivências que permitam identificar essas situações. É possível que alguns deles ainda não compreendam 

situações relacionadas, por exemplo, ao uso do cheque especial, aos empréstimos bancários, ao 

parcelamento, entre outras, então essa é uma ótima oportunidade para propor atividades de educação 

financeira e chamar a atenção para questões relacionadas a registros bancários, contabilidade, saldos, 

valor e custo do dinheiro, juros, etc.  

Quanto ao conhecimento dos conjuntos numéricos, os alunos serão incentivados a relacionar o 

que já sabem sobre os números naturais a situações envolvendo números negativos. É um momento 

importante para a formalização do conhecimento dos números e dos conjuntos numéricos. Serão 

propostas situações que envolvam o antecessor e o sucessor de um número, a localização na reta 

numerada e as comparações entre o conjunto dos números naturais e o dos números inteiros. Em 

seguida, pretende-se ampliar a compreensão do tema com o conceito de módulo de um número inteiro. 

O conceito de números opostos ou simétricos também é essencial para a compreensão dos números 

inteiros, então, ao propor as atividades relacionadas ao tema, chame a atenção para esse conteúdo. A 

reta numerada pode ser um excelente recurso para favorecer a compreensão da comparação, bem como 

a adição e a subtração de números inteiros. Proponha sempre que os alunos relacionem os procedimentos 

adotados com os números inteiros aos procedimentos adotados com os números naturais.  

Incentive-os a identificar regularidades e descobrir algoritmos para os cálculos. Em seguida, 

proponha que identifiquem situações cotidianas nas quais tais operações e procedimentos são utilizados. 

Depois que estudarem os cálculos envolvidos nas operações numéricas com números inteiros, incentive-

os a desenvolver os cálculos em expressões numéricas. 

Na exploração das sequências numéricas, as atividades propostas incentivam os alunos a 

identificar padrões de comportamento a partir da apresentação de alguns termos. O uso da calculadora 

pode favorecer a observação de padrões em sequências numéricas. Os alunos serão incentivados a 

identificar sequências repetitivas e recursivas. Promova rodas de conversa e faça intervenções para 

favorecer a compreensão do tema. Em relação às coordenadas cartesianas, retome os conceitos e os 

procedimentos envolvidos e, em seguida, aprofunde as explorações. Novamente, a proposta busca a 

formalização do conhecimento e a aprendizagem da linguagem específica associada aos conhecimentos 

relacionados aos números inteiros. 
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Retome com os alunos o que sabem sobre múltiplos e divisores de um número natural. Explore 

as situações propostas no livro e incentive-os a justificar suas respostas. Conduza a conversa para que 

concluam que esses 2 conceitos (múltiplos e divisores de um número natural) são fortemente relacionados. 

Incentive-os a utilizar a nomeclatura específica para comunicar ideias. Ao propor que retomem 

os passos para a resolução de um problema, acompanhe-os na leitura do texto e observe se identificam 

as generalizações propostas para cada ideia apresentada. 

Ao retomar o conceito de número primo e de número composto, incentive os alunos a  

procurar generalizações e conclusões. Se possível, peça que pesquisem informações sobre provas e 

demonstrações em Matemática. Retome com a turma o Crivo de Eratóstenes e desafie-os a descobrir 

uma forma de identificar números primos maiores que 100. A decomposição de um número em fatores 

primos deve ser compreendida como um recurso para resolver problemas matemáticos. Dê ênfase a 

exemplos e situações do cotidiano e proponha os procedimentos para facilitar as resoluções. 

Retome as ideias relacionadas às frações para, em seguida, ampliar os estudos dos números 

racionais. Peça que deem exemplos de frações como parte-todo, como quociente e como operador. 

Depois que fizerem as atividades, discuta também a fração como razão ou comparação e, finalmente, 

explore a ideia de fração como número, como medida e como probabilidade. 

Revisite a ideia de frações equivalentes e de simplificação de frações. É importante que os alunos 

sejam incentivados a expor o que já sabem. Retome, também, os procedimentos para comparar frações. 

Em relação às operações com frações, observe se compreendem as situações-problema e se elaboram 

estratégias adequadas para a resolução. Em seguida, verifque se efetuam corretamente as operações de 

adição e de subtração. Caso tenham dificuldade em compreender e registrar os resultados dessas 

operações, retome o significado do registro fracionário. Traga os discos e tiras de frações para a sala e 

incentive-os a representar as operações numéricas no material manipulativo. 

O estudo da multiplicação de frações será revisitado para que formalizem seus conhecimentos, 

o que também vale para as situações envolvendo divisão de frações. Traga alguns exemplos com  

números naturais antes de propor as situações com frações. Em todos os casos de multiplicação e de 

divisão envolvendo frações e decimais, dê ênfase ao sentido das situações-problema para que os alunos 

possam identificá-las com a operação numérica correspondente.  

Traga para a sala de aula alguns materiais manipuláveis, como discos e tiras de frações, papel 

quadriculado, material dourado, etc. Incentive-os a reproduzir as situações com os materiais e a elaborar 

desenhos na malha quadriculada para representar essas situações. Em seguida, proponha que registrem 

e efetuem as operações numéricas e os cálculos. Em relação aos cálculos, observe se mobilizam os 

recursos e procedimentos estudados para facilitá-los. Dessa forma, incentive-os a utilizar a simplificação 

de frações, o cálculo de frações equivalentes, o cálculo do mínimo múltiplo comum e do máximo divisor 

comum, a transformação de frações em decimais e vice-versa.  
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Ao propor que resolvam problemas que envolvem números racionais, incentive-os a encontrar 

as respostas, justificá-las e, em seguida, proponha a leitura das explicações, apenas para formalizar ou 

validar o conhecimento.  

Em relação às operações numéricas, é interessante usar a reta numerada. Ao propor a  

multiplicação de números racionais, relembre-os de que o sinal negativo em um número representa o 

simétrico ou oposto desse número. Depois de efetuarem os cálculos, incentive-os a elaborar uma regra 

para esses cálculos. Em seguida, proponha que leiam as soluções apresentadas no livro e ajustem suas 

soluções e regras, se necessário. 

Parte dos exercícios propostos no final dos capítulos contempla situações desafiadoras, nas quais 

não basta aplicar um conceito ou técnica aprendida, mas sim, elaborar conjecturas, planejar ações, 

realizá-las e testá-las para chegar a uma conclusão. É importante, sempre que possível, propor que os 

alunos compartilhem hipóteses, estratégias e soluções.  

O professor será um grande mediador dos processos e, portanto, é importante, durante todas 

as etapas, pensar nos procedimentos mais adequados. Durante o planejamento, é importante observar 

as indagações mais pertinentes, possíveis adequações a partir das devolutivas dos alunos e etapas a 

serem seguidas. 

O trabalho envolvendo momentos individuais, em duplas, em pequenos e grandes grupos, deve 

fazer parte das aulas, bem como momentos que privilegiem a comunicação. Compartilhar conhecimentos, 

hipóteses, conjecturas, estratégias, dúvidas e conquistas poderá favorecer o desenvolvimento de 

competências, inclusive socioemocionais. 

Planejar e replanejar, a partir das observações individuais e coletivas, deve ser uma prática 

permanente, assim como incentivar a autoavaliação e a percepção de caminhos pessoais, a identificação 

de estratégias utilizadas, possíveis dificuldades e formas de superá-las. O registro poderá favorecer esses 

processos e permitir uma visualização melhor, tanto por parte do professor quanto do aluno. 

Novamente, salientamos que a observação permanente e sistemática de cada etapa dos processos 

promovidos e desenvolvidos na sala de aula é importante para o acompanhamento do aprendizado de 

cada aluno e da turma como um todo. 

Essas observações devem estar sinalizadas no planejamento para que possam ser foco de 

atenção. Identifique os objetivos centrais de cada atividade para facilitar a visualização das aprendizagens 

e sempre informe aos alunos que devem se responsabilizar e cuidar de suas próprias aprendizagens.  

O uso de tabelas e pequenos descritivos pode ser interessante nesse sentido. 

Lembramos que cada aluno possui uma bagagem de conhecimentos (conceituais, procedimentais 

e atitudinais) e canais de aprendizagens distintos, portanto, a diversidade de estratégias é importante e 

deve ser considerada nos momentos de planejar e executar as ações planejadas. 

É importante identificar possíveis dificuldades nos momentos de execução das atividades 

planejadas, como a falta de sentido para determinado aluno ou grupo. A partir dessa percepção, crie 

formas de ressignificá-los com situações que coloquem-nos em conflito com suas condições e percepções 
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individuais (cognitivas ou emocionais), por exemplo, momentos de exposição de ideias, ou desafios  

que exigem várias etapas, etc. Lembramos que os alunos podem ser convidados a participar dessa 

identificação de possíveis equívocos, desafios e conquistas e, assim, se tornarem ativos no processo  

de crescimento da turma. 

 

Práticas de sala de aula para o desenvolvimento  

das habilidades  

 

Capítulo 1: Números inteiros e sequências 

 

 Leve alguns termômetros analógicos para a sala de aula e incentive os alunos a observarem 

os registros de escala de temperatura. Peça que localizem o 0 °C. Pergunte por que há uma 

escala para cima e outra para baixo do 0. Explore a ideia de número negativo para registrar 

medidas de temperatura muito baixas. Leve também alguns registros de medidas de 

temperatura climática de alguns lugares no Brasil e datas nas quais houve a presença de 

medidas de temperatura abaixo de zero e explore essas situações em roda de conversa. 

 Proponha que observem alguns registros em atlas geográficos para medidas de  altitude 

acima e abaixo do nível do mar. Há, também, a possibilidade de encontrar esses registros 

em textos e notícias.  

 Em livros de Geografia, os registros de fuso horário são feitos tendo como marco zero o 

meridiano de Greenwich. Leve um globo terrestre para a sala de aula para que os alunos 

possam observar esses registros. Proponha que identifiquem o movimento de rotação da 

Terra em relação ao Sol, substituindo o Sol por uma lanterna. 

 A atividade 9 da página 15 apresenta uma situação em que se utiliza o cheque especial. 

Proponha uma atividade de educação financeira com o registro de retiradas e depósitos 

de dinheiro em uma conta bancária.  

 Proponha a leitura do texto da página 16 e abra uma roda de conversa para que os alunos 

possam compartilhar conhecimentos e vivências sobre o assunto. 
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Quadro 1.1 

Referência no material didático 
Pág. 12 – Explorando a ideia de número positivo  
e de número negativo 

Objetos de conhecimento 

➢ Números inteiros: usos, história, 
ordenação, associação com pontos da reta 
numérica e operações. 

➢ Problemas envolvendo medições. 

Habilidades 

➢ (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. 

➢ (EF07MA29) Resolver e elaborar problemas 
que envolvam medidas de grandezas 
inseridos em contextos oriundos de 
situações cotidianas ou de outras áreas do 
conhecimento, reconhecendo que toda 
medida empírica é aproximada. 

Acompanhamento da aprendizagem 

Espera-se que os alunos consigam: 

➢ Identificar situações em que se utilizam 
números negativos. 

➢ Relacionar situações em que se utilizam 
ideias de números negativos com  
os registros numéricos escritos. 

 
Como avaliar: 

➢ Proponha que os alunos organizem uma 
situação relacionada à educação financeira, 
na qual precisem pesquisar e mobilizar 
conhecimentos relacionados a finanças  
e dinheiro. Acompanhe-os e observe  
se relacionam os registros aos números 
negativos e positivos. 

 

 

 Peça aos alunos que leiam o texto da página 17 e, em seguida, proponha que localizem 

alguns registros numéricos em uma reta numerada. Acompanhe-os e observe se compreendem 

os registros de números positivos e negativos em posições simétricas em relação ao zero.  

 Incentive-os a identificar os valores da reta numerada com a distância entre um número e 

o zero. Apresente, com essa exploração, o conceito de módulo ou valor absoluto de um 

número inteiro. 
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 Chame a atenção para o fato de que números opostos ou simétricos apresentam a mesma 

distância até o ponto associado ao número 0 (origem). Proponha atividades de localização 

de números opostos ou simétricos na reta numerada. 

Quadro 1.2 

Referência no material didático Pág. 17 – O conjunto dos números inteiros 

Objeto de conhecimento 
➢ Números inteiros: usos, história, 

ordenação, associação com pontos da reta 
numérica e operações. 

Habilidade 

➢ (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. 

Acompanhamento da aprendizagem 

Espera-se que os alunos consigam: 

➢ Identificar os números positivos e negativos 
como o conjunto dos números inteiros. 

➢ Registrar os números inteiros na reta numerada. 

➢ Compreender os conceitos de módulo  
ou valor absoluto. 

➢ Compreender o conceito de números 
opostos ou simétricos. 

➢ Comparar números inteiros. 

 
Como avaliar: 

➢ Proponha atividades de localização de 
números na reta numerada e observe se  
os alunos compreendem os conceitos de 
valor absoluto ou módulo e de números 
simétricos ou opostos e os relacionam com 
a posição simétrica na reta. Incentive-os  
a compartilhar estratégias e soluções. 

 

 

 Peça aos alunos que observem os exemplos de comparação de números com o apoio da 

reta numerada. Em seguida, acompanhe-os na execução das atividades da página 22 e 

verifique se mobilizam os conhecimentos adquiridos nas resoluções. 

 Realize a sequência didática “Números inteiros e as medidas de temperatura de conservação 

de alimentos”. 
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Quadro 1.3 

Referência no material didático Pág. 21 – Comparação de números inteiros 

Objeto de conhecimento 
➢ Números inteiros: usos, história, 

ordenação, associação com pontos da reta 
numérica e operações. 

Habilidade 

➢ (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. 

Acompanhamento da aprendizagem 

Espera-se que os alunos consigam: 

➢ Comparar números inteiros com e sem  
o auxílio da reta numerada. 

➢ Ordenar números inteiros. 

 
Como avaliar: 

➢ Proponha uma atividade de ordenação de 
números inteiros na lousa. Coloque alguns 
papéis numerados de –20 a 20 em um 
envelope e peça aos alunos que cada um 
sorteie um número e, em seguida, anote-o 
na lousa de modo que os números, da 
esquerda para a direita, fiquem em ordem 
crescente. 

 

 

 Peça aos alunos que leiam o texto da página 23 e acompanhem as estratégias de resolução. 

Incentive-os a levantar hipóteses e descobrir regularidades, conforme são propostas as 

situações envolvendo a adição. As atividades 50 e 51 da página 25 relacionam a adição  

de números inteiros a situações financeiras, o que pode ser interessante para retomar 

discussões sobre o tema. Promova a troca de experiências e conhecimentos entre os alunos. 

 Proponha que leiam o texto da página 26 e incentive-os a descobrir o resultado de uma 

subtração em que o minuendo é menor que o subtraendo, pela análise das situações 

propostas. Incentive-os a descobrir regularidades e levantar hipóteses para o algoritmo 

de cálculo. 

 Peça que leiam o texto da página 27 para formalizarem conclusões feitas durante o 

capítulo e incentive o trabalho com a calculadora para identificarem sequências numéricas. 

Em seguida, proponha que desenvolvam as atividades sugeridas no livro. 

 Peça que leiam o texto “Acima e abaixo de zero“ (página 29) e, em seguida, abra uma roda 

de conversa para que compartilhem vivências, experiências e hipóteses. 
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 Peça aos alunos que observem o quadro “Regularidade e multiplicação com números 

inteiros” da página 30 para investigar os cálculos apresentados e discutir o que foi 

observado. Em seguida, incentive-os a fazer as atividades propostas da página  31. Ao final, 

desafie-os a elaborar um algoritmo para o cálculo a partir das regularidades observadas. 

 Solicite que resolvam as atividades propostas das páginas 32 e 34. 

 O cheque especial foi tema de uma das atividades da página 15. Retome a atividade com 

a turma, peça que leiam o texto e, em seguida, respondam coletivamente às questões 

propostas na página 35, expondo as estratégias utilizadas. 

Quadro 1.4 

Referência no material didático Pág. 23 – Operações com números inteiros 

Objetos de conhecimento 

➢ Números inteiros: usos, história, 
ordenação, associação com pontos da reta 
numérica e operações. 

➢ Problemas envolvendo medições. 

➢ Números inteiros: usos, história, 
ordenação, associação com pontos da reta 
numérica e operações. 

Habilidades 

➢ (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. 

➢ (EF07MA29) Resolver e elaborar problemas 
que envolvam medidas de grandezas 
inseridos em contextos oriundos de 
situações cotidianas ou de outras áreas  
do conhecimento, reconhecendo que toda 
medida empírica é aproximada. 

Acompanhamento da aprendizagem 

Espera-se que os alunos consigam: 

➢ Compreender a adição e a subtração  
de números inteiros. 

➢ Relacionar a adição e subtração  
de números inteiros com os movimentos  
na reta numerada. 

➢ Compreender que o zero é o elemento 
neutro da adição. 

➢ Identificar situações do cotidiano em  
que a adição e a subtração com números 
inteiros são utilizadas. 

➢ Compreender a multiplicação e divisão  
de números inteiros. 

➢ Refletir sobre o papel do 0 e do 1 nas 
multiplicações e divisões. 

➢ Identificar o cálculo de potenciação  
como um caso particular da multiplicação, 
inclusive para os números inteiros. 
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➢ Identificar situações do cotidiano em que  
a multiplicação e a divisão com números 
inteiros são utilizadas. 

 

Como avaliar: 

➢ Acompanhe os alunos nas atividades 
propostas e observe se mobilizam os 
conhecimentos que possuem durante as 
resoluções das atividades e problemas.  
Se necessário, faça intervenções para 
promover o estabelecimento de relações  
e aprendizagem. 

 

 

 Retome com os alunos a ordem das operações em uma expressão numérica e, em seguida, 

peça que resolvam as atividades da página 36. Proponha situações do cotidiano que 

possam ser representadas por expressões numéricas. 

Quadro 1.5 

Referência no material didático Pág. 36 – Expressões numéricas com números inteiros 

Objeto de conhecimento 
➢ Números inteiros: usos, história, 

ordenação, associação com pontos da reta 
numérica e operações. 

Habilidade 
➢ (EF07MA04) Resolver e elaborar problemas 

que envolvam operações com números 
inteiros. 

Acompanhamento da aprendizagem 

Espera-se que os alunos consigam: 

➢ Resolver expressões numéricas com 
números inteiros. 

 

Como avaliar: 

➢ Organize um pequeno projeto de educação 
financeira e envolva-os nas atividades  
de modo a incentivar que compartilhem 
conhecimentos. Acompanhe-os e faça 
intervenções para auxiliar a aprendizagem. 

 

 

 Solicite aos alunos que leiam o texto da página 37 e proponha que compartilhem 

conhecimentos e experiências. Solicite que desenvolvam as atividades em duplas e faça 

intervenções para auxiliar no processo de aprendizagem. Proponha o jogo da atividade 89 

(página 38) e verifique se os alunos localizam os pontos adequadamente. Incentive o 

registro e a comunicação verbal, relacionando os pares ordenados. Em seguida, incentive-

os a criar situações que envolvam o uso dos números inteiros, conforme a proposta da 

atividade 90 (página 38). 
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Quadro 1.6 

Referência no material didático 
Pág. 37 – Representação de pares ordenados  
de números inteiros no plano cartesiano 
(coordenadas cartesianas) 

Objetos de conhecimento 

➢ Números inteiros: usos, história, 
ordenação, associação com pontos da reta 
numérica e operações.  

➢ Transformações geométricas de polígonos 
no plano cartesiano: multiplicação das 
coordenadas por um número inteiro  
e obtenção de simétricos em relação  
aos eixos e à origem. 

Habilidades 

➢ (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. 

➢ (EF07MA20) Reconhecer e representar,  
no plano cartesiano, o simétrico de figuras 
em relação aos eixos e à origem. 

Acompanhamento da aprendizagem 

Espera-se que os alunos consigam: 

➢ Relacionar pontos em um plano com 
coordenadas cartesianas e interpretar  
o significado de cada par ordenado. 

 

Como avaliar: 

➢ Proponha as atividades da página 38 e 
acompanhe-os para observar se mobilizam 
os conhecimentos que possuem acerca dos 
números inteiros e dos pares ordenados. 

 

  

 Peça aos alunos que leiam o texto da página 39 e, em seguida, incentive-os a desenvolver 

as atividades e socializar as estratégias utilizadas para resolvê-las. 

 Solicite que, em duplas, escrevam exemplos de sequências recursivas em uma folha de 

papel. Em seguida, peça às duplas que troquem as folhas entre si e escrevam a lei de 

formação de cada sequência constante da folha. 

Quadro 1.7 

Referência no material didático Pág. 39 – Sequências 

Objeto de conhecimento ➢ Linguagem algébrica: variável e incógnita. 

Habilidade 

➢ (EF07MA14) Classificar sequências em 
recursivas e não recursivas, reconhecendo 
que o conceito de recursão está presente 
não apenas na matemática, mas também 
nas artes e na literatura. 
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Acompanhamento da aprendizagem 

Espera-se que os alunos consigam: 

➢ Identificar e elaborar sequências a partir  
de diferentes relações. 

➢ Identificar sequências recursivas. 

➢ Conhecer a nomenclatura relacionada  
a sequências numéricas. 

➢ Identificar os termos de uma sequência 
numérica. 

 

Como avaliar: 

➢ Promova atividades de construção de 
sequências (recursivas ou não) e observe 
como os alunos relacionam o conteúdo 
apresentado às situações cotidianas. 

 

Capítulo 2: Revendo e aprofundando múltiplos, divisores  

e frações 

 

 Peça aos alunos que observem a gravura da página 46 e os quadros com horários de 

partida dos ônibus para as cidades A e B (página 47). Retome os conceitos de múltiplo e 

divisor de um número. Abra uma roda de conversa e proponha que observem o quadro de 

horários e respondam às perguntas 1 a 3. Em seguida, pergunte qual é a relação entre os 

numeradores das frações equivalentes da questão 4. Conduza-os a perceber que são 

múltiplos do numerador da fração irredutível. Faça o mesmo com os denominadores 

dessas frações. Ao final, peça que contem experiências de viagens. 

 Em “Explorar e descobrir” da página 48, peça que leiam a 1ª situação do jogo com fichas 

vermelhas e azuis e respondam às 3 perguntas. Incentive-os a justificar suas respostas. Em 

seguida, peça que leiam a 2ª situação e respondam à questão. Convide-os a levantar 

hipóteses e fazer tentativas. Leia com eles a lista dos 6 primeiros múltiplos de 5 e peça que 

observem a proposta de verificar se um número é múltiplo de outro por meio de uma 

divisão. Leia, em seguida, a lista dos divisores de 16 e solicite que observem a proposta de 

verificar se um número é divisor de outro por meio de uma divisão. Desafie-os a resolver 

o problema das equipes do torneio de basquete infantil. Pergunte: 152 é múltiplo de 8? 8 

é divisor de 152? Depois, leia com a turma as 3 afirmações do final da página para retomar 

os termos relacionados ao assunto. 

 Oriente os alunos a ler a atividade resolvida da página 49. Em seguida, incentive-os a 

elaborar uma estratégia de resolução e executá-la. Depois, devem verificar se o resultado 

obtido satisfaz a situação posta no problema inicial. Em caso afirmativo, devem emitir a 

resposta e compartilhá-la com a turma. A proposta de ampliação do problema possibilita 

que compreendam melhor a situação. 
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 Desafie os alunos a recordarem os conceitos de número primo e de número composto. 

Depois, leia com eles o texto de revisão desses conceitos da página 51 e peça, em seguida, 

que resolvam as atividades.  

 Leia para os alunos a frase inicial da página 52 e peça que escrevam alguns números em 

forma de fatores primos. Desafie-os a encontrar uma maneira prática de fazer isso. Em 

seguida, peça que leiam a proposta do livro e pergunte: Essa proposta é prática? Em 

seguida, peça que resolvam as atividades. 

 Leia com a turma o problema da página 53 e desafie-os a encontrar a solução. Em seguida, 

peça que leiam as explicações do livro para que sistematizem os conhecimentos e que 

resolvam as atividades. 

 Leia o problema da página 54 com os alunos e desafie-os a encontrar a solução. Em seguida, 

peça que leiam a resolução proposta no livro para que sistematizem o conhecimento.  

Leia com a turma o segundo problema, desafie-os a encontrar a solução. Proponha que 

decomponham cada um desses valores em fatores primos e encontrem os fatores comuns 

a todos. Em seguida, observem a proposta de resolução pelo processo prático para 

sistematizar os conhecimentos. 

 Peça aos alunos que resolvam as atividades da página 55. Acompanhe-os na tarefa e observe 

se mobilizam seus conhecimentos, se elaboram hipóteses e estratégias de resolução. 

Incentive-os a justificar suas respostas.  

 Solicite aos alunos que leiam as propostas de cálculo mental do mmc de dois números 

naturais na página 56 e, em duplas, escrevam um quadro com os procedimentos. Peça que 

resolvam as atividades. Incentive-os a justificar os procedimentos de resolução das atividades.  

Quadro 2.1 

Referência no material didático Pág. 48 –  Múltiplos e divisores de números naturais. 

Objeto de conhecimento ➢ Múltiplos e divisores de um número natural.  

Habilidade 

➢ (EF07MA01) Resolver e elaborar problemas 
com números naturais, envolvendo as 
noções de divisor e de múltiplo, podendo 
incluir máximo divisor comum ou mínimo 
múltiplo comum, por meio de estratégias 
diversas, sem a aplicação de algoritmos. 

Acompanhamento da aprendizagem 

Espera-se que os alunos consigam: 

➢ Retomar o conceito de múltiplo de um número. 

➢ Retomar o conceito de divisor de um número. 

➢ Identificar situações em que os conceitos 
de múltiplo e de divisor de um número 
natural são mobilizados. 

➢ Recordar os passos para a resolução de um 
problema. 
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➢ Ler e compreender expressões literais para 
representar fatos matemáticos. 

➢ Recordar os conceitos de número primo e 
de número composto. 

➢ Compreender a decomposição de um 
número natural em fatores primos. 

➢ Identificar o máximo divisor comum entre 
números naturais. 

➢ Identificar o mínimo múltiplo comum entre 
números naturais. 

➢ Identificar situações do dia a dia em que 
esses conceitos são utilizados. 

 

Como avaliar: 

➢ Peça aos alunos que escrevam a lista dos 
6 primeiros múltiplos de 3 e comparem 
com os colegas. Solicite, em seguida, que 
escrevam a lista dos divisores de 18 e de 24 
e comparem o resultado com a solução da 
2ª situação descrita no livro. Observe se 
identificam uma relação entre essa situação 
e as listas que elaboraram. 

➢ Incentive-os a criar problemas relacionados 
com o dia da dia e, depois de trocarem os 
problemas entre si, proponha que ilustrem 
as situações criadas e resolvidas. Promova a 
exposição dos trabalhos. 

 

 

 Leia com os alunos o texto que retoma a ideia de fração como parte-todo da página 57 e 

peça que acrescentem um exemplo para cada situação.  

 Leia com os alunos o texto que retoma a ideia de fração como quociente e de fração como 

operador da página 58. Peça que acrescentem mais um exemplo para cada situação e 

que resolvam as atividades. 

 Leia com os alunos o texto que retoma a ideia de fração como razão ou comparação da 

página 60 e peça que acrescentem mais um exemplo. Em seguida, peça que resolvam as 

atividades. 

 Retome com os alunos a ideia de frações equivalentes e de simplificação de frações e, se 

necessário, recorra aos discos de frações para favorecer a compreensão dos alunos em 

relação ao tema. Em seguida, escreva na lousa as frações dadas como exemplo e desafie-

os a simplificá-las. Peça que leiam as explicações do livro para promover a formalização 

dos conhecimentos. Em seguida, incentive-os a resolver as atividades da página 62. 

 Peça que leiam o problema da página 63 e desafie-os a responder quem colheu mais 

alfaces. Peça que justifiquem suas respostas. Retome o significado dos sinais <, > e =. Em 
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seguida, incentive-os a elaborar uma regra para a comparação de frações de mesmo 

denominador. Depois, peça que leiam o problema seguinte e proponha que encontrem 

uma maneira de comparar as frações para responder ao problema. Em seguida, proponha 

que leiam as sugestões de resolução trazidas no livro e comparem com a solução que 

elaboraram. Divida os alunos em grupos, de acordo com a solução proposta, e peça que 

cada grupo exponha aos colegas a resolução que desenvolveu. 

 Incentive-os a justificar seu raciocínio para responder às atividades da página 64.  

Desafie-os a elaborar pelo menos 2 maneiras de resolução para cada item. Nas resoluções 

de problemas, observe se compreendem as situações e identificam as frações que 

representam cada situação.  

 Leia com os alunos o problema da página 65 e, depois que compreenderem a situação e 

elaborarem uma estratégia de resolução, proponha que efetuem os cálculos com o apoio 

das tiras de frações e com o registro da operação numérica. Em seguida, desafie-os a 

registrar a regra no caderno. Peça que comparem a regra que escreveram com a que está 

no livro e que façam os ajustes, se necessário. Proponha que resolvam o segundo exemplo 

com o apoio da reta numerada. Depois, leia com eles o segundo problema, em que as 

frações têm denominadores diferentes, e incentive-os a elaborar uma estratégia de 

resolução. Depois, desafie-os a fazer os cálculos para resolver o problema. Explique que 

há mais de uma maneira de efetuar os cálculos, nesse caso. Em seguida, organize-os em 

grupos, em função dos procedimentos que escolheram para a resolução, e peça que 

exponham suas resoluções aos outros grupos. Ao final, solicite que comparem suas 

resoluções com as maneiras propostas no livro. Em seguida, peça que resolvam as 

atividades da página 66. 

 Leia o problema da página 67 com os alunos, organize-os em duplas, disponibilize as tiras 

de frações e papel quadriculado e desafie-os a resolver o problema. Faça intervenções para 

promover a aprendizagem. Em seguida, peça que leiam a proposta do livro para a resolução 

e leia, em conjunto com a turma, as demais propostas de cálculo de multiplicação  

envolvendo frações. Oriente-os para que resolvam as atividades da página 68. 

 Leia com os alunos o problema da pizza da página 69 e disponibilize discos de frações para 

que possam reproduzir a situação. Em seguida, acompanhe com eles a explicação e a 

escrita numérica da situação. Disponibilize papel quadriculado e desenvolva mais um 

exemplo de divisão de fração por número natural. Incentive-os a criar uma regra para essas 

operações numéricas. 

 Leia com os alunos os problemas e o texto da página 70. Leve para a sala de aula material 

manipulável para que possam reproduzir problemas semelhantes. Proponha que resolvam 

esses problemas, enfatizando o sentido das perguntas: Quantas metades cabem? Quantas 

partes de 1 quarto cabem? Relacione as respostas com a divisão. Retome o problema com 

números naturais, das laranjas nas caixas, e outros semelhantes. Promova a compreensão 
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da escrita numérica da divisão de número natural por fração e da relação entre a divisão 

e a multiplicação pela inversa. 

 O raciocínio do exemplo da página 71 é o mesmo trabalhado anteriormente. Lance o 

problema e desafie-os a resolver. Incentive-os a explicar a resolução com a utilização de 

material manipulável e com a escrita numérica. Distribua papel quadriculado e proponha 

que representem as divisões dos exemplos na malha quadriculada e a escrita numérica 

junto ao desenho. Promova a exposição dos trabalhos. 

 Acompanhe-os na resolução das atividades da página 71 e faça intervenções para favorecer 

a aprendizagem. Observe se transformam corretamente o número misto em fração imprópria.  

 Acompanhe-os na resolução das atividades da página 72 de revisão e faça intervenções 

quando necessário. Observe se mobilizam os conhecimentos adquiridos. Incentive-os a 

justificar e registrar seus procedimentos de resolução. Na atividade 3, incentive-os a fazer 

uma lista com as possibilidades de compor o valor. Oriente-os a consultar o livro se 

apresentarem dúvidas na solução de algum exercício. 

 Realize a sequência didática “Situações e contextos: operações com frações”. 

Quadro 2.2 

Referência no material didático Pág. 57 – Frações  

Objetos de conhecimento 

➢ Fração e seus significados: como parte de 
inteiros, resultado da divisão, razão e operador. 

➢ Números racionais na representação 
fracionária e na decimal: usos, ordenação  
e associação com pontos da reta numérica  
e operações. 

Habilidades 

➢ (EF07MA05) Resolver um mesmo problema 
utilizando diferentes algoritmos. 

➢ (EF07MA08) Comparar e ordenar frações 
associadas às ideias de partes de inteiros, 
resultado da divisão, razão e operador.  

➢ (EF07MA09) Utilizar, na resolução de 
problemas, a associação entre razão  

e fração, como a fração 
2

3
 para expressar  

a razão de duas partes de uma grandeza 
para três partes da mesma ou três partes 
de outra grandeza. 

➢ (EF07MA10) Comparar e ordenar números 
racionais em diferentes contextos e 
associá-los a pontos da reta numérica.  

➢ (EF07MA11) Compreender e utilizar a 
multiplicação e a divisão de números 
racionais, a relação entre elas e suas 
propriedades operatórias. 

➢ (EF07MA12) Resolver e elaborar problemas 
que envolvam as operações com números 
racionais. 
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Acompanhamento da aprendizagem 

Espera-se que os alunos consigam: 

➢ Identificar as ideias de fração, como  
parte-todo, quociente, operador, razão, 
comparação, número, medida e 
probabilidade. 

➢ Reconhecer frações equivalentes. 

➢ Calcular e escrever frações equivalentes. 

➢ Realizar a simplificação de frações. 

➢ Comparar duas frações, indicando qual é maior.  

➢ Realizar operações com frações. 

➢ Resolver situações-problema que envolvem 
operações com frações. 

➢ Indicar a inversa de uma fração. 

➢ Resolver expressões numéricas com frações. 

 
Como avaliar: 

➢ Proponha algumas adições e subtrações  
de frações com denominadores diferentes. 
Reuna-os em duplas e entregue uma 
operação numérica para cada dupla. 
Oriente-os a resolver a operação numérica 
e, em seguida, peça que representem, com 
os desenhos em malha quadriculada, a 
operação numérica resolvida. Acompanhe-
os durante a atividade e faça intervenções 
para promover a aprendizagem. Depois, 
promova a exposição dos trabalhos. 

 

Capítulo 3: Números racionais  

 

 Peça aos alunos que observem as gravuras e o quadro de medalhas e leiam as notícias 

sobre os Jogos Olímpicos Rio 2016 na página 76. Abra uma roda de conversa e incentive-

os a compartilhar informações e vivências sobre o tema. 

 Solicite que observem as ilustrações e exemplos de uso dos números em situações do 

cotidiano na página 78. Abra uma roda de conversa para que compartilhem suas hipóteses, 

chame a atenção para o fato de que os números naturais e os números inteiros também 

podem ser escritos em forma de fração ou decimal e conduza a conversa para que 

concluam que o conjunto dos números racionais inclui os conjuntos dos números naturais, 

números inteiros, fracionários e decimais. 

 Coloque na lousa os números 
5

8
 e 

5

9
 e desafie-os a representar esses números na forma 

decimal. Faça-os lembrar que a fração representa uma divisão e incentive-os a fazer a 

divisão para chegar aos valores correspondentes. Pergunte: Qual deles é um decimal  

exato? Qual deles é uma dízima periódica? Proponha outros exemplos.  
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 Solicite que resolvam as atividades da página 79. Incentive-os a escrever os valores em forma 

de fração. Na atividade 3, peça que relacionem as escritas decimais com as fracionárias.  

Ao final das atividades, pergunte: Há números que não são racionais? Quais? 

 Leia com os alunos o texto da página 80 para que organizem e formalizem os conhecimentos 

que já têm dos números. Chame a atenção para a escrita formal. Em seguida, peça que 

resolvam as atividades. Na atividade 8, retome com os alunos a escrita dos símbolos  

pertence e não pertence e peça que analisem se o número representado pertence ou não 

pertence ao conjunto dos números naturais, ao conjunto dos números inteiros e ao 

conjunto dos números racionais. Na atividade 10, incentive-os a dar um contraexemplo 

para as afirmações falsas. Na atividade 11, proponha que compartilhem com os colegas os 

exemplos que escreveram. 

 Distribua uma folha quadriculada para cada aluno e escreva na lousa os números trazidos 

como exemplos na página 81. Peça que desenhem uma reta numerada na malha 

quadriculada, de tal forma que possam localizar esses valores. Oriente-os a colocar o zero 

em uma posição centralizada para que possam inserir os valores negativos e positivos. 

Peça, também, que deixem um espaço grande entre os valores inteiros consecutivos. Além 

disso, chame a atenção da turma para o fato de que os espaços entre valores inteiros 

consecutivos na reta numerada devem ser regulares. Depois que concluírem a proposta, 

peça que comparem suas soluções com as sugestões que estão no livro. Abra uma roda de 

conversa e incentive-os a compartilhar suas hipóteses e conhecimentos sobre as afirmações: 

“Para cada número racional existe um ponto da reta numerada” e “Nem todo ponto da 

reta numerada tem como correspondente um número racional”. Em seguida, peça que 

resolvam as atividades.  

 Pergunte aos alunos: O que é módulo de um número? Conduza-os a relembrar que módulo 

de um número é a medida da distância de um ponto à origem, na reta numerada. Pergunte: 

Qual é o módulo de –
3

4
? Mostre aos alunos alguns pontos opostos na reta numerada e 

incentive-os, em seguida, a escrever a definição de números opostos ou simétricos. 

Pergunte: Por que o oposto de um número recebe também o nome de simétrico? Qual é 

a soma de dois números simétricos? Escreva na lousa os valores que estão nos exemplos 

da página 82 e acompanhe os alunos na determinação do oposto ou simétrico de cada um 

deles. Em seguida, oriente-os para que resolvam as atividades. 

 Peça aos alunos que localizem na reta numerada os valores dados no exemplo (–2,5; –0,4; 

–2; 0,8; –
3

2
; 0; 

5

4
; 2,1; –2; 1 e –1). Em seguida, coloque os pares de números na lousa e 

peça que indiquem, em cada par, qual é o maior valor. Em seguida, solicite que resolvam 

as atividades da página 83.  

 Realize a sequência didática “Embalagens e suas informações”. 
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Quadro 3.1 

Referência no material didático Pág. 78 – Os números racionais  

Objeto de conhecimento 

➢ Números racionais na representação 
fracionária e na decimal: usos, ordenação  
e associação com pontos da reta numérica 
e operações. 

Habilidade 
➢ (EF07MA10) Comparar e ordenar números 

racionais em diferentes contextos e 
associá-los a pontos da reta numérica.  

Acompanhamento da aprendizagem 

Espera-se que os alunos consigam: 

➢ Perceber a relação de inclusão entre  
os conjuntos numéricos. 

➢ Perceber que todo número natural e todo 
número inteiro é também um número 
racional e que a recíproca nem sempre  
é verdadeira. 

➢ Reconhecer que todo número racional 
pode ser representado por um ponto na 
reta numerada, mas que nem todo ponto 
na reta numerada pode ser representado 
por um número racional. 

➢ Identificar o módulo ou valor absoluto  
de um número racional. 

➢ Comparar números racionais escritos  
na forma fracionária ou na decimal. 

 

Como avaliar: 

➢ Promova um jogo de batalha de números 
racionais. Elabore fichas com valores 
variados, como os que aparecem nesse 
capítulo. Organize os alunos em duplas, 
distribua uma quantidade igual de fichas 
para cada um e oriente-os a colocar as fichas 
em um monte, viradas para baixo. A cada 
rodada, os dois jogadores viram a ficha de 
cima do monte e comparam seus valores. 
Quem tiver a ficha maior, fica com o par. 
Ganha o jogo quem tiver a maior quantidade 
de pares ao final. Observe se mobilizam seus 
conhecimentos numéricos durante o jogo. 
Incentive-os a fazer transformações 
numéricas que favorecem as comparações. 
Estimule-os, também, a utilizar a reta 
numerada para fazerem as comparações.  

 

 

 Escreva na lousa as multiplicações da página 85 do livro e proponha que as efetuem. 

Incentive-os a escrever uma regra. Em seguida, peça que leiam as resoluções propostas no 

livro e ajustem suas resoluções, se necessário. Organize-os em duplas e solicite que leiam 
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o “Explorar e descobrir”. Abra uma roda de conversa para que compartilhem suas hipóteses 

e conclusões. Pergunte: Ao multiplicar um dos fatores da multiplicação por 10 e o outro 

por 100, o resultado foi multiplicado por quanto? Por que é necessário dividir o resultado 

por 1 000 ao final? Em seguida, peça que resolvam as atividades. 

 Desafie os alunos a resolver as divisões propostas nos exemplos da página 87. Pergunte: Qual 

é o algoritmo para resolver divisões de frações? Incentive-os a compartilhar o que já sabem. 

Em seguida, desafie-os a resolver a divisão de decimais. Pergunte: Por que igualamos as 

casas decimais para resolver essa divisão? Que operação numérica está sendo feita ao 

igualarmos as casas decimais? Por que o resultado da divisão não se altera? Organize-os em 

duplas e peça que leiam o “Explorar e descobrir”. Incentive-os a realizar as operações 

numéricas sugeridas. Abra uma roda de conversa para que compartilhem suas conclusões. 

Solicite que resolvam as atividades.  

 Organize os alunos em duplas e peça que leiam o texto “O fenômeno Usain Bolt” da página 

90. Em seguida, incentive-os a responder às questões. Depois, abra uma roda de conversa 

para que compartilhem suas conclusões. 

 Peça aos alunos que resolvam as atividades da página 91. Acompanhe-os na tarefa e 

observe se mobilizam seus conhecimentos para solucionar os problemas. Faça intervenções 

quando necessário. 

Quadro 3.2 

Referência no material didático Pág. 84 – Operações com números racionais 

Objeto de conhecimento 

➢ Números racionais na representação 
fracionária e na decimal: usos, ordenação  
e associação com pontos da reta numérica 
e operações. 

Habilidades 

➢ (EF07MA11) Compreender e utilizar  
a multiplicação e a divisão de números 
racionais, a relação entre elas e suas 
propriedades operatórias. 

➢ (EF07MA12) Resolver e elaborar problemas 
que envolvam as operações com números 
racionais. 

Acompanhamento da aprendizagem 

Espera-se que os alunos consigam: 

➢ Realizar operações numéricas com números 
racionais na forma fracionária. 

➢ Realizar operações numéricas com números 
racionais na forma decimal. 

➢ Calcular o valor de expressões numéricas 
com números racionais. 

➢ Identificar o inverso de um número  
racional. 

➢ Resolver problemas que envolvam 
operações numéricas e números racionais. 
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Como avaliar: 

➢ Peça a cada aluno que leve uma etiqueta ou 
nota fiscal de compra para a sala de aula. 
Oriente-os a localizar uma etiqueta ou nota 
fiscal que contenha indicação de quantidades 
e valores. Organize-os em duplas e peça que 
formulem uma pergunta para cada etiqueta, 
de tal forma que a outra dupla precise fazer 
uma operação numérica para responder. Por 
exemplo: Qual teria sido o valor da compra 
se fosse acrescentado mais um item que 
custa R$ 5,60? Tendo a informação do valor 
unitário, R$ 36,50 para 1 kg, qual é o valor de 
260 g? Qual é o troco dessa compra se o 
pagamento for feito com uma nota de 
R$ 50,00? Depois, troquem suas etiquetas e 
questões com outra duplas. Ao final promova 
a exposição dos problemas e inentive-os a 
expor suas resoluções para a turma. 
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Projeto integrador 

O horário nos mapas 

Tema Sistema Internacional de Fusos Horários e horário de verão no Brasil. 

Problema central 
enfrentado 

Fazer a leitura adequada de mapas, compreendendo informações expressas em números 
positivos e negativos. 

Produto final Vídeo explicativo sobre o horário de verão brasileiro. 

Justificativa 

O horário de verão é aplicado no Brasil e em outros países há vários anos tendo por finalidade 

a economia de energia elétrica. No entanto, muitas pessoas não compreendem do que se trata e  

pensam que durante o horário de verão se “perde” 1 hora do dia. Sendo assim, este é um tema 

importante, que diz respeito à vida cotidiana, para cuja compreensão são necessários determinados 

saberes escolares e algumas habilidades específicas.  

Neste projeto, portanto, pretende-se que os alunos conheçam o Sistema Internacional de 

Fusos Horários, sejam capazes de ler mapas temáticos e calcular a hora em diferentes locais do planeta, 

além de conhecerem os 4 fusos horários do Brasil e a divisão específica dos horários no território 

brasileiro. Espera-se, ainda, que conheçam um pouco da história do horário de verão e produzam 

vídeos informativos sobre a temática. Assim o projeto permite contemplar as competências gerais 1, 

4 e 5 apresentadas na Base Nacional Comum Curricular (BNCC).  

Competências gerais desenvolvidas 

 1. Valorizar e utilizar os conhecimentos historicamente construídos sobre o mundo físico, 

social, cultural e digital para entender e explicar a realidade, continuar aprendendo e 

colaborar para a construção de uma sociedade justa, democrática e inclusiva. 

 4. Utilizar diferentes linguagens – verbal (oral ou visual-motora, como Libras, e escrita), 

corporal, visual, sonora e digital –, bem como conhecimentos das linguagens artística, 

matemática e científica, para se expressar e partilhar informações, experiências, ideias e 

sentimentos em diferentes contextos e produzir sentidos que levem ao entendimento mútuo. 

 5. Compreender, utilizar e criar tecnologias digitais de informação e comunicação de forma 

crítica, significativa, reflexiva e ética nas diversas práticas sociais (incluindo as escolares) 

para se comunicar, acessar e disseminar informações, produzir conhecimentos, resolver 

problemas e exercer protagonismo e autoria na vida pessoal e coletiva. 
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Objetivos 

 Conhecer mapas temáticos de fusos horários (do mundo e do Brasil). 

 Entender como funciona o Sistema Internacional de Fusos Horários e calcular a hora em 

diferentes locais do mundo. 

 Conhecer a história do horário de verão no Brasil e sua finalidade. 

Habilidades em foco 

Disciplina Objeto de aprendizagem Habilidade 

Matemática 

 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. 

Geografia 

 Mapas temáticos do Brasil.  (EF07GE09) Interpretar e elaborar mapas temáticos  
e históricos, inclusive utilizando tecnologias digitais,  
com informações demográficas e econômicas do Brasil 
(cartogramas), identificando padrões espaciais, 
regionalizações e analogias espaciais. 

Língua 
Portuguesa 

 Estratégias e procedimentos  
de leitura em textos legais  
e normativos. 

 

 

 

 

 Estratégias de produção: 
planejamento e produção  
de apresentações orais. 

 (EF67LP15) Identificar a proibição imposta ou o direito 
garantido, bem como as circunstâncias de sua aplicação, em 
artigos relativos a normas, regimentos escolares, regimentos 
e estatutos da sociedade civil, regulamentações para o 
mercado publicitário, Código de Defesa do Consumidor, 
Código Nacional de Trânsito, ECA, Constituição, dentre outros. 

 (EF69LP38) Organizar os dados e informações pesquisados em 
painéis ou slides de apresentação, levando em conta o 
contexto de produção, o tempo disponível, as características 
do gênero apresentação oral, a multissemiose, as mídias  
e tecnologias que serão utilizadas, ensaiar a apresentação, 
considerando também elementos paralinguísticos e cinésicos 
e proceder à exposição oral de resultados de estudos  
e pesquisas, no tempo determinado, a partir do planejamento 
e da definição de diferentes formas de uso da fala – 
memorizada, com apoio da leitura ou fala espontânea. 

Duração 

A duração prevista é de 5 aulas. 

Material necessário 

 Mapa de fusos horários disponível no site do IBGE. 

 Mapa do mundo com meridianos e paralelos. 

 Mapa do Brasil com fusos horários. 
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 Decretos históricos de estabelecimento do horário brasileiro de verão. 

 Papel e lápis. 

 Celulares para filmar vídeo informativo. 

Perfil do professor coordenador do projeto 

O professor mediador do projeto, além de dispor das aulas necessárias para sua execução, 

precisa ser um incentivador da pesquisa, da reflexão crítica e mobilizador de transformações sociais. 

Deve conhecer aspectos positivos e negativos da implementação do horário de verão e conhecer 

artifícios para auxiliar os alunos ao trabalhar com documentos oficiais, apresentando decretos. Para 

este projeto, os professores das aulas de Geografia, Matemática e Língua Portuguesa poderão trabalhar 

em conjunto. 

Desenvolvimento 

Etapa 1 – Conhecendo o mapa-múndi de fusos horários (2 aulas) 

Inicie a aula perguntando aos alunos o que sabem sobre mapas: o que são, quais os tipos, 

para que servem, etc. Enquanto os alunos respondem, anote as contribuições na lousa.  

Em seguida, mostre a eles o mapa disponível no site do IBGE: 

<https://atlasescolar.ibge.gov.br/images/atlas/mapas_mundo/mundo_fuso_hor%C3%A1rio_civil.pdf

>. Acesso em: 28 set. 2018. 

Pergunte à turma se conhecem esse mapa e para que serve. Provavelmente dirão que se trata 

de um mapa do mundo (mapa-múndi), talvez digam que é um mapa político. Ao longo da conversa, 

faça-os perceber que se trata de um mapa de fusos horários do mundo.  

Em seguida, explique aos alunos que, para padronizar os horários no mundo, em 1884, ficou 

definido, em uma reunião ocorrida em Washington, que a partir de um dos meridianos – de Greenwich, 

que fica na Inglaterra – o globo seria dividido em 24 fusos horários. Cada um deles equivale a 1 hora. 

Proponha, como desafio, que descubram quantos graus tem cada fuso (como o planeta é esférico – 

mede 360° – cada fuso possui 15°). 

Retome com os alunos as informações sobre os conceitos de longitude e latitude, também 

medidas em graus. Apresente a eles um mapa do mundo, em que meridianos e paralelos estejam 

assinalados, e proponha a seguinte atividade: em trios, devem escolher 5 países do mundo e anotar as 

respectivas localizações aproximadas. Nesse momento, será preciso mobilizar os conhecimentos que 

possuem sobre localização de um ponto em um plano cartesiano, associando tal habilidade com os 

conteúdos aprendidos em Geografia.  

Oriente os trios que apresentarem dificuldades. Alerte para que não deixem os colegas de 

outros trios verem as anotações feitas. Em seguida, cada trio deve transcrever para um papel avulso 

apenas as coordenadas (sem os nomes dos países correspondentes). Em seguida, distribua os papéis 

https://atlasescolar.ibge.gov.br/images/atlas/mapas_mundo/mundo_fuso_hor%C3%A1rio_civil.pdf
https://atlasescolar.ibge.gov.br/images/atlas/mapas_mundo/mundo_fuso_hor%C3%A1rio_civil.pdf
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de uns para outros e proponha o desafio de saber que trio localiza mais rápido os 5 países referentes 

às coordenadas que constam no papel que receberam. Para essa atividade, se possível, tenha mais de 

um mapa disponível em sala.  

Na aula seguinte, retome os conceitos trabalhados: meridianos, paralelos, fuso horário. 

Explique, então, como funciona o Sistema Internacional de Fusos Horários. Não deixe de ressaltar os 

números que aparecem na parte de cima do mapa de fusos horários. Eles devem notar que os que 

estão à direita (leste) de Greenwich são números positivos e os que estão à esquerda (oeste) são 

números negativos. Explique o que isso significa e faça, com a turma, o cálculo da hora em diferentes 

países quando é 0 h em Greenwich. Depois, amplie um pouco mais a atividade e calcule com os alunos 

o horário nas mesmas localidades quando são 8 h em Greenwich. Faça-os notar que, em determinados 

horários, quando já é, por exemplo, dia 11 de julho em alguns países a leste, ainda é dia 10 nos países 

mais a oeste. Por fim, proponha aos grupos que cada um calcule a hora dos países que localizaram na 

atividade da aula anterior no exato momento em que estão. 

Etapa 2 – Os fusos horários do Brasil 

Retome com os alunos as explorações anteriores sobre o Sistema Internacional de Fusos 

Horários. Lembre-os de que cada fuso corresponde a 15°. Em seguida, mostre novamente o mapa de 

fusos horários e problematize o fato de que as linhas que dividem os fusos horários não são regulares 

como as linhas dos meridianos. Explique que cada país pode adaptar o fuso às suas particularidades 

geográficas. Feita essa explicação, mostre aos alunos um mapa de fusos horários do Brasil e verifique 

se são capazes de notar que o Brasil tem 4 fusos horários.  

Em seguida, peça aos alunos que, em duplas, anotem 4 vantagens e 4 desvantagens decorrentes 

dessa situação. Abra a discussão com toda a turma e colete as hipóteses e conhecimentos deles. Conte 

a eles que, em 2008, o governo federal sancionou uma lei que estabelecia mais 1 fuso horário para o 

Brasil, onde fica o estado do Acre. Mas a maioria da população daquele estado, em 2010, indicou em 

um referendo que queria voltar ao horário antigo. Pergunte a eles quais as hipóteses para esse 

posicionamento da população do Acre. Converse também sobre a hora oficial do Brasil (hora de Brasília), 

qual sua necessidade e os inconvenientes. É importante que, ao final dessa aula, esteja claro para os 

alunos que a definição dos horários é resultado de um conjunto de convenções feitas pelas pessoas e 

que continuam sendo revistas; é importante fazê-los perceber que não se trata de um atributo “natural” 

do planeta, mas que se articula a fenômenos naturais como o nascer do Sol, por exemplo.  

Etapa 3 – O horário de verão 

Nesta última etapa a proposta é abordar o horário de verão como mais uma convenção criada 

pelo ser humano a partir de suas necessidades. Pergunte se eles sabem do que se trata, quando 

começa e quando termina, quais suas vantagens e desvantagens. Em seguida, proponha a  

sistematização de algumas informações sobre a história do horário de verão. Organize a turma em 

grupos e, sem muitas explicações, distribua para cada grupo os respectivos conjuntos de documentos:  
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1. DECRETO Nº 20.466, DE 1º DE OUTUBRO DE 1931, disponível em: 
<http://www2.camara.leg.br/legin/fed/decret/1930-1939/decreto-20466-1-outubro-
1931-560651-publicacaooriginal-83760-pe.html>. Acesso em: 28 set. 2018. 

2. DECRETO Nº 21.896, DE 1º DE OUTUBRO DE 1932, disponível em: 
<http://www2.camara.leg.br/legin/fed/decret/1930-1939/decreto-21896-1-outubro-
1932-559655-publicacaooriginal-81978-pe.html>. Acesso em: 28 set. 2018. 

3. Decreto nº 23.195, de 10 de Outubro de 1933, disponível em: 
<http://www2.camara.leg.br/legin/fed/decret/1930-1939/decreto-23195-10-outubro-
1933-525927-publicacaooriginal-1-pe.html>. Acesso em: 28 set. 2018. 

4. Presidência da República Casa Civil, disponível em: 
<http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/decreto/historicos/dpl/DPL2784-1913.htm>. 
Acesso em: 28 set. 2018. 

No que se refere a este último documento, será necessário explicar aos alunos que, quando 

uma lei vai sendo alterada, ficam tachadas as partes que não valem mais e estão indicados entre  

parênteses os números das leis que respondem pelas alterações. Dê essas explicações passando pelos 

grupos, enquanto trabalham na análise dos documentos. 

Temos a intenção de, a partir da leitura dos decretos, fazê-los compreender quando e por que 

foi criado o horário de verão e estabelecidos os fusos horários do Brasil. Peça aos grupos que escrevam 

um texto de síntese dessa história a partir dos documentos examinados. 

Na aula seguinte, proponha que em grupos produzam um vídeo explicativo sobre a história do 

horário de verão, seu funcionamento, suas vantagens e desvantagens. Primeiramente, entregue a eles 

alguma notícia sobre o que a população pensa a respeito dessa alteração sazonal. Há várias opções 

disponíveis em sites de jornais de notícias e revistas. Escolha, de preferência, algo recente e que se 

refira à região onde vivem os alunos. A intenção é que conheçam algumas das reclamações da  

população com relação à determinação legal do horário de verão e também as vantagens apontadas 

por outra parcela da população. A análise da reportagem deve contribuir para que os alunos possam 

pensar no roteiro de um vídeo informativo destinado à população em geral. 

Antes de filmarem (com celulares ou equipamentos disponíveis), é importante que escrevam 

o roteiro do vídeo. A intenção é que o vídeo seja capaz de sanar dúvidas de quem não compreende 

bem o que é o horário de verão e, principalmente, que afaste equívocos como a ideia de que no horário 

de verão as pessoas “perdem” 1 hora do seu dia. Ao final, convide-os a disponibilizar os vídeos nas 

redes sociais ou no site da escola.  

Proposta de avaliação das aprendizagens 

A avaliação levará em conta o envolvimento dos alunos em cada uma das etapas do projeto. 

Considerará, ainda, o desempenho deles na realização dos cálculos propostos e as escritas em grupo 

(síntese da história do horário de verão e roteiro do vídeo), além do próprio vídeo. Proponha, também, 

que façam por escrito uma autoavaliação, registrando seus aprendizados e desempenho.  

http://www2.camara.leg.br/legin/fed/decret/1930-1939/decreto-20466-1-outubro-1931-560651-publicacaooriginal-83760-pe.html
http://www2.camara.leg.br/legin/fed/decret/1930-1939/decreto-20466-1-outubro-1931-560651-publicacaooriginal-83760-pe.html
http://www2.camara.leg.br/legin/fed/decret/1930-1939/decreto-21896-1-outubro-1932-559655-publicacaooriginal-81978-pe.html
http://www2.camara.leg.br/legin/fed/decret/1930-1939/decreto-21896-1-outubro-1932-559655-publicacaooriginal-81978-pe.html
http://www2.camara.leg.br/legin/fed/decret/1930-1939/decreto-23195-10-outubro-1933-525927-publicacaooriginal-1-pe.html
http://www2.camara.leg.br/legin/fed/decret/1930-1939/decreto-23195-10-outubro-1933-525927-publicacaooriginal-1-pe.html
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/decreto/historicos/dpl/DPL2784-1913.htm
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Para saber mais – aprofundamento para o professor 

No portal IBGE Educa é possível encontrar conteúdos voltados à educação. Disponível 

em: <https://educa.ibge.gov.br/>. Acesso em: 10 out. 2018 

No endereço <http://www.horadomundo.com/> é possível encontrar o horário em 

diferentes cidades do mundo. Acesso em: 10 out. 2018. 

No endereço <http://www.horadebrasilia.com/fuso-horario.php> é possível encontrar 

informações acerca do fuso horário mundial e do Brasil. Acesso em: 10 out. 2018. 

https://educa.ibge.gov.br/
http://www.horadomundo.com/
http://www.horadebrasilia.com/fuso-horario.php

