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Números inteiros e as medidas de temperatura  

de conservação de alimentos 

Público-alvo: 7o ano 

Duração: 3 aulas 

Referência do Livro do Aluno: Capítulo 1 

 

Relevância para a aprendizagem 

O estudo dos números inteiros é muito importante para situações cotidianas e para o 

desenvolvimento do raciocínio numérico. O objetivo das atividades propostas nesta sequência  

didática é ajudar os alunos a realizar operações com números inteiros (ordenar, comparar e operar). 

Isso permite que eles compreendam melhor o conceito de números inteiros e reflitam sobre a ideia de 

referencial na reta numerada, ajudando-os ainda a estabelecer a diferença entre o conjunto dos 

números inteiros e o conjunto dos números naturais, estudados anteriormente.  

 

Objetivos de aprendizagem 

• Ordenar números inteiros. 

• Realizar operações de adição e subtração com números inteiros. 

• Entender a ideia de referencial na reta numerada. 

 

Material necessário 

• papel sulfite 

• embalagens de alimentos refrigerados e congelados (previamente solicitadas aos alunos) 

• tiras de cartolina 

• fita adesiva 

• régua 

 

  



 

 

Material Digital do Professor 

Matemática – 7º ano 

1º bimestre – Sequência didática 1 

Objetos de conhecimento e habilidades (BNCC) 

Objetos 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. 

Números inteiros: usos, história, 
ordenação, asso2ciação com pontos 
da reta numérica e operações. 

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

Problemas envolvendo medições. 
(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. 

 

Desenvolvimento 

Aula 1 – Embalagens de alimentos refrigerados e congelados 

Duração: 50 minutos 
Local: sala de aula 
Organização dos alunos: individual (atividade 1) e trios (atividade 2) 
Recursos e/ou material necessário: embalagens de alimentos refrigerados e congelados, com a respectiva indicação  
da medida de temperatura ideal de conservação, trazidas pelos alunos 

Solicite previamente aos alunos que tragam embalagens de alimentos refrigerados e 

congelados, com a respectiva indicação da medida de temperatura ideal de conservação. 

Atividade 1: Utilização de números inteiros em diferentes contextos (20 minutos) 

Inicie a aula com os alunos sentados nas respectivas carteiras. Peça a eles que citem 

diferentes situações nas quais identificam a presença de números inteiros e anote as informações na 

lousa para que todos possam ler. Alguns exemplos que podem ser citados pelos alunos são: saldo de 

gols de times de futebol em campeonatos, medida de temperatura de uma cidade do Nordeste e  

de uma do Sul do Brasil, saldo bancário, etc. Incentive-os a identificar o que essas situações têm em 

comum, por exemplo, o fato de todas apresentarem um referencial para definir quando consideramos 

esses valores positivos e quando os consideramos negativos. Eles podem apontar que o saldo de gols 

igual a 0 em um campeonato acontece quando a quantidade de gols marcados e sofridos é a mesma: 

este será o referencial para definir quando o saldo de gols será positivo (maior quantidade de gols 

marcados) e quando será negativo (maior quantidade de gols sofridos). Do mesmo modo, 0 °C é o 

referencial para definir medidas de temperatura positivas e negativas, ou seja, maiores do que 0 °C 

serão positivas e menores do que 0 °C serão negativas.  

Em seguida, destaque o exemplo das temperaturas e peça aos alunos que indiquem a 

importância de medi-las. Dentre as colocações dos alunos, é possível que apareça algum comentário 

sobre a conservação de alimentos; caso não surja esse exemplo, incentive-os a falar sobre isso. 
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Atividade 2: Armazenamento de alimentos (30 minutos) 

Recolha as embalagens de alimentos previamente solicitadas aos alunos. Organize-os em trios 

e distribua, para cada trio, algumas das embalagens que eles trouxeram. Peça que comparem as 

medidas de temperatura de armazenamento presentes nas embalagens e solicite que criem 

hipóteses para justificar a medida de temperatura indicada, por exemplo: um iogurte necessita de 

uma temperatura baixa para ser conservado porque é um tipo de alimento que estraga rapidamente. 

Por outro lado, biscoito recheado pode ser conservado em uma temperatura mais alta porque esse 

tipo de produto leva mais tempo para estragar. 

Feitas as observações, peça aos trios que compartilhem com o restante da turma as conclusões 

a que chegaram. Guarde as embalagens de alimentos para serem utilizadas na próxima aula. 

 

Aula 2 – Comparação e ordenação de medidas de temperatura 

Duração: 50 minutos 
Local: sala de aula 
Organização dos alunos: trios (mesmos da aula anterior) 
Recursos e/ou material necessário: folhas de papel sulfite (uma para cada trio), embalagens de alimentos com a indicação 
da medida de temperatura de armazenamento (utilizadas na primeira aula; distribua duas para cada trio), tiras de 
cartolina, obtidas do recorte de uma cartolina em três partes iguais (uma tira para cada grupo), fita adesiva e régua 

Atividade 1: Comparação entre medidas de temperatura de armazenamento de alimentos  

(25 minutos) 

Organize os alunos em trios e peça a cada grupo que selecione duas embalagens dentre  

as disponíveis. Em seguida, eles devem determinar a diferença entre as medidas de temperatura 

indicadas nas embalagens. Deixe que os trios definam essa diferença sem interferir. Incentive -os 

a discutir com os integrantes do grupo para chegar a uma resposta única, caso haja discordância. 

Em seguida, peça aos trios que apresentem as medidas de temperatura de armazenamento 

que aparecem nas embalagens e a diferença entre essas medidas determinada por eles. Solicite a 

cada trio que anote essas informações na lousa. Após a exposição das respostas de todos os trios, 

promova uma discussão entre a turma e ajude-os na correção das respostas, deixando que os alunos 

exponham suas estratégias para justificar os respectivos argumentos.  

Atividade 2: Ordenação das medidas de temperatura de armazenamento de alimentos  

(25 minutos) 

Em um segundo momento, distribua aos trios tiras de cartolina e réguas e peça que  

organizem as medidas de temperatura diferentes, anotadas na lousa, em uma reta numerada 

desenhada no papel. Incentive cada trio a pensar na ordem dessas medidas e criar uma escala para 

posicioná-las corretamente. 
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Quando todos os trios terminarem, peça que coloquem o papel com suas retas numeradas em 

um lugar onde todos possam ver (uma opção seria fixá-lo em uma parede da sala de aula utilizando, 

para isso, a fita adesiva). Promova uma discussão com os alunos pedindo que comparem as retas  

numeradas que elaboraram. Caso haja diferenças, solicite aos trios que justifiquem o raciocínio 

utilizado. Neste momento, aproveite para esclarecer possíveis confusões que possam surgir, como 

considerar um número negativo de maior módulo ou valor absoluto (mais distante do zero) maior do 

que outro número negativo de menor módulo (mais próximo do zero). 

 

Aula 3 – Estimando medidas de temperatura de armazenamento de alimentos 

Duração: 50 minutos 
Local: sala de aula 
Organização dos alunos: em trios 
Recursos e/ou material necessário: folhas de papel sulfite (uma para cada trio) 

Atividade 1: Estimativa de medidas de temperatura (20 minutos) 

Antes da aula, escolha alguns tipos de alimentos industrializados (pelo menos três alimentos 

por trio) e pesquise a medida de temperatura de armazenamento de cada um deles. Inicie a aula 

organizando os alunos em trios (podem ser os mesmos das aulas anteriores). Anote esses alimentos 

na lousa.  

Em seguida, peça a cada trio que escolha um tipo de alimento dos que foram anotados na 

lousa e que, com base nas observações feitas na aula anterior, estime uma medida de temperatura 

ideal de armazenamento para esse alimento. Os trios precisam apresentar uma única estimativa,  

portanto incentive-os a discutir para chegar a um acordo. Faça isso em três rodadas para que todos os 

trios apresentem suas estimativas para a medida de temperatura de armazenamento de três tipos de 

alimento, de modo que todos os alimentos sugeridos tenham recebido uma estimativa. 

Depois que todos os integrantes do grupo chegarem a um acordo a respeito das estimativas, 

revele a eles os valores corretos de armazenamento e anote-os na lousa. Promova uma breve 

discussão para que os alunos percebam a diferença entre os valores estimados e os valores reais de 

cada alimento. Comente um pouco sobre algumas características que fazem certos alimentos terem 

medidas de temperatura de armazenamento abaixo de zero e outros não.  

Atividade 2: Diferenças de medidas de temperatura (25 minutos) 

Ofereça, a cada trio, uma folha em branco e peça que desenhem a escala de um termômetro 

com a indicação das medidas de temperatura que vão de +25 °C a −25 °C, excluindo da lousa 

qualquer medida de temperatura que esteja fora desse intervalo. Incentive cada aluno a pesquisar 

o significado da letra "C” após os valores da temperatura. Em seguida, faça uma breve explanação 

sobre a escala Celsius e também sobre a escala Fahrenheit, esta utilizada em poucos países, entre 

eles os Estados Unidos. 
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Solicite a cada trio que escolha duas medidas de temperatura das disponíveis na lousa  

para que outro trio calcule a diferença entre elas. Ou seja, o primeiro trio escolhe duas medidas de 

temperatura para o segundo trio, o segundo trio para o terceiro, e assim por diante, até que todos os 

trios recebam duas medidas de temperatura para calcular a diferença entre elas. Incentive os alunos a 

interpretar essa diferença como a distância entre esses números na escala do termômetro desenhada. 

Finalize a aula propondo aos alunos uma discussão das respostas dadas nesta atividade. Peça aos 

trios que apresentem o resultado encontrado e a forma como posicionaram esses valores na escala do 

termômetro. Por fim, estabeleça a relação entre a escala do termômetro e a reta numerada dos 

números inteiros. 

 

Aferição do objetivo de aprendizagem 

Durante todas as etapas do projeto, procure observar a participação dos alunos e avaliar os 

conhecimentos que eles estão adquirindo. No decorrer das discussões, avalie a capacidade que eles 

apresentam de interpretar, ordenar e calcular diferenças entre números inteiros, além da habilidade 

de trabalhar em equipe. Procure registrar os diálogos estabelecidos e recolher os registros de  

estratégias produzidas pelos trios, tanto no desenvolvimento com os números inteiros como nas  

colocações a respeito dos alimentos e das respectivas medidas de temperatura de armazenamento.  

 

Questões para auxiliar na aferição 

 Na embalagem de um produto alimentício, consta que ele deve ser conservado no congelador 
entre −10 °C e −8 °C. Nas instruções de preparo, há a indicação de que ele deve ser assado, em 
forno a gás, a 200 °C por 55 min.  

Supondo que uma pessoa tenha conservado esse produto em seu congelador a −9 °C, e que o 
tenha retirado do congelador, assando-o no forno a gás, conforme as instruções da embalagem, 
responda:  

a) Qual é a diferença entre a medida de temperatura inicial e a medida de temperatura final 

desse produto? 

b) Imagine que, antes de pôr no forno, essa pessoa deixou o produto descongelar até atingir a 

temperatura ambiente (25 °C) e, em seguida, colocou-o no forno. Qual é a diferença entre a 

medida de temperatura que o produto tinha ao entrar no forno e a medida de temperatura 

ao sair do forno?  
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 Alice pegou um termômetro culinário e percebeu que a medida da temperatura ambiente marcada 
por ele era de 25 °C. Em seguida, mediu a temperatura de uma refeição congelada e obteve a 
seguinte marcação: 

Avits Estúdio Gráfico/Arquivo da editora 

 

Com base nessas informações, responda: 

a) Qual é a diferença entre a medida da temperatura ambiente e a medida de temperatura 

desse alimento? 

b) Se esse alimento for aquecido até 180 °C, qual será o aumento de medida de temperatura 

que ele sofrerá? 

 

Gabarito das questões 

  
a) A medida de temperatura inicial do produto é de −9 °C e a medida de temperatura final é de 

200 °C. A diferença entre essas medidas de temperatura é de 200 − (−9) = 209 °C. 

b) A medida de temperatura do produto ao entrar no forno era de 25 °C e a medida de 

temperatura final é de 200 °C. A diferença entre essas medidas de temperatura é de  

200 – 25 = 175 °C. 

  
a) A diferença entre a medida da temperatura ambiente e a medida de temperatura do 

alimento é de 25 − (−10) = 35 °C. 

b) Se o alimento for aquecido até 180 °C, o aumento de medida de temperatura será dado por 

180 − (−10) = 190 °C. 


