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RELATÓRIO I 
Data: 23.04.2015  

 

Objetivo(s)  

Discutir conteúdos trabalhados em sala de aula, sucessor, antecessor, oposto, 

simétrico, módulo, expressões numéricas envolvendo adição e subtração de números 

inteiros. 

Desenvolvimento da Práxis Pedagógica 

1) Observe a reta numérica e responda: 

 
                 -25        -20      -15     -10    -5   0      5    10      15      20 

a. Quais os números naturais: 

b. Todos os números inteiros: 

c. O número que não é nem positivo nem negativo: 

d. Quem é maior o -25 ou 10? 

e. Quem é menor o -15 ou 5? 

2)  Veja o desenho da reta numérica e os pontos assinalados que indicam os números 

inteiros A, B, C ,D. Observe o número 0 na reta. 

 
                         D              C              0                 A                B 

a. O número A é negativo? 

b. O número C é negativo? 

c. D<C? 

d. B>A? 

e. Qual é o maior desses números? 

f. E o menor? 

3) Represente na reta dada os números abaixo: 

a. -3 b) 17 c) -12 d) o simétrico de 6 e) 5 f) o simétrico -13  

g) -17 h) -1  i) 2 

 
                                                             0 

4) Responda: 
a. -6 é o sucessor de qual número? 

b. O sucessor de 17 é? 

c. +21 é o sucessor de qual número? 

d. O número de -11 é ? 

e. Qual é sucessor do simétrico de 1236? 

f. Qual é o sucessor do simétrico de -15? 

g. Qual o sucessor de 7+4? 

h. O antecessor de -10 é? 

i. -21 é antecessor de qual número? 

j. O antecessor de +10? 

k. +32 é antecessor de que número? 

l. Qual é o antecessor do simétrico de -1456? 
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m. Qual é o antecessor do simétrico de 257? 

n. Qual é o antecessor de 75+2? 

o. O simétrico do número 4? 

p. O simétrico do número -3? 

5) Meu pai estava com um saldo no banco de -R$300,00. N0 dia 1/3/2014 foi 

depositado R$ 1000,00 no dia 4/3/2014 ele pagou com cheque as seguintes contas: 
a. Aluguel R$ 250,00 

b. Supermercado R$ 320,00 

c. Mercearia R$ 90,00 

d. Cartão R$ 230,00 

Descontando os cheques, qual será no dia 5/3/2014 o saldo de meu pai? 
 

6) Calcule: 
a. (-2) +(-3) + (+2) 

b. (+3) + (−3) + (−5) 
c. (−8) − (+5) 
d. (+5) − (−6) 
e. (−2) − (−4) 
f. (−8) + (−6) + (−3) 
g. (−4) + (−6) + (−3) 
h. 7+ (−5− 6) − (−9+ 3)  

i. −(+4 − 6) + (2− 3) 
j. −[4+ (3− 8) − 9] 
k. {−5+ [7− (3+ 1) − 10] + 2} 
l. −2− {5− [3− (−3− 1)]} 
m. 10− {30+ [4− (5+ 2)]} 

Análise das Atividades (produção textual reflexiva) 

A inter-aula teve inicio as 9 horas da manhã com termino as 10 horas e 30 

minutos, comparecerão nove alunos, as atividades trabalhadas com os estudantes 

foram entregues para eles pela professora regente da turma, os alunos foram bem 

participativos na correção e desenvolvimento das atividades. As atividades tinham 

como objetivo suprir possíveis dificuldades dos estudantes referentes aos conteúdos 

trabalhados em aula. Os estudantes de dispersam facilmente, que faz com que o 

tempo disponibilizado para resolução das questões seja diminuido e o bolsista 

solicite a participação dos estudantes para corrigir as questões. 

Referências 

ANDRINI, Álvaro; VASCONCELLOS, Maria José; Praticando Matemática, 6ª 

série, editora do Brasil, 1ª edição, São Paulo, 2002. 
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RELATÓRIO II 

Data: 04.05.2015  
 

Objetivo(s)  

Reconhecer e analisar as diferenças entre adição e subtração de números inteiros 

Desenvolvimento da Práxis Pedagógica 

1) Faça as seguintes operações bancárias observando o exemplo: 

crédito de R$ 10,00 mais débito de R$ 15,00 = -R$ 5,00 

a. Crédito de R$ 18,00 mas crédito de R$ 5,00 

b. Débito de R$ 25,00 mais débito de R$ 10,00 

c. Crédito de R$ 20,00 mais débito de R$ 7,00 

d. Crédito de R$ 20,00 mais débito de R$ 30,00 

e. Débito de R$ 60,00 mais crédito de R$ 80,00 

f. Débito de R$ 30,00 mais crédito de R$ 20,00 

g. Crédito de R$ 50,00 mais débito de R$ 50,00 

2) Num jogo de baralho, Rodrigo e Carolina obtiveram os seguintes resultados: 
 

Rodrigo Carolina 

1ª Partida 

ganhou 510 pontos perdeu 80 pontos 

2ª Partida 

perdeu 215 pontos ganhou 475 pontos 

3ª Partida 

perdeu 485 pontos ganhou 290 pontos 

4ª Partida 

ganhou 625 pontos perdeu 115 pontos 

 

a. Qual o número total de pontos de Carolina, após as quatro partidas? 

b. Qual o número total de pontos de Rodrigo, após as quatro partidas? 

c. De quem foi a vantagem final? Quantos pontos de diferença? 
 

3) São Paulo e América disputaram 3 partidas de futebol. As contagens foram as 

seguintes: 
 

1° Jogo: São Paulo 2 x América 4 

2° Jogo: São Paulo 0 x América 1 
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3° Jogo: São Paulo 6 x América 2 

Saldo de gols é a diferença entre o número de gols que uma equipe marcou e o 

número de gols que essa equipe sofreu. 

a. Qual o saldo de gols do São Paulo? 

b. Qual o saldo de gols do América? 

c. Qual desses tem saldo negativo? 
 

4) A temperatura num freezer era de -15 °C. Faltou energia elétrica e a temperatura 

subiu 6 °C. A que temperatura se encontra agora o freezer? 
 

Análise das Atividades (produção textual reflexiva) 

Compareceram 10 alunos, percebesse que os alunos conhecem o conteúdo 

porém não o reconhecem, não conseguem resolver ou desenvolver as atividades sem 

o auxilio do bolsista, não conseguem diferenciar as regras de sinais da adição e 

subtração. Para os estudantes desenvolverem as atividades e obterem o resultado 

correto, o professor tem que estar perguntando sobre as regras dos sinais, caso o 

professor não pergunte eles não utilizam as regras. Ou seja os estudantes são 

dependentes do professor e do bolsista para obterem os resultados sem equivoco. 

Referências 

ANDRINI, ALVARO; VASCONCELLOS, MARIA JOSÉ; Praticando 

Matemática, 6ª série, editora do Brasil, 1ª edição, São Paulo, 2002. 
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RELATÓRIO III 
Data: 11.05.2015  

 

Objetivo(s)  

Problematizar através das resoluções de problemas multiplicação e divisão de 

números inteiros. 

Desenvolvimento da Práxis Pedagógica 

1) Complete, em seu caderno, a seguinte tabela de multiplicação 
 

   +3    

 -4  +2   +6 

   +1    

-3 -2 -1 0 +1 +2 +3 

   -1    

 +4  -2    

   -3   -9 

 Responda: 
a. Qual é o dobro de -1? 

b. Qual é o triplo de -2? 

c. O que acontece quando um número é multiplicado por -1? 

d. Qual o sinal do produto quando os dois fatores tem sinais iguais? 

e. Qual o sinal do produto quando os dois fatores tem sinais diferentes? 
 

2) Lúcio participou cinco vezes de um jogo no computador. Aconteceu o seguinte: 
Ganhou 4, Perdeu 3, Ganhou 8, Perdeu 5, Ganhou 13. 

a. Qual foi  pontuação final? 

b. Escreva uma expressão que traduza essa situação. 
 

3) Qual é o resultado? 
a. O dobro de -5 adicionado a -3. 

b. O triplo de -10 dividido por -5. 

c. A metade de -140 dividido por 7. 

d. O dobro do quociente de -72 por 9. 

e. O dobro de -5 mais 1. 

f. O triplo de -10 mais 5. 

g. O dobro de -20 menos o triplo de -5 

h. O simétrico de -6 menos o dobro do simétrico de 4. 
 
 

Análise das Atividades (produção textual reflexiva) 
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Compareceram oito estudantes na inter-aula, os estudantes foram bem 

participativos, questionaram bastante, porém tem dificuldades em interpretar o 

enunciado das atividades, os alunos confundem as regras de sinais da adição e 

subtração com as da multiplicação e divisão de números inteiros e no momento em 

que o bolsista está explicando e perguntando em voz alta para que todos respondam 

sobre as regras de sinais os estudantes respondem corretamente porém no momento 

do desenvolvimento das atividades os estudantes voltam a se equivocarem com os 

sinais. 

Referência 

ANDRINI, ALVARO; VASCONCELLOS, MARIA JOSÉ; Praticando 

Matemática, 6ª série, editora do Brasil, 1ª edição, São Paulo, 2002. 

 

 

RELATÓRIO IV 
Data: 25.05.2015  

 

Objetivo(s)  

Trabalhar com os alunos propriedades da Potenciação 

Desenvolvimento da Práxis Pedagógica 

1)   Reduza a uma só potência 

a)(−6)4. (−6)3. (−6)7      

b) 97. 910     

c) 21. 21. 22. 23. 24. 25 

d) (+5)7. (+5)2    

e) (−3)5. (−3)2      
f) (−4)2. (−4)1 

g) 𝑎7:𝑎3 

h)𝑎8:𝑎2 

i)𝑎3:𝑎1 

j)𝑎5:𝑎0 

k)𝑎25:𝑎25 

l)𝑎102:𝑎 
 

Aplique a propriedade de potência de potência: 

a. [(−4)2] ³ 

b. [(5)³]4 
c. [(−3)³]2 
d. [(−7)³]3 
e. [(+2)4]4 
f. [(21)6]² 
g. [(−1)²]² 
h. [(9)8]³ 

Aplique a propriedade de potência de um produto: 

a. [(−2). (+3)]5 
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b. [(+9)². (−9)]5 
c. [(−7)(+4)]3 
d. [(−4). (8)]4 
e. [(+6)(−5)]7 

 
 

Análise das Atividades (produção textual reflexiva) 

Percebe-se que os estudantes não se preocupam e compreender/aprender os 

conteúdos, pois eles reclamam das atividades “que é difícil”,”que não sabem fazer”, 

porém no momento das explicações eles não prestam a devida atenção se dispersam, 

eles perdem a concentração muito fácil, os estudantes não se preocupam em 

aprender e sim decorar os enunciados, decorar como se resolve as atividades o 

suficiente para terem uma boa nota do final do trimestre. Os estudantes reclamaram 

das propriedades da potenciação, eles não conseguem distinguir uma propriedade da 

outra, e por mais que explique e que ajude eles dissem que não sabem e acabam não 

resolvendo.  

Referências 

BIANCHINI, EDWALDO; Matemática Bianchini, 7° ano, editora Moderna, São 

Paulo, 2011. 
 

 

 

RELATÓRIO V 

Data: 01.06.2015  
 

Objetivo(s)  

Discutir os conteúdos trabalhados no primeiro trimestre: antecessor, sucessor, 

módulo, simétrico, oposto e expressões numéricas envolvendo as seis operações 

com números inteiros.  

Desenvolvimento da Práxis Pedagógica 

Responda: 
a. -5 é o sucessor de qual número? 

b. O sucessor de 18 é? 

c. 31 é o sucessor de qual número? 

d. O sucessor de -10 é? 

e. Qual é o sucessor do simétrico de 1200? 

f. Qual é o sucessor do simétrico de -16? 

g. Qual o sucessor de 8+4? 

h. O antecessor de -9? 

i. -30 é o antecessor de qual número? 
 

Expressões envolvendo as seis operações com números inteiros: 

a. 2√49+ 32: −4 

b. (−5+ 1)²+ (4)²− (−1)  

c. {40: −2³+ [(−16): (+2) + √81]} 
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d. √144+ √81+ √16 

e. (−2)2 − [−23 − √16. (2³− 10)]: 171 

f. (−4+ 7)2 − √(−5+ 8)²+ (−9+ 5)² 

g. √−(−5)²+ (−10+ 51) − (−4)² 

h. {12− (−5+ 9)²− [+5− (−2 + 13)]0 − (−5+ 3)} 
 

Análise das Atividades (produção textual reflexiva) 

As principais dificuldades dos estudantes está nas expressões numéricas, eles 

não se detêm em desenvolver as expressões numéricas passo a passo, por mais 

detalhado que o professor explique, os estudantes não entendem porque primeiro se 

resolve potencia e raiz quadrada, segundo multiplicação e divisão, terceiro adição e 

subtração. Que primeiro resolve o que esta entre parenteses depois colchetes e por 

ultimo o que está entre chaves. Os estudantes questionam porque tem que seguir 

esses “passos”, é explicado para os estudantes que se cada um resolver de uma 

forma, as expressões terão infinitos resultados, logo temos que resolver na mesma 

sequência para que possamos obter u só resultado. 

Referências 

BIANCHINI, Edwaldo; Matemática Bianchini, 7º ano, editora Moderna, São 

Paulo,2011. 
 

 

RELATÓRIO VII 
Data: 15.06.2015  

 

Objetivo(s)  

Retomar com os estudantes as regras de sinais da multiplicação e divisão com 

números inteiros. 

Desenvolvimento da Práxis Pedagógica 

1) Utilizar as regras de sinais da multiplicação e divisão para resolver as 

seguintes questões: 

a. (+4). (−3) 

b. (−7). (+7) 

c. (−6). (−10) 

d. (5). (−11) 

e. (8). (30) 

f. (25).(-4) 

g. (10). (−10) 
h. (-36).(15) 

i. (20):(-10) 

j. (158):(-2) 

k. (-63):(21) 

l. (108):(36) 

m. (-72):(-8) 

n. (-330):(-22) 
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o. (824):(206) 

p. (196):(-2) 

q. Triplo de -16 

r. Dobro de -35 

s. Quadruplo de -12 

t. Quíntuplo de -20 

u. Sêxtuplo de -17 

Análise das Atividades (produção textual reflexiva) 

Neste dia compareceram três alunos para a inter-aula, no inicio foi explicado que 

nós iriamos fazer somente um exercício para retomar as regras de sinais dos 

números inteiros, pois para resolver as atividades que seria iniciado em sala de aula 

referente aos números racionais teriam que mobilizar as mesmas regras de sinais da 

multiplicação e divisão dos números inteiros, os estudantes disseram que seria fácil 

resolver a atividade, porém no momento da correção foi verificado que a maioria 

dos resultados estavam com os sinais trocados, logo eles reconheceram que 

realmente  precisavam desta retomada. 

Referências 

BONJORNO, José Roberto; BONJORNO, Regina Azenha; OLIVARES, Ayrton; 

Matemática Fazendo a Diferença. 6ª série. 1ª edição. Editora FTD, São Paulo, 

2006. 
 

 


