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Língua Portuguesa Leitura deleite: Texto 1

Fonte: Jornaljoca (2020).
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Leitura deleite é tipo de leitura sem compromisso com análise ou
atividades, é ler pelo prazer de ler.
Apresentação
Na semana passada, vimos um pouco mais sobre os memes, GIF’s, histórias em
quadrinhos e anúncio publicitário. Vamos continuar nossos estudos?
Observe este anúncio. Vamos refletir juntos?

Texto 2

Fonte: Blog do Fabio Jaba (2020).

a)

Qual a temática central dele?

b)

Qual a posição que ele adota com relação ao suicídio e depressão?

c)

Quais são os elementos verbais e não verbais utilizados para compor a

mensagem?
d)

Você concorda ou discorda da proposta do anúncio? E quais outras sugestões

você acrescentaria a essa campanha?

As fontes das imagens e materiais de pesquisas utilizados para elaboração desta atividade semanal, estão
disponibilizados no documento Referências Bibliográficas (11S)
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e)

As palavras podem ter diferentes significados, no segundo quadrinho há a

expressão “se abrir”. Com qual significado ela foi usada?

Então, vamos lá...
a)

A temática central do anúncio é a prevenção do suicídio e as suas diversas

formas de ajudar o próximo. O anúncio nos chama a atenção para ajudar as pessoas
que estão passando por algum momento difícil, mas especificamente, que estão com
depressão.
b)

O texto adota uma posição preventiva e solidária diante das questões complexas

como a depressão e o suicídio.
c)

Os elementos que produzem o sentido são as imagens, as posições que as

pessoas ocupam já anunciam parte da narrativa e os verbos no imperativo, sugerindo
o que se pode fazer para ajudar.
d)

Você pode concordar ou não com a proposta do anúncio. Caso concorde, há

outras ações para ajudar, dentre elas, ligar para a pessoa, fazer uma visita,
demonstrar carinho e atenção.
e)

A expressão “se abrir” está sendo empregada no sentido de ser sincero, de

contar os teus segredos para alguém, tuas fragilidades e/ou teus medos.

Desafios
Intertexto
Texto 3
NOVO CORONAVÍRUS: VEJA 6 ATITUDES SIMPLES PARA AJUDAR A QUEM
PRECISA
INICIATIVAS COMO FAZER COMPRAS PARA SEU VIZINHO DO GRUPO DE
RISCO E DAR AULAS ON-LINE TÊM INSPIRADO PESSOAS, EM TODO O BRASIL,
A SEREM SOLIDÁRIAS
Publicado em 8 Abr 2020, 14:04
O distanciamento social recomendado pela Organização Mundial da Saúde (OMS)
para impedir que o novo coronavírus se espalhe, na verdade, tem aproximado
pessoas. Elas estão se dispondo a fazer compras em mercados e farmácias para
As fontes das imagens e materiais de pesquisas utilizados para elaboração desta atividade semanal, estão
disponibilizados no documento Referências Bibliográficas (11S)
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evitar que idosos e demais pessoas do grupo de risco precisem sair às ruas. Outras
dão aulas gratuitas on-line e cuidam da saúde mental da sua rede de afeto.
(...)
1. Ajude os trabalhadores autônomos
Os trabalhadores autônomos vêm sofrendo com o atual cenário, já que não
possuem salários fixos e o número de clientes caiu ou zerou neste momento de
quarentena. Se você é cliente de alguém que está nessa situação – e se isso estiver
ao seu alcance –, um grande ato de solidariedade é contribuir financeiramente com
esse profissional (diarista, professor particular, personal etc.), mesmo ele estando
impossibilitado de trabalhar. Uma outra forma de contribuir é divulgando o trabalho
dele em suas redes sociais.

2. Faça compras para seu vizinho do grupo de risco
(...) “Queridos vizinhos idosos ou em grupo de risco para o coronavírus, fico à
disposição de vocês para ir ao mercado e/ou farmácia, caso precisem de algo.
Atenciosamente, Fernanda, apto. 123.” Este recado foi escrito à mão, em uma folha
de caderno, por Fernanda Martins, moradora da região central da cidade de São
Paulo.
Depois de ver algumas ideias circulando nas redes sociais, Fernanda resolveu
demonstrar solidariedade. “Precisava fazer algo. Muitos dos meus vizinhos são
idosos, ainda trabalham e costumam ir ao mercado com muita frequência. Então,
escrevi o bilhete, coloquei no quadro de recados do prédio e no elevador”, diz
Fernanda. (...)

3. Ofereça aulas on-line de alguma habilidade sua
Se você toca algum instrumento, sabe fazer meditação, conhece exercícios
físicos ou fala outro idioma, essa é uma ótima oportunidade para mostrar suas
habilidades dando aulas on-line. É o que está fazendo a professora de inglês da rede
pública de ensino Larissa Oliveira, no interior da Bahia.
“Por mais que existam aulas no YouTube com vários professores de inglês e
outras matérias escolares, que poderíamos indicar, nossos alunos querem nos ver
ensinando a lição, eles gostam da nossa presença. Eu testei, senti-me bem gravando,
aí resolvi fazer”, conta a professora. (...)
As fontes das imagens e materiais de pesquisas utilizados para elaboração desta atividade semanal, estão
disponibilizados no documento Referências Bibliográficas (11S)
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4. Apoie um banco de alimentos
Os bancos de alimentos têm se tornado cada vez mais necessários na luta contra o
novo coronavírus, visto que nosso país tem um grande número de pessoas morando
na rua. Para ter uma ideia, apenas na capital paulista, 24 mil pessoas vivenciam essa
situação, segundo dados da Secretaria da Assistência Social da Prefeitura de São
Paulo, de 2019.
Essas pessoas se alimentam com a ajuda de bares e restaurantes, que, neste
momento, estão fechados. Assim, o banco de alimentos se torna uma importante fonte
de ajuda, pois tem como objetivo arrecadar doações de alimentos para distribuir a
quem precisa. (...)

5. Adote um idoso que mora sozinho
Essa ideia é bastante simples: basta estar disponível para conversar pelo
WhatsApp. Essa é a proposta da pesquisadora brasileira Marília Duque, o Anjo no
WhatsApp. “Ainda não é uma plataforma que conecta pessoas dispostas a ajudar os
idosos, pode ser que vire. Por enquanto, é uma campanha de conscientização focada
na própria rede de contatos de cada um de nós”, descreve Marília.
Neste momento, a ideia é começar por perto. Procure na sua lista de contatos,
pergunte para seus amigos, preste atenção nos seus vizinhos. Com certeza, perto de
você, existe um idoso que mora sozinho e que vai ficar muito feliz com sua
“companhia”. Você pode mandar mensagem perguntando como ele está, se dormiu
bem, se alimentou, teve tosse. Além disso, vocês podem jogar conversa fora e fugir
do tédio!

6. Rolê à distância com amigos e familiares
As pessoas estão ansiosas e apreensivas com a saúde de familiares e amigos.
Além disso, as preocupações sociais e econômicas também batem à porta. Indivíduos
trabalham em casa pela primeira vez. Recebem notícias sobre a crise a todo momento
e estão sujeitos a outras situações que o distanciamento social demanda. Então, mais
do que nunca, é preciso cuidar da saúde mental – nosso e da nossa rede de relações.
Aproveite o momento para promover encontros virtuais com seus familiares, amigos
ou pessoas da sua vizinhança. Você pode fazer uma videochamada com o Skype,
WhatsApp ou qualquer outra plataforma da sua preferência. Reúna essas pessoas
As fontes das imagens e materiais de pesquisas utilizados para elaboração desta atividade semanal, estão
disponibilizados no documento Referências Bibliográficas (11S)
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para trocar novas experiências, fazer uma roda de música ou tomar aquele vinho. Ah,
chama o novo amigo idoso para esse rolê! Em breve, estaremos nos abraçando, mas,
por enquanto, podemos abraçar essa causa.
Fonte: Texto adaptado. Natura (2020).

Em relação ao texto 3, responda:
1. Qual é a temática central do texto?
___________________________________________________________________
___________________________________________________________________

2. Em relação aos diferentes significados que uma palavra e/ou expressão pode
ter. Com qual sentido as palavras “adote” em “adote um idoso que mora
sozinho” e “abraçar” em “podemos abraçar essa causa” foram usadas? E quais
outros sentidos essas palavras podem ter?
___________________________________________________________________
___________________________________________________________________
___________________________________________________________________

3. Quais são as semelhanças e diferenças entre os textos 3 e 2 em relação à
temática e organização textual?
___________________________________________________________________
___________________________________________________________________
___________________________________________________________________

4. Dê a sua contribuição ao texto, escrevendo outras atitudes simples para
ajudar a quem precisa nessa época de pandemia ou ainda contribua com as
atitudes já escritas. Fique atento à estrutura textual que foi utilizada, a
linguagem e, caso seja necessário, adeque o título. Use sua criatividade,
pesquise na internet ou ainda pergunte às pessoas da sua família.
___________________________________________________________________
___________________________________________________________________
___________________________________________________________________
___________________________________________________________________
As fontes das imagens e materiais de pesquisas utilizados para elaboração desta atividade semanal, estão
disponibilizados no documento Referências Bibliográficas (11S)
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Língua Inglesa

Vamos continuar os nossos estudos em Língua Inglesa? Você deve ter
observado que nas unidades anteriores discutimos em inglês sobre algumas questões
e situações que fazem parte do nosso dia a dia. Que tal retomar a leitura? Quais os
temas estudados?
(

) SPORTS

( X ) COVID-19

(

) BULLYING

( X ) GOING

GREEN/ENVIRONMENT
Então, convidamos você a ler o texto abaixo. Este texto é um gênero do tipo:
(

) Conto

( ) História em Quadrinho- HQ (

) Tirinha ( X ) Biografia ( ) Pôster

Figura 1. Greta Thunberg

Fonte: Biography (2020).

Greta Thunberg – Biography (2003)
UPDATED: MAY 4, 2020 - ORIGINAL: NOV 4, 2019
Greta Thunberg is a Swedish climate youth activist who has received worldwide
recognition for her efforts to fight climate change.
Greta Thunberg was born on January 3, 2003, in Stockholm, Sweden. Thunberg began
her climate activism at age 15. Thunberg was born and raised in an artistic family. Her
mother, Malena Ernman, is an opera singer, and her father, Svante Thunberg, is an
actor. She has a younger sister, Beata, who is a popular singer in Sweden. Like her

As fontes das imagens e materiais de pesquisas utilizados para elaboração desta atividade semanal, estão
disponibilizados no documento Referências Bibliográficas (11S)
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sister, Beata has been open about her own challenges dealing with disorders like
ADHD and OCD.
Quadro 1. Vocabulary

1. youth: jovem 2. worldwide: mundial, por todo o mundo
3. recognition: reconhecimento
4. Sweden: Suécia
5. singer: cantor(a)
6. efforts: esforços
7. began: iniciou, começou
8. sister: irmã
9. climate change: mudança climática
10. efforts: esforços

11. OCD: transtorno obsessivocompulsivo, TOC... (ObsessiveCompulsive Disorder) 12. ADHD: forma abreviada de
“attention
deficit
hyperactivity
disorder”: transtorno de déficit de
atenção e hiperatividade, TDAH...
13. was born: passado do verbo
“be born”- nascer.

Fonte: Dictionary Cambridge (2020).

Let’s talk about biography!!!
What do you know about biography?. ( “O que você sabe sobre biografia?”).

No dicionário Cambridge online, a palavra biografia (biography) é definida como
a história da vida de uma pessoa escrita por alguém.
Biography: the life story of a person written by someone else.

Assim, compreendemos que a biografia é um tipo de texto que narra a história
da vida de alguém, ou seja, um relato de fatos/informações sobre a vida de uma
pessoa comum ou de uma personalidade. A palavra biografia é formada pelos dois
termos de origem grega: bio (vida) e grafia (escrita).
Fonte: Toda Materia (2020).

Desafios
ACTIVITY 01. READING - Leia a biografia de Greta Thunberg e complete as
informações no quadro a seguir:
QUICK FACTS
FULL NAME:
BIRTH DATE:
PLACE OF BIRTH:
NATIONALITY:
ZODIAC SIGN - Capricorn
As fontes das imagens e materiais de pesquisas utilizados para elaboração desta atividade semanal, estão
disponibilizados no documento Referências Bibliográficas (11S)
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ACTIVITY 02. WRITE TRUE OR FALSE? VERDADEIRO OU FALSO?
1.Greta Thunberg nasceu em Junho de 2003 ( )
2. Beata é a irmã mais nova de Greta. (
3. Beata não é uma cantora. (

)

)

4. Malena Ernman e Svante Thunberg são os pais de Greta Thunberg. (
5. Greta Thunberg é uma ativista chinesa. (

)

)

ACTIVITY 03. Writing Biographies: Agora, pesquise informações e escreva as
biografias das seguintes personalidades do mundo do esporte (automobilismo) e da
moda: Ayrton Senna e Gisele Bündchen. Fique à vontade para consultar o
dicionário.
1.QUICK FACTS- Ayrton Senna

2.QUICK FACTS- Gisele Bündchen

FULL NAME:

FULL NAME:

BIRTH DATE:

BIRTH DATE:

DEATH DATE:

PLACE OF BIRTH:

PLACE OF BIRTH:

NATIONALITY:

NATIONALITY:

ZODIAC SIGN:

ZODIAC SIGN:

Língua Espanhola
En esta semana hablaremos sobre acontecimiento y personalidades del
pasado y para empezar, nada más justo que hablar de unos de los inscriptores y obras
más importantes de la literatura española “Miguel de Cervantes y Don Quijote de la
Mancha”

Hablar sobre Historia o Literatura española y no hablar de Don Quijote de la
Mancha es como hablar del fútbol brasileño y no hablar de Pelé. Don Quijote de la
Mancha es hasta hoy unas de las obras más importantes de la literatura mundial.
¿Vamos a conocer un poquito sobre Miguel de Cervantes y su obra “Don
Quijote de la Mancha”?
As fontes das imagens e materiais de pesquisas utilizados para elaboração desta atividade semanal, estão
disponibilizados no documento Referências Bibliográficas (11S)
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Vamos conhecer um pouquinho sobre Miguel de Cervantes e sua obra “Don
Quijote de la Macha”?
Biografía de Miguel de Cervantes
Figura 1. Miguel de Cervantes

(1547-1616)
Nacido en Alcalá de Henares, su familia pronto se trasladó
a Valladolid por problemas económicos, y allí comenzó
sus estudios. Más tarde volvió a Madrid, estudió en las
universidades de Alcalá de Henares y Salamanca y en el
año 1571 participó en la batalla de Lepanto, donde perdió
la mano izquierda.
Fonte: Blogak (2020).

Ya en 1605 publicó su obra maestra: El ingenioso hidalgo Don Quijote de la
Mancha. Miguel de Cervantes escribió Don Quijote de la Mancha en el año 1605. La
obra fue un éxito de inmediato y poco tiempo después de su publicación comenzaron
a circular varias ediciones. En 1615 Cervantes añadió a la novela una segunda parte,
donde se relatan nuevas aventuras del Quijote.
Curiosidade da língua! A palavra “novela” em espanhol significa história ou
narrativa. O que nós chamamos de “novela” em português, em espanhol se diz
“telenovela”
Breve resumen de la obra de Don Quijote de la Mancha
Figura 2. Don Quijote de la Mancha

Alonso Quijano es un hidalgo pobre de la Mancha,
que de tanto leer novelas de caballería acaba
enloqueciendo y creyendo ser un caballero andante,
nombrándose a sí mismo como Don Quijote de la
Mancha. Sus intenciones son ayudar a los pobres y
desfavorecidos, y lograr el amor de la
supuesta Dulcinea del Toboso, que es en realidad es
Fonte: Ideas para mama (2020).

una campesina llamada Aldonza Lorenzo. La primera

salida la hace solo, pero regresa en poco tiempo a casa y decide nombrar a Sancho
Panza, un empleado suyo, escudero. Juntos realizan la segunda salida, en la que
As fontes das imagens e materiais de pesquisas utilizados para elaboração desta atividade semanal, estão
disponibilizados no documento Referências Bibliográficas (11S)
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viven más de una aventura:

En la tercera y última salida, las aventuras más

destacadas son las de La cueva de Montesinos, donde Don Quijote sueña mil
maravillas, el rebuzno de Sancho Panza, y para finalizar, la derrota de Don Quijote
ante el Caballero de la Blanca Luna, razón por la que se retira su hogar, donde, tras
adquirir de nuevo la cordura, falece
Figura 3. Los principales personajes de la novela de Don Quijote de la Mancha.

Fonte: Slideshare (2020).

Desafio da Língua Espanhola

¿Qué ya conoces?
1. Complete los huecos de acuerdo con la biografía de Miguel de Cervantes
(Complete os espaços de acordo com a biografia de Miguel de Cervantes.)

As fontes das imagens e materiais de pesquisas utilizados para elaboração desta atividade semanal, estão
disponibilizados no documento Referências Bibliográficas (11S)
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Nacido en_____________, su familia pronto se trasladó a ____________por
problemas

económicos,

y

allí

comenzó

sus

estudios.

Más

tarde

volvió

a____________, estudió en las universidades de __________y ____________y en el
año 1571 participó en la batalla de Lepanto, donde perdió la mano izquierda.
Ya en _________ publicó su obra maestra: El ingenioso hidalgo Don Quijote de la
Mancha.
La obra fue un ________ de inmediato y poco tiempo después de su publicación
comenzaron a circular __________ ediciones. En _________ Cervantes añadió a la
novela una segunda parte, donde se relatan nuevas ____________ del Quijote.

2. Señale aquellos objetos que no pertenece a la armadura de Don Quijote/
(Marque os objetos que não pertencem à armadura de Don Quixote)
Figura 4. Dom Quixote

Fonte: Quijote (2020)

3. Sugestão de atividade. Com ajuda de seus familiares crie uma maquete sobre
a história de Don Quijote de la Macha. Você verá que será uma atividade muita
divertida.

As fontes das imagens e materiais de pesquisas utilizados para elaboração desta atividade semanal, estão
disponibilizados no documento Referências Bibliográficas (11S)
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Intervenção urbana ou vandalismo? - Arte
Figura 1. Caboclo de lança

Na última abordagem em Arte, você
viu como podem ocorrer as intervenções
urbanas, que é uma ação artística realizada
em

espaços

de

convívio

social,

principalmente espaços públicos. Com essa
abordagem, fez com que você relembrasse
Fonte: Wikipedia (2020).

como são as cenas do dia a dia, passando

numa rua ou em outra e observando os mesmos elementos sempre. De repente, se
depara com uma intervenção. E agora? O que achou dessa intervenção? O que será
que causou essa intervenção?
Então, considerando que podemos ter vários registros de intervenções,
daremos continuidade em nossa caminhada, observando outras possibilidades de
INTERVENÇÕES URBANAS. Vamos lá?
Você já aprendeu sobre Arte como forma de comunicação e expressão. Viu
também como o homem altera e registra suas passagens pelo mundo.
Então, agora, vamos analisar as manifestações artísticas urbanas, conhecendo as
linguagens do grafite e mais sobre a diferença entre pichação e grafite e
consequentemente, INTERVENÇÃO URBANA E VANDALISMO.
PARA COMEÇAR
Grafite é Arte? O que você acha? Quais os conceitos básicos sobre grafite e
pichação?
Pichação é grafite ou é arte?
Quem picha muros e outros espaços da sociedade é artista ou pichador?

Observe as imagens a seguir.

As fontes das imagens e materiais de pesquisas utilizados para elaboração desta atividade semanal, estão
disponibilizados no documento Referências Bibliográficas (11S)
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Figura 2. Intervenção urbana

Fonte: Portal do professor (2020).
Figura 3. Intervenção urbana

Fonte: Portal do professor (2020).

Qual é a sua opinião sobre as imagens, o que elas provocam, como
aparentemente são feitas, enfim, comente sobre os aspectos gerais das obras.
Figura 4. Imagem sobre pintura rupestre

O homem da caverna era
artista ou pichador?

Fonte: Portal do Professor (2020).

Se você não sabe, PICHAÇÃO E GRAFITE são pinturas feitas com tintas spray ou de
latas. Ambas são manifestações que nasceram no século XX, dentro de uma produção
As fontes das imagens e materiais de pesquisas utilizados para elaboração desta atividade semanal, estão
disponibilizados no documento Referências Bibliográficas (11S)
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cultural urbana. No entanto, uma é mais aceita que a outra. A palavra "Grafite" deriva
do italiano “grafitto", usualmente é conceituado como "inscrição ou desenho de épocas
antigas, toscamente riscado à ponta ou a carvão, em rochas, paredes, vasos etc.".
Um grafismo seria um desenho ou imagem. No dicionário Aurélio, pichação possui
"caráter político, escrito em muro de via pública". É associado à palavra, mas na
prática, nem toda pichação busca transmitir uma mensagem política....

Confira o minidoc Mulher grafite, sobre a atuação
feminina nesse tipo de intervenção urbana:
https://youtu.be/hnkvgxuc50w (Grafite mulher)

Figura 5. Exposição na Casa do Artesão traz grafites de rua de artistas regionais de MT

Fonte: G1 (2020).

Desafios
1. Faça uma pesquisa sobre os “artistas de rua” da comunidade local, ou seja, do lugar
onde mora. Aí na sua cidade tem artista de rua? Você precisará registrar através de
fotos ou vídeos espaços grafitados e se possível entrevistar os artistas: quem são?
Por que fazem? Onde fazem? Permissões: existem, é respeitado? Mas tudo com
As fontes das imagens e materiais de pesquisas utilizados para elaboração desta atividade semanal, estão
disponibilizados no documento Referências Bibliográficas (11S)
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muito cuidado, evitando sair de casa para registrar. TODO CUIDADO É
NECESSÁRIO!
Feito isso, quando voltar às aulas, converse com a os professores e colegas,
assim como as demais pessoas que fazem parte da comunidade escolar sobre a
opinião de todos em relação a grafitar o muro da escola com trabalho dos alunos.

Lutas do Brasil - Educação Física
Características da Capoeira


acompanhamento de música: berimbau, canto e palmas;



formação em roda: roda de capoeira;



graduação do capoeirista feita por cordas de cores diferentes atadas na cintura.
Figura 1. Capoeira

Uma característica que distingue a capoeira de outras
lutas é o fato de a mesma ser acompanhada por
música. É a música que decide o ritmo e o estilo do
jogo, que é praticado no decorrer da roda de
capoeira, um círculo de pessoas onde a capoeira é
jogada. Assim, os capoeiristas se alinham na roda de
capoeira batendo palmas no ritmo do berimbau
enquanto cantam para os dois praticantes jogarem.

Fonte: Efdeportes (2020)

O berimbau é um instrumento musical de corda feito de madeira, bambu, arame e uma
cabaça. O jogo pode terminar ao comando do capoeirista no berimbau (normalmente
um capoeirista mais experiente), ou com o início de um novo combate entre uma nova
dupla. A música, por sua vez, é composta de instrumentos e canções, onde o ritmo
varia de acordo com o 'toque de capoeira', que varia de lento (Angola) ao bastante
acelerado. Nos grupos de capoeira regional ou de capoeira angola, a graduação é
simulada pelas cores de cordas atadas na cintura do jogador.
Figura 2. Capoeira

Fonte: Atados (2020).
As fontes das imagens e materiais de pesquisas utilizados para elaboração desta atividade semanal, estão
disponibilizados no documento Referências Bibliográficas (11S)
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Conhecendo alguns movimentos da capoeira
Figura 2. Movimentos da Capoeira

Fonte: Impulsiona (2020).

Sugestão de vídeos para aprender um pouco mais:


https://www.youtube.com/watch?v=Glnb76LhHU0



https://www.youtube.com/watch?v=eNF47CtbinY



https://www.youtube.com/watch?v=l2ZXviuC0VM

Desafios
1. Pesquise entre as pessoas que moram com você, ou na internet (se você
possuir acesso) e responda:
a) Quais instrumentos fazem parte da prática da capoeira?
( ) violão, bateria, trompete e cuíca.
( ) atabaque, pandeiro, berimbau e afoxé.
( ) violino, viola, saxofone e agogô

b) Coloque V para Verdadeiro e F para Falso.
( ) A capoeira é um esporte que só pode ser praticado por pessoas afrodescendentes.
( ) Na capoeira o objetivo é derrubar o oponente usando qualquer tipo de golpe.
( ) A capoeira é um esporte, dança ou luta que visa integração, socialização e ainda
faz bem à saúde de quem a pratica.
( ) A capoeira deve ser praticada com o quimono e com capacete.

As fontes das imagens e materiais de pesquisas utilizados para elaboração desta atividade semanal, estão
disponibilizados no documento Referências Bibliográficas (11S)
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2. Cite pelo menos 5 dos golpes ou movimentos usados na capoeira.
___________________________________________________________________
___________________________________________________________________
___________________________________________________________________

Unidade

2

Área de Matemática

Subtração de números inteiros - Matemática

Continuando a nossa Aprendizagem Conectada de
Matemática, vamos começar a estudar sobre a Subtração de
Números Inteiros!
Mas antes vamos falar um pouco sobre a NOTAÇÃO
SIMPLIFICADA.
Já pensou em todas operações com números inteiros
nos termos que colocar entre parenteses ( )? Ficaria sempre (-4), (+3). Utilizando a
Notação Simplificada podemos tirar os (

), ou seja, escrever (+3) pode ser

simplificado por +3 ou até mesmo por 3.
Agora por exemplo (-4), podemos tirar dos ( ) mas temos que manter o sinal,
ficando assim, -4.
COMO FICARIAM ENTÃO AS EXPRESSÕES
(+10) + (-5) E (-5) - (-10) EM NOTAÇÃO
SIMPLIFICADA?

As fontes das imagens e materiais de pesquisas utilizados para elaboração desta atividade semanal, estão
disponibilizados no documento Referências Bibliográficas (11S)
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SINAL SINAL RESULTADO
+

+

+

+

-

-

-

+

-

-

-

+

É muito importante que
você observe a tabela
ao lado!
Quando houver esse
encontro (-5) - (-10)
É só usar a tabela

Como fica a expressão (+10) + (-5)?

Veja primeiro o encontro: (+10) + (-5)
Seguindo nossa tabela ficará somente o -, então na
Notação simplificada:
10 - 5 = 5

E como fica a expressão (-5) - (-10)?

Veja primeiro o encontro: (-5) - (-10)
Seguindo nossa tabela ficará somente o +, então na Notação
simplificada:
-5 + 10 = 5
Vou te mostrar mais alguns exemplos de notação simplificada:
Vamos escrever de forma simplificada e calcular o valor de cada operação:
a)

(+31) + (-27)

Simplificando: 31 – 27 = 4
b)

(-50) + (+45)

Simplificando: -50 + 45 = -5
c)

(-20) + (-11)

Simplificando: -20 - 11 = -31

Obs.: Não se esqueça! Sempre que tiver o encontro entre sinais, é só
consultar a tabela.
As fontes das imagens e materiais de pesquisas utilizados para elaboração desta atividade semanal, estão
disponibilizados no documento Referências Bibliográficas (11S)
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Ótimo! Agora que você compreendeu a Notação Simplificada vamos para a
Subtração de Números Inteiros, veja a seguinte situação:
Nas minhas férias fui viajar para um país bem gelado para
conhecer a neve, quando cheguei na primeira cidade (A) estava uma
temperatura de -3ºC, seguindo viagem cheguei na segunda cidade
(B) estava mais frio ainda, uma temperatura de -12ºC.
Neste dia conheci a tão famosa neve, passei muito frio, mas
fiquei pensando, como posso calcular essa diferença de temperatura?
Primeiro vou colocar em uma reta numérica as temperaturas:

Agora observe a diferença de temperatura entre as duas cidades.

Analisando a reta numérica, podemos ver que na viagem da cidade A para a
cidade B a temperatura diminuiu 9ºC, mas como ficaria essa operação?
A operação que representa essa situação é a subtração:
(-12) – (-3) = -12 + 3 = -9

Uma dica: desconsiderando o sinal, podemos
perceber que o número 12 é “maior” que o
número 3, assim para o resultado final, vamos
manter o sinal do número 12 (-) e fazer a
subtração por 3 (12 – 3) e assim temos o
resultado -9

Vamos para alguns exemplos!
Exemplo 1: Calcule o resultado de cada subtração:
a)

0 - (+25)

Primeiro vamos fazer a Notação simplificada, utilizando a tabela, e depois calcular o
resultado: 0 – 25 = - 25
As fontes das imagens e materiais de pesquisas utilizados para elaboração desta atividade semanal, estão
disponibilizados no documento Referências Bibliográficas (11S)
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b)

(-11) - (+35)

Primeiro vamos fazer a Notação simplificada, utilizando a tabela, e depois calcular o
resultado:
-11 – 35 = -46
c)

(-1) - (-64)

Primeiro vamos fazer a Notação simplificada, utilizando a tabela, e depois calcular o
resultado:
-1 + 64 = 63
d)

(+9) - (-28)

Primeiro vamos fazer a Notação Simplificada, utilizando a tabela, e depois calcular o
resultado:
9 + 28 = 37

Exemplo 2: Junior e Giovani adoram competir em um jogo de videogame. Em
uma partida Junior conseguiu 300 pontos e Giovani -130 pontos. Junior fez quantos
pontos a mais que Giovani?
Primeiro vamos montar a equação:
(+300) – (-130)
PONTOS DO
JUNIOR

PONTOS DO
GIOVANI
DIFERENÇA

Depois vamos fazer a Notação Simplificada e calcular o resultado
300 + 130 = 430
Resposta: Junior fez 430 pontos a mais que Giovani.
Exemplo 3: Sabe-se que A = (-12) - (-28) e B = (-28) - (-12) usando o sinal de
= (igual) ou ≠ (diferente), compare os números A e B.
Primeiro calculamos A
(-12) – (-28) = -12 + 28 = 16

Depois calculamos B
(-28) – (-12) = -28 + 12 = -16

Conclusão:
A ≠ B, ou seja, 16 ≠ -16. Pois, caso esses
valores representassem a pontuação num

jogo de videogame, então teríamos 16
pontos positivos e -16 pontos negativos.

As fontes das imagens e materiais de pesquisas utilizados para elaboração desta atividade semanal, estão
disponibilizados no documento Referências Bibliográficas (11S)
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Desafios

Agora é sua vez! Temos certeza de que irá conseguir resolver
todos os desafios!

Desafio 1: Utilize a Notação Simplificada e calcule o resultado:
a)

(0) - (-15)

b)

(+72) - (-60)

c)

(+31) - (-75)

d)

(+40) - (80)

Desafio 2: No restaurante que Cláudia trabalha, lá na cidade de Poconé, a
temperatura no interior do freezer é de -11ºC e a temperatura do dia estava 35ºC.
Qual é a diferença entre a temperatura de dentro do freezer para a de fora?

Desafio supremo! Determine o número inteiro que se deve colocar no lugar de
X para que sejam verdadeiras as igualdades:
a)

X - (+10) = +16

b)

X - (-2) = -10

c)

X - (+20) = +10

d)

X - (-9) = 0

Uma excelente semana de estudos!
Se cuide!

Fonte: freepik (2020).
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