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Semana de 01/06 a 05/06/2020 

ARTE 

 

 

 

 

Contribuição Professora Brisa Marina de Freitas Pinto 

• Aquarela.                               

    
      Praia de Camburi – Vitória ES 

                                                                    

A aquarela ou aguarela é uma técnica de pintura em que os pigmentos são geralmente 
dissolvidos em água, ou são utilizados suspensos sobre o suporte. 

Estima-se que a técnica tenha surgido há cerca de 2000 anos, na China, simultânea ao surgimento 
do papel e dos pincéis de pêlos de coelhos. Os principais suportes utilizados na aquarela são o 
papel com alta gramagem – densidade do papel –, cascas de árvore, plástico, couro, tecido, papiro 
e a própria tela. 

Os temas mais comuns retratados na aquarela são cenários bucólicos e de natureza selvagem. A 
técnica passou por diversos momentos na história da arte, de glória e rejeição, mas decerto possui 
grande influência nas artes plásticas e nas culturas ocidental e oriental. 

ESTAS ATIVIDADES CONTEMPLAM AS SEGUINTES HABILIDADES 

(EF69AR05) Experimentar, analisar e produzir diferentes formas de expressão artística (desenho, pintura, 

colagem, quadrinhos, dobradura, escultura, modelagem, instalação, vídeo, fotografia, performance etc.).  

(EF69AR07) Dialogar com princípios conceituais, proposições temáticas, repertórios imagéticos e 

processos de criação nas suas produções visuais. 

(EF69AR01-GRI) Valorizar os artistas locais e regionais nas diferentes modalidades artísticas.  
 
(EF69AR02-GRI) Apreciar os pontos turísticos, arquitetura, personalidades, bem como o folclore 

nacional e regional. 
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Acesse o link e assista a aula: https://youtu.be/bq6Whz5Pvts 

 

 

 

Jean-Baptiste Debret foi um grande desenhista, pintor, gravador e 
professor francês. O artista nasceu em 18 de abril de 1768 em Paris e 
em 1816 integrou, juntamente com outros membros, a Missão Artística 
Francesa ao Brasil, organizada a mando do rei Dom João VI. Seu 
trabalho foi essencial para retratar o cotidiano do Brasil colonial, além 
de catalogar, por meio de registros de desenhos, a fauna e flora 
brasileira. Debret também desenhou a bandeira do Brasil composta 
pelo retângulo verde e o losango amarelo. 

 

• Aquarelas do Espírito Santo com Wagner Veiga – o artista 

  

Wagner Veiga é artista plástico autodidata nascido em Caçapava, São 
Paulo, em 1950. Como ilustrador e programador visual ingressou na 
equipe de artes gráficas da TVE no Instituto Nacional de Pesquisas 
Espacias - INPE, em São José do Campos-SP em 1970. Trabalhou como 
Layoutman e diretor de arte em agências de publicidade em São Paulo, 
onde sua formação profissional foi propaganda, posteriormente em 
Vitória em, 1973, exercendo a mesma função em agências locais. 
Paralelo às atividades profissionais, desenvolveu técnicas nas artes 
plásticas, quando descobriu uma nova maneira de aplicar seu talento, 
desde então, se especializou e não parou de pintar. Participou 
aproximadamente de 20 exposições coletivas em São Paulo, Rio de 
Janeiro, Vitória e Salvador, além de 12 individuais em Vitória e uma em São Paulo. 

 
 

 

https://youtu.be/bq6Whz5Pvts
https://www.infoescola.com/sem-categoria/dom-joao-vi/
https://www.infoescola.com/wp-content/uploads/2011/08/debret1.jpg
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Acesse o link para mais informações sobre o artista Wagner Veiga: 

https://www.wagnerveiga.com.br/imagens.html#prettyPhoto 

 

 

Ícones do Espírito Santo como o Convento da Penha, O Frade e a Freira, Praia de Manguinhos, 
Pedra Azul entre outros.  

 

 

 

 

 

 

 

 

https://www.wagnerveiga.com.br/imagens.html#prettyPhoto
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EDUCAÇÃO FÍSICA 

                                                                        

 

 
 
 

Contribuição professor Rafael Eduardo Franzon 

 

• Atletas Capixabas em diferentes esportes: 
 
Da colonização aos destaques esportivos capixabas. 
 
No último dia 23 de maio, o Espírito Santo completou 485 anos de colonização, desde sua chegada 

em 1535, Vasco Coutinho fundou e iniciou a colonização do Estado. Em homenagem ao aniversário 

dessa data tão notória, vamos falar dos grandes destaques do esporte estadual. 

 

Há tempos diferentes atletas capixabas representam o Estado em nível nacional e internacional, 

entre estes destaques citaremos alguns exemplos: 

 
Venicius Fambre, conhecido como Buru, nasceu em 
Vitória 14 de julho de 1976) é um jogador brasileiro de 
futebol de areia. Atua como defensor.  Atualmente, é 
considerado um dos "Melhores Jogadores do Mundo de 
Futebol de Areia" pela FIFA. 
Destacam-se os títulos de Copa do Mundo: 2000, 2004, 
2006, 2007 e 2009. Mundialito: 2000, 2001, 2004, 2005, 
2006 e 2007. 
 

 

 
 
Neymara Carvalho, nasceu em Vila Velha, Espírito Santo, 01 
de abril de 1976 é a bodyboarder brasileira com maior 
número de títulos nacionais e mundiais. 
Conhecida no esporte como a “pequena notável” ou 

“neymáquina”, a atleta venceu os campeonatos mundiais de 

2003, 2004, 2007, 2008 e conquistou o pentacampeonato 

mundial de bodyboarding, em 2009, nas Ilhas Canárias. 

ESTAS ATIVIDADES CONTEMPLAM AS SEGUINTES HABILIDADES 

(EF89EF07) Experimentar e fruir um ou mais programas de exercícios físicos, identificando as 

exigências corporais desses diferentes programas e reconhecendo a importância de uma prática 

individualizada, adequada às características e necessidades de cada sujeito. 

(EF89EF08) Discutir as transformações históricas dos padrões de desempenho, saúde e beleza, 

considerando a forma como são apresentados nos diferentes meios (científico, midiático etc.). 

 
 
 

 

https://pt.wikipedia.org/wiki/Vitória_(Espírito_Santo)
https://pt.wikipedia.org/wiki/14_de_abril
https://pt.wikipedia.org/wiki/1976
https://pt.wikipedia.org/wiki/Brasil
https://pt.wikipedia.org/wiki/Futebol_de_areia
https://pt.wikipedia.org/wiki/FIFA
https://pt.wikipedia.org/wiki/Copa_do_Mundo_de_Futebol_de_Areia
https://pt.wikipedia.org/wiki/2000
https://pt.wikipedia.org/wiki/2004
https://pt.wikipedia.org/wiki/Copa_do_Mundo_FIFA_de_Futebol_de_Areia_de_2006
https://pt.wikipedia.org/wiki/Copa_do_Mundo_FIFA_de_Futebol_de_Areia_de_2007
https://pt.wikipedia.org/wiki/2009
https://pt.wikipedia.org/wiki/Mundialito_de_Futebol_de_Areia
https://pt.wikipedia.org/wiki/2000
https://pt.wikipedia.org/wiki/2001
https://pt.wikipedia.org/wiki/2004
https://pt.wikipedia.org/wiki/2005
https://pt.wikipedia.org/wiki/2006
https://pt.wikipedia.org/wiki/2007
https://pt.wikipedia.org/wiki/Vila_Velha
https://pt.wikipedia.org/wiki/Espírito_Santo_(estado)
https://pt.wikipedia.org/wiki/Bodyboarder
https://pt.wikipedia.org/wiki/Ilhas_Canárias
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Alison Conte Cerutti, conhecido como Mamute nasceu em Vitória, 
7 de dezembro de 1985, é um jogador dos principais jogadores de 
vôlei de praia brasileiro. 
Principais títulos; Individualmente, Alison foi coroado 
tetracampeão do 'Rei da Praia' em 2014 (2014/2013/2012/2011), 
conquistou prata nos jogos olímpicos em Londres 2012, ouro nos 
jogos olímpicos do Rio 2016, além de ter sido eleito o melhor 
atacante do Circuito Mundial (2011, 2012). 
 

 
 
 

Larissa França nascida em Cachoeiro de Itapemirim, 14 de 
abril de 1982 é uma jogadora de voleibol de praia brasileira, 
que atua como defensora e atacante. 
Entre os principais títulos destacam-se Jogos Olímpicos: 
Medalha de bronze em 2012, Campeonato Mundial: 2011,  
Circuito Mundial: 2005, 2006, 2007, 2009, 2010, 2011 e 
2012, World Tour Finals: 2015, Jogos Pan-Americanos: 2007 
e 2011,Circuito Brasileiro: 2005, 2006, 2007, 2008, 2010, 
2011 e 2015. 

 
  
 
 

Richarlison de Andrade, mais conhecido apenas como 
Richarlison, nascido em Nova Venécia, 10 de maio de 
1997), é um futebolista brasileiro que atua como atacante. 
Principais conquistas: Primeira Liga: 2016 Taça 
Guanabara: 2017, Copa América: 2019, Campeonato 
Carioca: 2017. 
 
 
 
 
 

 
 
Patrícia Pereira dos Santos, nascida em Vitória, 11 de 
dezembro de 1977 é uma nadadora paralímpica. Conquistou 
a medalha de prata nos Jogos Paralímpicos de Verão de 
2016 no Rio de Janeiro. Patrícia conquistou medalha de prata 
nos jogos olímpicos Rio 2016. 
 

 
 

 

 

 

https://pt.wikipedia.org/wiki/Cachoeiro_de_Itapemirim
https://pt.wikipedia.org/wiki/14_de_abril
https://pt.wikipedia.org/wiki/14_de_abril
https://pt.wikipedia.org/wiki/1982
https://pt.wikipedia.org/wiki/Voleibol_de_praia
https://pt.wikipedia.org/wiki/Brasileiros
https://pt.wikipedia.org/wiki/Voleibol_de_praia_nos_Jogos_Olímpicos
https://pt.wikipedia.org/wiki/Campeonato_Mundial_de_Voleibol_de_Praia
https://pt.wikipedia.org/wiki/Circuito_Mundial_de_Voleibol_de_Praia
https://pt.wikipedia.org/wiki/FIVB_World_Tour_Finals
https://pt.wikipedia.org/wiki/Voleibol_de_praia_nos_Jogos_Pan-Americanos
https://pt.wikipedia.org/wiki/Circuito_Brasileiro_de_Voleibol_de_Praia
https://pt.wikipedia.org/wiki/Nova_Venécia
https://pt.wikipedia.org/wiki/10_de_maio
https://pt.wikipedia.org/wiki/1997
https://pt.wikipedia.org/wiki/Futebolista
https://pt.wikipedia.org/wiki/Brasileiros
https://pt.wikipedia.org/wiki/Atacante_(futebol)
https://pt.wikipedia.org/wiki/Primeira_Liga_do_Brasil
https://pt.wikipedia.org/wiki/Primeira_Liga_do_Brasil_de_2016
https://pt.wikipedia.org/wiki/Taça_Guanabara
https://pt.wikipedia.org/wiki/Taça_Guanabara
https://pt.wikipedia.org/wiki/Taça_Guanabara_de_2017
https://pt.wikipedia.org/wiki/Copa_América
https://pt.wikipedia.org/wiki/Copa_América_de_2019
https://pt.wikipedia.org/wiki/Campeonato_Carioca_de_Futebol_de_2017
https://pt.wikipedia.org/wiki/Campeonato_Carioca_de_Futebol_de_2017
https://pt.wikipedia.org/wiki/Vitória_(Espírito_Santo)
https://pt.wikipedia.org/wiki/11_de_dezembro
https://pt.wikipedia.org/wiki/11_de_dezembro
https://pt.wikipedia.org/wiki/1977
https://pt.wikipedia.org/wiki/Jogos_Paralímpicos_de_Verão_de_2016
https://pt.wikipedia.org/wiki/Jogos_Paralímpicos_de_Verão_de_2016
https://pt.wikipedia.org/wiki/Rio_de_Janeiro_(cidade)
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Natália Azevedo Gaudio, nascida em Vitória, 18 de dezembro de 

1992. Compete em provas de ginástica rítmica e é integrante da 

seleção brasileira de ginástica rítmica individual.  

Nos Jogos Pan-Americanos de 2015 ficou na 8ª colocação no 

individual geral, sua melhor classificação neste evento desde os 

Jogos Pan-Americanos de 2011, onde terminou na 10ª colocação.  

No Jogos Pan-Americanos de 2019, conquistou a medalha de 

bronze na modalidade individual geral  
Fonte: Wikipedia  

 
 
 
 
 
 

Ana Paula Norbim Pádua Ribeiro, nascida em 1989 na cidade de Guarapari (ES), teve sua 
primeira chance de integrar a Seleção Brasileira Permanente de Ginástica Rítmica aos 12 anos de 
idade. Obteve a terceira colocação individual no aparelho fita e conquistou o primeiro lugar por 
equipe, na Copa Quatro Continentes em Curitiba-PR. Além disso, ela conquistou vários títulos na 
categoria juvenil, sendo campeã Pan-americana em 2003 e tetracampeã Brasileira. Sua maior 

marca foi em 2002, pela equipe brasileira de juniores.  

Como única representante do país na Europa, Ana Paula 
conquistou, competindo com outras 35 atletas estrangeiras, o 
segundo lugar geral da Copa Internacional da República Tcheca, 
perdendo apenas para a ginasta da poderosa Rússia. 
Ana pratica o esporte desde os 9 anos de idade. 
 

Confira abaixo seus principais títulos: 

- Tetracampeã Brasileira (2001/2002/2003/2005);  
- Campeã por equipe da Copa 4 Continentes 2001; 
- Campeã equipe Juvenil Pan-americana na República 
Dominicana 2002; 
- 2° Lugar Individual Geral em Praga - República Theca 2002 
- 4° Lugar no Torneio Internacional de Portimão - Portugal 2003 
- 3º Lugar Geral no Pré-Pan de 2005 em Vitória/ES (com 1 
medalha inédita de Ouro na fita, prata na bola e bronze nas 
massas). 

 

 

 

 

https://pt.wikipedia.org/wiki/Nat%C3%A1lia_Gaudio
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Derek Rabelo é cego, skatista e surfista 
profissional. “Corajoso, destemido, uma fera do 
surf.” É assim que muitos especialistas e 
campeões desse esporte definem Derek Rabelo 
Souza, nascido em Guarapari (ES), que perdeu a 
visão por causa de glaucoma congênito. Derek 
teve sua história contada no cinema no 
documentário “Além da Visão”. 

 

 

Paulo André Camilo de Oliveira, nascido em 20 de 

agosto de 1999 - Santo André (São Paulo) e erradicado no 

Espírito Santo, começou no atletismo no projeto de iniciação 

esportiva Campeões do Futuro, montado pelo seu pai em 

Vila Velha-ES. Começou a se destacar ao participar da 

equipe do Brasil que venceu o Mundial de Revezamentos 

de 2019, disputado em Yokohama, Japão, com a marca de 

38s05. Na Universíada de Verão de 2019, realizado em 

Nápoles, Itália, ganhou dois ouros nos 100m e 200m rasos. 

Venceu os 100m rasos com a marca de 10s09.  

Em 2016 sua melhor marca nos 100m rasos era 10s26, evoluindo para 10s08 em 2017. Em 14 de 

setembro de 2018, ele obteve pela primeira vez a marca de 10s02, a 2ª melhor marca da História 

do Brasil nos 100m rasos, perdendo apenas para Robson Caetano, com 10s cravados. Ele repetiu 

o tempo de 10s02 em abril de 2019.   

Nos Jogos Pan-Americanos de 2019, realizados em Lima, Peru, ele obteve a medalha de prata nos 

100m rasos, prova onde o Brasil não ganhava medalha desde 1999, e o ouro no revezamento 

4x100m raso do Brasil. 

Em agosto de 2019, no Troféu Brasil, ele venceu os 

100m rasos com a marca de 9s90, que só não foi 

validada como novo Recorde Sul-Americano por ter 

sido obtida com vento de +3,2 m/s (o limite é +2 m/s).   

No final de setembro de 2019, ele foi ao Campeonato 

Mundial de Atletismo, em Doha, Qatar, onde venceu a 

eliminatória dos 100m rasos com a marca de 10s11.  

 

  

https://pt.wikipedia.org/wiki/20_de_agosto
https://pt.wikipedia.org/wiki/20_de_agosto
https://pt.wikipedia.org/wiki/1999
https://pt.wikipedia.org/wiki/Santo_Andr%C3%A9_(S%C3%A3o_Paulo)
https://pt.wikipedia.org/wiki/Yokohama
https://pt.wikipedia.org/wiki/Jap%C3%A3o
https://pt.wikipedia.org/wiki/Univers%C3%ADada_de_Ver%C3%A3o_de_2019
https://pt.wikipedia.org/wiki/N%C3%A1poles
https://pt.wikipedia.org/wiki/It%C3%A1lia
https://pt.wikipedia.org/wiki/Robson_Caetano
https://pt.wikipedia.org/wiki/Atletismo_nos_Jogos_Pan-Americanos_de_2019
https://pt.wikipedia.org/wiki/Lima
https://pt.wikipedia.org/wiki/Peru
https://pt.wikipedia.org/wiki/Campeonato_Mundial_de_Atletismo_de_2019
https://pt.wikipedia.org/wiki/Campeonato_Mundial_de_Atletismo_de_2019
https://pt.wikipedia.org/wiki/Doha
https://pt.wikipedia.org/wiki/Qatar
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Acesse o link e assista a mensagem que o nosso atleta Paulo André Camilo de Oliveira Campeão 

Mundial de Atletismo em 2019 (Qatar) fez especialmente para a galera de Guarapari. 

https://www.youtube.com/watch?v=EcpAz3ZGhVU&feature=youtu.be 

 

 
Atividades 
 

1) Listamos alguns atletas que representam o esporte desse maravilhoso Estado. 
Pesquise sobre outros atletas capixabas que não estão nessa lista. 

 
2) Você se destaca em alguma modalidade esportiva ou alguma atividade física? Então, 

envie um vídeo praticando. Pode ser um solo de dança, uma sequência de 
embaixadinha, entre outros. 

 

3) Paulo André representa muito bem o nosso estado no atletismo, um esporte legal e 
acessível. Faça uma pesquisa e registre em seu caderno sobre as modalidades de 
corrida: Maratona, Corrida de Rua e Revezamentos. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://pt.wikipedia.org/wiki/Campeonato_Mundial_de_Atletismo_de_2019
https://pt.wikipedia.org/wiki/Campeonato_Mundial_de_Atletismo_de_2019
https://pt.wikipedia.org/wiki/Qatar
https://www.youtube.com/watch?v=EcpAz3ZGhVU&feature=youtu.be
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Curiosidade! 
 
 
 
 
* No Espírito Santo acontecem durante o ano, várias 
corridas, sendo as mais conhecidas: Corrida Dez 
Milhas Garoto, Corrida dos Bombeiros, Corrida da 
Vale, Meia Maratona de Vitória, Corrida do Imigrante 
entre outras, o cenário em nossa cidade de Guarapari 
não é diferente, nesse ano no dia 09 de fevereiro 
aconteceu a Meia Maratona das Praias e a previsão 
era de acontecer outras provas como: Corrida Ideally 
Guarapari e Meia das Montanhas. 
 
 
 
 
     * Você pôde perceber inúmeros benefícios 
proporcionados pela corrida de rua, como ter mais 
saúde e qualidade de vida. Para reforçar ainda mais 
essas vantagens, vale dizer que correr é um dos 
melhores exercícios para o coração. Quem corre 
também tende a ser mais feliz. Afinal, a corrida libera 
endorfinas, que é o hormônio do bem-estar. 
Além disso, pesquisadores descobriram que a corrida 
ajuda o cérebro a trabalhar melhor. Se não bastassem 
todas essas vantagens, a prática também emagrece, 
diminui o risco de câncer e ainda traz outros inúmeros 
benefícios para o corpo, mente e o lado emocional. 
 
 
 
 
 
 

• Vamos saber mais sobre o assunto acessando o Link 

abaixo: 

  

https://www.youtube.com/watch?v=slzc6hn5lK4&t=185s 

 

  

 

 

 

 

 

Meia maratona das Montanhas de Guarapari - 2019 

Dez milhas Garoto  

https://www.youtube.com/watch?v=slzc6hn5lK4&t=185s
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HISTÓRIA 

 

 

 

 

 

 

 

História da Colonização do Solo Espírito-santense 

 

Dia 23 de maio é a data em que se comemora o Dia 

da Colonização do Solo Espírito-santense, pois foi 

nesta data, no ano de 1535, que Vasco Fernandes 

Coutinho, donatário da capitania do Espírito Santo, 

chegou a bordo da caravela Glória, juntamente com cerca de 60 homens, na Prainha, em Vila 

Velha, com a missão de colonizar a então Capitania do Espírito Santo. 

 

A primeira vila foi erguida, por ordem de 

Vasco Coutinho, aos pés do Morro do 

Moreno. De imediato os colonizadores 

tiveram de enfrentar o primeiro contratempo: 

a reação hostil dos índios. Então construíram 

uma paliçada para defender a pequena faixa 

de praia onde levantaram as primeiras casas 

para abrigar a comitiva que veio com o 

donatário.                                                                                          Chegada dos portugueses 

                                                                                                   

ESTAS ATIVIDADES CONTEMPLAM AS SEGUINTES HABILIDADES 

(EF06HI01) Identificar diferentes formas de compreensão da noção de tempo e de periodização 
dos processos históricos (continuidades e rupturas); 
(EF06HI01-GRI) Compreender como as regras e as normas interferem no processo de produção 

do conhecimento histórico; 

(EF06HI02) Identificar a gênese da produção do saber histórico e analisar o significado das fontes 
que originaram determinadas formas de registro em sociedades e épocas distintas;  
(EF06HI02 - GRI) Compreender a importância do Patrimônio Cultural, Natural e Imaterial na 

formação da identidade histórica da humanidade. 
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Devido à grande resistência dos índios, que impediam o crescimento do povoado, e após um longo 

planejamento, Vasco Coutinho concluiu que não haveria melhor lugar para instalar a nova vila do 

que a ilha de Santo Antônio, que hoje em dia é a cidade de Vitória. 

O português Vasco Fernandes Coutinho foi o primeiro donatário, isto é, fidalgo, a quem a Coroa 

portuguesa doou terras no Brasil, da capitania, ou seja, lote de terra governado por um capitão-

mor, denominada por ele de Espírito Santo. 

• Reportagem do Jornal A Gazeta -23 de maio de 2020 
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Acesse o link e assista um pouco da História do Espírito Santo: 

https://www.youtube.com/watch?v=2U6boXUxOIA 

 

 

 

Responda: 

1) Como Vasco Coutinho chegou ao Espírito Santo? 

2) Onde foi erguida a primeira vila, por Vasco Coutinho? E, está situado em qual município? 

3)  Devido à grande resistência dos índios, que impediam o crescimento do povoado, e após 

um longo planejamento, Vasco Coutinho concluiu o quê? 

4) O que significa a palavra CAPIXABA?  

5) De acordo com vídeo, o Espírito Santo, possui uma herança cultural indígena bem 

característica. Sendo assim, cite um objeto da nossa culinária, alguns alimentos e nomes de 

municípios e bairros, que receberam essa influência. 

 

6) Pesquise: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Porque o termo  
canela-verde? 

https://www.youtube.com/watch?v=2U6boXUxOIA
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MATEMÁTICA 

 

                                                       Contribuições Professora Daiane Vieira de Rezende Pinhal e 

                                                                        Professor Ezequiel Arcobele Wandekoken 

                     

OPERAÇÕES COM NÚMEROS INTEIROS 

 

ADIÇÃO E SUBTRAÇÃO DE NÚMEROS INTEIROS 

Assista o vídeo abaixo com o professor Rafael Procopio do canal do Youtube Matemática Rio para 

entender melhor as operações de adição e subtração com números inteiros. 

 

 

Link do vídeo: 

https://www.youtube.com/watch?v=6_eT1TF16AY 

 

 

 

 

 

 

ESTAS ATIVIDADES CONTEMPLAM AS SEGUINTES 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.  

 

https://www.youtube.com/watch?v=6_eT1TF16AY
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ATIVIDADES 

1. A figura seguinte indica a temperatura de algumas cidades brasileiras em um determinado 

dia. Observando-a e usando números inteiros positivos ou negativos, escreva a temperatura 

registrada nas cidades: 

 

a) de Curitiba  

b) de Salvador  

c) de Porto Alegre  

d) de São Paulo  

e) do Rio de Janeiro  

f) de São Joaquim 

 

 

 

2. Em 20/5, o saldo bancário de Roberto era de R$ 6500,00 a seu favor. Entre os dias 20/5 e 

25/5, o extrato bancário de Roberto mostrou a seguinte movimentação:  

• dia 21/5: retirada de R$ 4 000,00  

• dia 22/5: retirada de R$ 4 500,00  

• dia 23/5: depósito de R$ 10.000,00  

• dia 24/5: retirada de R$ 1 500,00  

• dia 25/5: depósito de R$ 3 000,00  

Qual era o saldo bancário de Roberto, no final do dia 25/5? O saldo era de R$ __________ 
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3. Calcule:  

 

a) (+11) + (-9) =  

 b) (-72) + (+60) =  

c) (+130) + (-30) =  

d) (-75) + (+48) =  

e) (-21) + (+20) =  

f) (-100) + (+109) = 

g) (+91) + (-221) = 

h) (-85) + (+100) = 

 

 

Agora vamos brincar com um jogo enviado pelo professor Ezequiel Wandekoken para treinar as 

operações com números inteiros  

 

JOGO SUBINDO O TOBOGÃ 

 

Para essa atividade, deve ter no máximo cinco pessoas. Serão necessários dois dados para o 

grupo (um branco e um vermelho), um peãozinho para cada jogador (pode ser um botão) e um 

tabuleiro que deve ser desenhado em uma folha de papel.    

 

Confecção dos materiais: 

 

Tabuleiro 

 

1. Utilize uma folha (ou mais se quiser que fique maior, colando uma na outra) de papel A4 

para servir de base para o jogo. Se achar muito mole, poderá usar papel cartão ou cartolina 

(ver modelo do tabuleiro em anexo); 
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2. Ao finalizar o desenho é só colorir da forma que achar melhor, pois a criatividade é sua.  

 

 

Marcadores e dado 

Observe o modelo e construa seus marcadores e seus dados desenhando e colorindo, ou utilize 

outros objetos, como botões entre outros e dois dados que já tenha pronto. Divirta-se, a criatividade 

é sua!!! 
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Procedimentos operacionais: 

 

1. Cada jogador lança um dado, o que obtiver maior pontuação inicia o jogo. Após saber quem 

vai começar, o jogador lança os dois dados ao mesmo tempo para dar início; 

 

2. O jogo começa com os peões na faixa “zero”. O objetivo é chegar ao topo do escorregador; 

 

3. O dado branco indica quantas faixas o peão vai subir e o dado vermelho quantas faixas o 

peão vai descer. Por exemplo, se o jogador tirar: 

 

 Se o peão estiver na faixa 0, ele vai subir “3 casas” e descer “5 casas”, parando na faixa –2; 

 

4. Abaixo do – 10, o jogador está fora do jogo. Vence quem chegar primeiro ao topo do 

escorregador.     


