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ATIVIDADE DE MATEMÁTICA
Tema: Subtração com Recurso “Emprestando 1”
A operação de subtração nos coloca seus desafios, precisamos entender as etapas que
a compõem e assim compreender o significado, por exemplo, do “empresta 1”.
Pensando através do exemplo, vamos resolver o problema abaixo:
a) João tinha R$ 72,00 reais. Gastou R$38,00 reais no supermercado, fazendo a
compra da semana. Quanto sobrou? Resposta:
Vamos tornar mais simples de compreender o que ele fez. Quando cortamos o 7, para
que ele “empreste 1” ao 2, estamos dando os seguintes passos:
a) Separamos uma das dezenas do 70, transformando-o em 6 dezenas + 10 unidades.
b) Juntamos as 10 unidades ao 2, totalizando 12.
É muito importante não esquecer que, nesta conta armada, o 7 não é apenas 7, na
verdade, ele continua valendo 70, ou 7 dezenas. Quando “empresta 1”, está
emprestando uma dezena, que se juntará às duas unidades, transformando o 2 em 12
(10 + 2). Como seria a conta armada para resolver esse mesmo problema? Vejamos:
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Compartilho atividades escritas para serem aplicadas como desafios e
acompanhamento para os alunos da EJA. Aprender a trabalhar com o Quadro Valor de
Lugar (QVL) também é um ótimo recurso para explicar o reagrupamento para recurso
nas ordens, quando necessário. Vamos aplicar na solução dos problemas a seguir:
a) Um homem comprou 436 tábuas para uma construção. Utilizou apenas 256.
Quantas tábuas sobrou?
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b) Um feirante tinha 630 laranjas, voltou para o sítio apenas com 72. Quantas
laranjas ele vendeu?

Fonte: https://br.pinterest.com/pin/317714948717228106/
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c) Numa chácara foram plantadas 313 mudas de uvas, somente 205 pegaram.
Quantas mudas morreram?
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d) Um sitiante colheu 315 sacas de café e já vendeu 125. Quantas sacas ele tem
para vender?
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e) Em uma loja de material de construção foram colocados a vendo 835 quilos de
cimento, até o final do dia eles venderam 450 quilos. Quantos quilos faltam
vender?
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Fonte: https://br.pinterest.com/pin/317714948717228106/

