
 

 

Material Digital do Professor - Interdisciplinar 

Ciências, Geografia e História – 5º ano 

3º bimestre – Sequência didática 1 

Título: Formas de comunicação e as tradições orais 

Duração: 3 aulas 

Introdução 

Esta sequência didática apresenta e discute as mudanças ocorridas nos meios de comunicação 

ao longo da história da humanidade, de modo que o estudante compreenda a relação entre as dife-

rentes formas de comunicação e a importância que têm para as atividades humanas. 

Objetivos de aprendizagem 

• Compreender a importância da linguagem escrita para a humanidade. 

• Compreender as mudanças ocorridas nos meios de comunicação ao longo da história da 
humanidade. 

• Reconhecer que a linguagem oral tem um papel fundamental na transmissão de costumes 
e tradições de um povo. 

Objetos de conhecimento 

• Trabalho e inovação tecnológica 

• As tradições orais e a valorização da memória 

• O surgimento da escrita e a noção de fonte para a transmissão de saberes, culturas e his-
tórias  

Habilidades abordadas 

• (EF05GE06) Identificar e comparar transformações dos meios de transporte e de comuni-
cação. 

• (EF05HI06) Comparar o uso de diferentes linguagens no processo de comunicação e ava-
liar os significados sociais, políticos e culturais atribuídos a elas. 

• (EF05HI07) Identificar os processos de produção, hierarquização e difusão dos marcos de 
memória e discutir a presença e/ou a ausência de diferentes grupos que compõem a socie-
dade na nomeação desses marcos de memória.  
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Desenvolvimento 

Aula 1 – A importância da linguagem escrita 

Duração: cerca de uma aula de 50 minutos. 

Local: sala de aula. 

Organização dos estudantes: em duplas. 

Recursos e/ou materiais necessários: lousa e giz de lousa, folhas de papel sulfite, lápis pretos e lápis coloridos, canetas, 
caderno. 

Inicie a aula explicando que a comunicação é uma necessidade inerente aos seres humanos e 

originou-se com os primeiros sons e gestos e foram necessários milhares de anos até que os seres 

humanos criassem e dominassem a linguagem escrita. Em seguida, pergunte aos estudantes como eles 

acham que os primeiros seres humanos se comunicavam e registravam os acontecimentos numa 

época em que ainda não havia a escrita. Utilize em torno de 10 minutos para essa conversa inicial. 

Pergunte aos estudantes qual é a importância da linguagem escrita e faça uma dinâmica com 

eles por aproximadamente 15 minutos. Divida a turma em duplas e peça a um membro de cada dupla 

que pergunte alguma coisa a seu colega sem escrever, por meio de desenhos ou símbolos. O colega 

deve responder à pergunta também somente usando desenhos e símbolos. 

Nos próximos 20 minutos, deixe que os estudantes comentem as dificuldades que tiveram e 

se achariam mais fácil e rápido passar sua mensagem pela linguagem escrita. Comente algumas formas 

de comunicação escrita antigas: a escrita cuneiforme, produzida há cerca de 3500 a.C. em placas de 

argila; a escrita egípcia por hieróglifos anos depois, na qual cada símbolo significava uma ideia ou ob-

jeto; a primeira escrita com um alfabeto, na região do atual Líbano, por volta de 1200 a.C. Destaque 

que em todos esses casos era necessário conhecer previamente o significado de cada símbolo ou do 

alfabeto para que a comunicação ocorresse. Associe essas informações com a dinâmica que os estu-

dantes fizeram: é provável que a comunicação fosse facilitada se eles combinassem previamente algu-

mas regras para ela. 

Finalize mostrando à turma a importância das pinturas rupestres (formas mais antigas de re-

gistro) e dos primeiros registros escritos para os historiadores estudarem como era a vida do ser hu-

mano em diferentes épocas (5 minutos). 
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Aula 2 – A comunicação das histórias vividas 

Duração: cerca de uma aula de 50 minutos. 

Local: sala de aula. 

Organização dos estudantes: em duplas. 

Recursos e/ou materiais necessários: caderno, lápis, borrachas. 

Utilize os 10 minutos iniciais da aula para explicar que, além dos documentos históricos, os 

historiadores utilizam tradições e memórias de um povo, passadas de geração em geração por regis-

tros não formais, como a comunicação oral. Diferencie a memória individual da coletiva. Os estudantes 

podem se identificar com a memória individual, que são as histórias relacionadas a eles mesmos e a 

pessoas de seus grupos sociais, registradas em forma oral ou em vídeos, fotografias, redes sociais etc. 

É a memória guardada por uma pessoa, com relação às suas vivências, e que contém aspectos da me-

mória do seu grupo social. A memória coletiva é aquela que é considerada importante por um grupo 

social, passa o sentimento de um passado comum e de pertencimento a um grupo. É a memória con-

siderada oficial de uma sociedade. 

Em seguida, questione os estudantes sobre os colonizadores portugueses e o povo nativo bra-

sileiro, os indígenas. Pergunte o que eles sabem das diferenças de cada povo, considerando a língua, 

os trajes, os hábitos alimentares, as crenças, os costumes, as tradições etc. Espera-se que os estudan-

tes percebam que esses dois povos são distintos em muitos aspectos socioculturais e que houve um 

choque cultural quando os portugueses chegaram ao Brasil. Nesse momento, mencione que as tradi-

ções e costumes, idiomas, rituais culturais e religiosos, músicas, danças, alimentação etc. desses povos 

indígenas foram transmitidas por seus antepassados (avós e pais) por meio da comunicação oral, de 

geração em geração, mostrando a sua importância na construção dos aspectos culturais de cada grupo 

social. Utilize 10 minutos da aula para essa discussão. 

Separe os estudantes em duplas e peça a cada um que conte uma história sua a seu colega, 

comentando também se essa história está registrada com fotografias, vídeos, textos em arquivos pes-

soais ou redes sociais. Disponibilize cerca de 5 minutos para essa tarefa. Ao final, forme um círculo 

com todos os estudantes e peça a cada um que conte a história de seu colega à turma. O “dono da 

história” deve corrigir, em seguida, caso algo da história seja contado de forma diferente do que ele 

contou. Aproveite esse momento para mostrar à turma que, na comunicação oral, uma história pode 

sofrer algumas mudanças ao ser recontada por outra pessoa. Utilize em torno de 20 minutos para essa 

dinâmica. 

Nos 5 minutos finais de aula, proponha duas tarefas aos estudantes. 

1. Na primeira, cada estudante deve pedir a um adulto ou idoso de seu convívio que conte uma 
história curta e marcante de sua vida para que ela seja transmitida pelo estudante, de forma 
oral, aos colegas de sala na aula seguinte. 

2. Na segunda, peça que anotem em seus cadernos as seguintes questões: 
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• Como você pode se comunicar com pessoas que estão em outros lugares do mundo? E há 
50 anos, como isso podia ser feito? 

• Como você faz para saber de notícias que acontecem em seu país e no mundo? E há 50 
anos, como isso podia ser feito? 

• Como você faz para fazer uma pesquisa na escola? E há 50 anos, como isso podia ser feito? 

Os estudantes devem responder às perguntas pesquisando as respostas referentes às formas 

de comunicação no passado (em livros, revistas ou na internet) com a supervisão de um adulto. É 

possível também entrevistar pessoas que viveram há 50 anos e que são conhecidas deles. 

Aula 3 – O progresso dos meios de comunicação 

Duração: cerca de uma aula de 50 minutos. 

Local: sala de aula. 

Organização dos estudantes: em um único grupo. 

Recursos e/ou materiais necessários: lousa e giz de lousa, caderno com a pesquisa. 

Nos primeiros 15 minutos de aula, retome o assunto da tarefa 1 da aula anterior, pedindo 

aos estudantes que contem a história que escutaram em suas casas, de forma que compreendam 

como ocorre a transmissão de memórias ao longo do tempo. Para introduzir a função dos meios de 

comunicação, aproveite para perguntar aos estudantes de que outras formas a comunicação pode 

ser possível. 

Nessa parte da aula, pretende-se trabalhar a pesquisa feita pelos estudantes, na tarefa 2 da 

aula anterior, mostrando os progressos dos meios de comunicação para a compreensão da relação 

entre espaço e pessoas. Inicie fazendo na lousa um quadro grande dividido em “comunicação entre as 

pessoas”, “notícias do país e do mundo” e “pesquisa”, cada um subdividido no presente e no passado. 

Peça aos estudantes que comentem o que encontraram e anote as respostas na lousa, durante apro-

ximadamente 20 minutos. 

Em seguida, comente a diversidade de meios de comunicação no passado e no presente com 

base nos dados da lousa e relembre a história da comunicação oral e escrita da aula anterior. Comente 

uma outra revolução nos meios de comunicação, o surgimento da comunicação eletrônica, que pro-

porcionou a interlocução global, instantânea e multimídia. Explique que os meios tecnológicos de co-

municação, como celulares, tablets e computadores, abreviaram a comunicação entre as pessoas, as-

sim como facilitaram o acesso à informação e ao entretenimento. Aproveite esse momento para abor-

dar também as desvantagens desse acesso rápido à informação, como a facilidade em obter notícias 

falsas, a dependência da energia elétrica para se comunicar e os perigos existentes ao usar a internet 

sem cuidado, como expor seus dados pessoais. Disponha 15 minutos da aula para essa discussão, sin-

tetizando o conteúdo em um quadro ao final com os estudantes, de forma a destacar as vantagens e 

desvantagens da era digital.  
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Aferição da aprendizagem 

A avaliação é um procedimento investigativo do processo pedagógico e deve acontecer de 

forma contínua e processual ao longo do aprendizado dos estudantes. Esteja preparado para ouvir, 

analisar e coletar informações sobre os conhecimentos prévios dos estudantes e como eles os relaci-

onam com as informações novas a que têm acesso. 

Verifique se o estudante: 

1. Percebeu a importância da escrita na comunicação, desde os povos antigos até hoje. 

2. Reconheceu que há diferenças entre costumes e tradições de cada povo ou grupo social. 

3. Percebeu que a linguagem oral é fundamental para a transmissão, de geração em geração, de 
aspectos culturais de um povo. 

4. Reconheceu que as memórias individual e coletiva se relacionam com as maneiras de se co-
municar, oralmente e por escrito. 

5. Foi capaz de compreender o progresso dos meios de comunicação e suas consequências para 
a sociedade. 

Aproveite também para propor algumas questões de autoavaliação para que os estudantes pos-

sam refletir sobre suas próprias atitudes e acompanhar seu aprendizado. Seguem algumas sugestões: 

• Prestei atenção ao professor durante as explicações? 

• Compreendi o que era para ser feito em cada atividade? 

• Soube ouvir as explicações de meus colegas? 

• Consegui fazer meus colegas de grupo me compreenderem? 

• Contribuí nas discussões com o professor e com minha turma na sala de aula? 

Você pode também organizar as questões em forma de quadro com as colunas “Sim”, “Às ve-

zes” e “Nunca” para que os estudantes consigam mensurar seu desempenho e suas opiniões, podendo 

identificar problemas dentro da sala de aula. 

Questões para auxiliar na aferição 

1. Ordene cronologicamente as frases abaixo: 

(   ) O homem faz uso dos meios de comunicação digitais, que são instantâneos. 

(   ) O homem faz uso de gestos e sons. 

(   ) O homem faz uso dos meios de comunicação escritos em argila e pedras. 

(   ) O homem faz uso dos meios de comunicação impressos em tecidos e papéis. 
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2. Tainá é uma menina indígena, que aprendeu com sua avó o cultivo da mandioca e a produção 
da farinha e outros alimentos derivados da mandioca. Como provavelmente a avó de Tainá 
ensinou o cultivo da mandioca à menina?  

Gabarito das questões 

1. Espera-se que o estudante ordene as frases da seguinte forma: 

( 4 ) O homem faz uso dos meios de comunicação digitais, que são instantâneos. 

( 1 ) O homem faz uso de gestos e sons. 

( 2 ) O homem faz uso dos meios de comunicação escritos em argila e pedras. 

( 3 ) O homem faz uso dos meios de comunicação impressos em tecidos e papéis. 

2. Tainá aprendeu provavelmente com a prática e os ensinamentos orais de sua avó. A menina 
observava a avó cultivando mandioca, extraindo o sumo e fazendo farinha e outros alimentos 
derivados da mandioca e começou a reproduzir o que a avó fazia. 


