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Título: Como nos comunicávamos a distância no passado? 

Duração: 2 aulas 

Introdução 

Nestas aulas será trabalhado como as pessoas se comunicavam no passado. Como eram as 

comunicações antes da internet? E antes do telefone? Esse conhecimento é essencial para a reflexão 

dos alunos sobre as mudanças que ocorrem ao longo do tempo, reconhecendo as diferentes estraté-

gias criadas pelos seres humanos para facilitar a comunicação de um modo geral. 

Objetivos de aprendizagem 

• Refletir a importância da comunicação entre as pessoas. 

• Identificar os diferentes métodos de comunicação utilizados no passado. 

• Compreender a evolução dos meios de comunicação. 

Objetos de conhecimento 

Produção de som.  

Habilidades 

(EF03CI01) Produzir diferentes sons a partir da vibração de variados objetos e identificar vari-

áveis que influem nesse fenômeno. 

Recursos e materiais necessários 

Aula 1: 

• Lápis preto, lápis coloridos (ou similares).  

• Folha de papel sulfite. 

Aula 2: 

• Caderno. 

• Imagens de modelos de telefone em diferentes épocas e um cartão com alguma mensa-
gem escrita em braile. 

• Lápis preto.  
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Desenvolvimento 

Aula 1 – Como se comunicavam nossos ancestrais 

Duração: uma aula de 40 minutos. 

Organização da turma: em círculo. 

Iniciar a aula indagando os alunos sobre como eles se comunicam com seus amigos e familia-

res. Em seguida, perguntar como fazem para contar uma novidade caso essas pessoas estejam longe. 

Pergunte como acham que seus pais faziam isso quando tinham a mesma idade que eles. E os avós?  

Conduzir a discussão de forma a evidenciar que nem sempre existiram os meios de comunica-

ção que conhecemos hoje. Antigamente, a principal forma de se comunicar a longas distâncias era por 

meio de cartas ou telegramas. Esses métodos eram demorados e, no caso das cartas, não havia como 

ter certeza de que elas chegariam corretamente aos seus destinatários.  

Faça uma roda com os alunos no chão da sala e brinquem de telefone sem fio. Comece dizendo 

uma frase no ouvido do aluno ao seu lado e peça que ele transmita a informação ao próximo colega. 

Isso deve ser repetido seguindo a sequência dos alunos, até que a mensagem chegue ao último aluno. 

Ao final da transmissão verbal, verifique com os alunos se houve alguma mudança no conteúdo da 

mensagem. Em seguida, solicite que imaginem o tempo que passou para a mensagem chegar de um 

aluno para o outro foi de um dia, e questioná-los sobre quantos dias todo o processo teria demorado. 

Relacione essa atividade com o tempo de transmissão das mensagens antigamente. 

Em um segundo momento da aula, peça para que um aluno escreva uma mensagem em um 

papel e repasse para os seus colegas, na mesma ordem em que a mensagem oral foi passada. Quando 

chegar ao último, peça que leia o conteúdo e verifiquem se ocorreram alterações.  

Reserve os minutos finais da aula para debater com os alunos sobre as formas de registro das 

mensagens que eram enviadas por meio de cartas ou faladas, associando com as atividades que reali-

zaram. Compare com as formas de registros que utilizamos hoje em dia. Questione-os: “Em qual mé-

todo a mensagem foi passada com menos erro?”, “Em qual deles a mensagem dura mais tempo?”. 
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Aula 2 – A evolução do telefone 

Duração: uma aula de 40 minutos. 

Organização da turma: individual. 

Os meios de comunicação criados pelos seres humanos para se comunicarem a distância so-

freram diversas mudanças ao longo do tempo. Alguns exemplos são o telegrama e o telefone. Pesquise 

e apresente aos alunos imagens de modelos de aparelhos de telefone antigos, chamando atenção para 

o tamanho, formato, material que eram feitos e os componentes que possuíam e destacando como 

eram utilizados. 

É interessante apontar imagens de períodos diferentes e pedir para que os alunos montem 

uma linha do tempo no caderno, relacionando com as mudanças que podem perceber. Auxilie-os a 

descrever como era o telefone mais antigo e como é o mais moderno, questionando: “O que aconteceu 

com o tamanho dos modelos?”, “Quais funções um telefone moderno possui que o antigo não pos-

suía?” 

Aproveite esse espaço para introduzir brevemente que também foram desenvolvidas formas 

de comunicação para pessoas com necessidades especiais. Pergunte à turma se eles conhecem o sis-

tema braile, utilizado por deficientes visuais. Se possível, passe para os alunos um cartão com alguma 

mensagem escrita em braile, para que tomem contato com esse sistema. Pergunte se eles conhecem 

alguma outra forma de comunicação para pessoas com necessidades especiais. Termine a aula discu-

tindo com os alunos sobre a importância das comunicações e pergunte se acham que é mais fácil ou 

mais difícil para eles se comunicarem do que era para seus antepassados. 

Aferição de aprendizagem 

Sugerimos que a aferição de aprendizagem seja realizada por meio de discussões ao longo e 

ao término das aulas. Discuta com eles sobre o que aprenderam a respeito dos meios de comunicação 

e perguntar se alguma das informações foi novidade para eles. Conduza a conversa de modo que eles 

relacionem o que sabiam antes e o que sabem e pensam agora sobre os temas.  

Pode-se também propor aos alunos alguns itens de autoavaliação: 

• Como foi minha participação nas atividades? 

• Fiz as atividades com bastante empenho? 

• Trabalhei dentro do tempo estipulado? 

• Deixei o local de trabalho arrumado? 

• Qual parte do trabalho gostei mais de fazer? 

• Consegui montar a linha do tempo? 
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Questões para auxiliar na aferição  

1. Quais meios de comunicação você está acostumado a utilizar? 

2. Complete o seguinte quadro, marcando um X nas propriedades presentes em cada um dos meios 
de comunicação: 

Meio de comunicação Rápido Longas distâncias A mensagem é transmitida sem modificações 

Telefone    

Computador/Internet    

Carta    

Mímica    

Fala    

 

Gabarito das questões 

1. A resposta irá variar de acordo com cada aluno. 

 

 

2. Meio de comunicação Rápido Longas distâncias A mensagem é transmitida sem modificações 

 Telefone X X X 

 Computador/Internet X X X 

 Carta  X X 

 Mímica    
 Fala   X 


