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Título: Os meios de comunicação 

Duração: 3 aulas 

Introdução 

As tecnologias de informação derrubaram muitas barreiras de comunicação. É importante 

que o aluno conheça os meios de comunicação que o cercam para compreender a função social da 

transmissão de informações, bem como conhecer os riscos da utilização inadequada dos meios de 

comunicação, em especial a internet. 

Objetivos de aprendizagem 

Objetos de conhecimento: Riscos e cuidados nos meios de transporte e de comunicação. 

(EF02GE03) Comparar diferentes meios de transporte e de comunicação, indicando o seu pa-

pel na conexão entre lugares, e discutir os riscos para a vida e para o meio ambiente e os cuidados 

em seu uso. 

Recursos e materiais necessários  

Papel colorido cortado em tiras, papel kraft recortado em forma de uma televisão, canetas hi-

drográficas coloridas, lápis, borracha, papel A4, papel-cartão, fita crepe, lousa, giz, rolo de barbante.  

Desenvolvimento  

Aula 1 

Duração: uma hora-aula 

Referência do livro do aluno: unidade 9 

Organização dos alunos: inicialmente, disponha-os em quatro filas, no pátio da escola. Em seguida, em seus lugares, na 
sala de aula.  

 

1ª atividade:  

Convide a turma para uma brincadeira chamada “telefone sem fio”. Essa brincadeira coletiva 

desenvolve a audição, a concentração, a oralidade e a memória. Explique que será transmitida uma 

informação (inicie com uma palavra, depois uma frase completa, que pode ser relacionada ao tema 

das aulas – meios de comunicação) ao primeiro de cada fila. O aluno que receber a informação deve 

repassá-la rapidamente ao colega que está atrás dele e assim, sucessivamente, até o último da fila. 

Após a explicação e esclarecimentos das dúvidas, posicione os alunos em quatro filas, no pátio da 
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escola, e dê início à brincadeira. Dificilmente a mensagem chegará idêntica ao último da fila. Após 

todos os alunos terem a oportunidade de iniciar a mensagem, volte com eles à sala de aula para 

troca de ideias.   

 

2ª atividade:  

Inicie esta etapa da atividade deixando que os alunos expressem o que sentiram com a expe-

riência. Converse com eles sobre a importância e as funções dos meios de comunicação. Algumas 

sugestões de perguntas para auxiliar a conduzir a conversa:  

• Em que momentos utilizamos os meios de comunicação? 

• Para que servem os meios de comunicação? 

• Qual é a relação entre a brincadeira realizada com a turma e os meios de comunicação? 

• O que aconteceu com a informação transmitida ao primeiro de cada fila? 

• Em nosso dia a dia, que problemas poderiam ocorrer se a mensagem transmitida não 
chegasse como deveria?  

Aula 2 

Duração: uma hora-aula 

Referência do livro do aluno: unidade 9 

Organização dos alunos: organize-os em duplas. 

Como preparação para a aula, recorte um pedaço de papel kraft no formato de uma televi-

são. Prepare também algumas tiras de papel colorido, nas quais os alunos possam escrever com 

canetas hidrográficas ou lápis; de modo que haja cinco tiras de cores variadas para cada dupla de 

alunos da classe. 

Organize os alunos em duplas. Entregue a cada dupla cinco tiras de papel colorido. Peça-lhes 

que pensem e conversem sobre os meios de comunicação que conhecem. Para auxiliá-los a identifi-

car os meios de comunicação, questione de que forma as pessoas ficam sabendo das notícias do dia 

a dia; como conversam com alguém que mora longe; como mandam uma mensagem; onde podem 

ouvir uma notícia. Nas tiras de papel, os alunos deverão registrar o nome de cinco meios de comuni-

cação que conhecem. Após a conclusão do registro, as duplas devem colar as tiras no papel kraft 

recortado na forma de uma televisão, uma ao lado da outra, formando um mosaico colorido. 
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Aula 3 

Duração: uma hora-aula 

Referência do livro do aluno: unidade 9 

Organização dos alunos: coloque-os em pé, em círculo, para a atividade com o rolo de barbante e a conversa posterior. 
Para a terceira atividade, disponha-os em grupos. 

Para esta aula será necessário preparar, com antecedência, alguns cartões (podem ser feitos 

com papel A4 e papel-cartão) com textos curtos que representem atitudes que os alunos devem 

evitar na internet. Veja a seguir algumas sugestões e modelos de texto: 

• “O professor de Rodrigo pediu que ele fizesse uma pesquisa na internet. Rodrigo acessou 
o site e copiou o texto e as imagens, imprimiu e entregou ao professor com seu nome, 
sem mencionar a fonte do site.” 

• “Mariana entrou numa rede social e colocou fotos de si e de sua família, além de escre-
ver o endereço e o telefone de sua residência.” 

• “Pedro trocou mensagens na internet, sem o conhecimento de seus familiares, com uma 
pessoa que não conhecia.”  

• “Fabiana gosta muito de navegar na internet; ela gosta tanto que há uma semana não sai 
de casa para brincar com seus colegas, pois só quer assistir aos seus vídeos favoritos.” 

Os cartões serão distribuídos aos alunos, divididos em grupos, para posterior discussão. 

 

1ª atividade:  

Proponha aos alunos uma brincadeira para iniciar a aula. Forme um círculo com todos os alu-

nos. Explique que a brincadeira consiste em que cada aluno, ao receber o rolo de barbante, diga uma 

palavra que esteja relacionada aos meios de comunicação e, em seguida, lance-o a um colega, 

segurando o fio de barbante. Comece segurando a ponta do barbante e lançando o rolo, com 

cuidado, a um aluno, falando em voz alta, por exemplo, “telefone”. O aluno que receber deve 

segurar o fio do barbante e lançar o rolo a um colega, citando outro meio de comunicação. O rolo 

não deve ser lançado para os colegas ao lado, mas do outro lado do círculo, de preferência. A ideia é 

formar uma teia com o fio de barbante no meio do círculo, para que todos os alunos fiquem “conec-

tados” através do fio.  

 

2ª atividade:  

Ao final, quando todos já tiverem participado, peça aos alunos que depositem a teia formada 

no chão, com cuidado, e que se sentem. Oriente-os a refletir sobre a imagem formada. Explique que 

um dos principais meios de comunicação que usamos diariamente funciona como uma grande teia, 
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parecida com a que eles formaram, e que esse meio de comunicação é a internet. Graças a ela, 

podemos nos comunicar com o mundo todo em questão de segundos, através de mensagens, vídeos, 

notícias e mensagens de áudio. Pergunte se eles usam a internet, seja no computador, seja no 

smartphone, e quais atividades gostam de fazer nela. Permita que todos os alunos participem da 

conversa e contem suas experiências com a internet. 

 

3ª atividade: 

Organize os alunos em grupos de acordo com a quantidade de cartões preparados antes da 

aula. Divida os cartões entre os grupos, solicitando que eles identifiquem a atitude do personagem 

do texto, e que discutam, entre si, para saber se a atitude é correta e segura ou se não é. Eles 

também deverão pensar sobre que atitude o personagem deveria ter tomado, para que a utilização 

da internet fosse feita com segurança e adequadamente. 

Após o tempo estabelecido para a discussão nos grupos, solicite que cada grupo exponha su-

as conclusões para os demais colegas   
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Aferição de aprendizagem 

É fundamental que seja observado, ao longo do processo, se todos os alunos estão partici-

pando e compreendendo o conteúdo trabalhado. Durante a realização das atividades propostas, 

enfoque a habilidade elencada. A avaliação pode ser feita em todos os momentos da aula. Na 

primeira aula, avalie se os alunos perceberam que os meios de comunicação têm a função de 

transmitir informações. Na segunda aula, verifique se os alunos conseguiram identificar os meios de 

comunicação. Na terceira aula, avalie se houve compreensão de que a internet traz vantagens, se 

utilizada com segurança. 

Questões para auxiliar na aferição 

1. Faça a correspondência entre as duas colunas: 

(a) rádio 

(b) televisão 

(c) jornal 

(d) telefone 

(e) carta 

(   ) Leva notícias pessoais escritas para alguém que mora longe. 

(   ) Utilizado para ouvir notícias e músicas. 

(   ) Serve para assistir a desenhos, séries, telejornais. 

(   ) Utilizado para a leitura de notícias variadas (política, econômica, cotidiano, ambiente). 

(   ) Pode ser usado para conversar com alguém que mora longe. 

2. Represente, por meio de desenhos e palavras, o que se pede no quadro a seguir 

Um meio de comunicação escrito Um meio de comunicação falado 
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Gabarito das questões 

1. E, A, B, C, D. 

2. Respostas pessoais. Verifique se as características dos meios de comunicação foram contempla-
das nos desenhos. 

 


