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Título   

A evolução dos meios de comunicação e o que ficou para o século XXI (?) 

Autor(es) 

Marisa Julieta Ferreira Tavares 

Resumo 

Equacionar a evolução dos meios de comunicação até aos nossos dias e reconhecer figuras incontornáveis 

dessa evolução que deixam sua marca ao longo da história passada, presente e futura, influenciando, 

ainda hoje, a forma como comunicamos.  

Equating the evolution of the media until today and recognizing essential figures of that evolution that 

leaves their mark throughout the past, present and future history, influencing, even today, the way we 

communicate. 

Palavras-chave 

Comunicação, evolução, objeto, instrumento, digital. 

Índice 

Índice  

Tema Os Meios de comunicação (Estudo do Meio em interdisciplinaridade com:  Português- 
leitura, análise e escrita de textos informativos e introdução ao diálogo; Matemática 
– Geometria; Expressões Dramática e Plástica- Comunicar por Gesto e 
Imagem/Criação de instrumentos de comunicação; TIC – Ferramentas Digitais) 

Tópico Os Meios de Comunicação Pessoal e Social 
 

Idade dos 
alunos 

7-8 anos 

Tempo de 
preparação 

Uma semana. 

Tempo de 
lecionação 

Cinco blocos de 45 minutos. 

Outros 
materiais 
didáticos 
online  

Historiana – https://historiana.eu/ 
Animoto – https://animoto.com/ 
Prezi - https://prezi.com/pt/ 
 

Outros 
materiais em 
modo offline 

Telemóvel com captação de imagem integrada, fotografias em papel/digital de meios 
de comunicação, instrumentos de meios de comunicação (recentes e antigos) para 
exposição na sala de aula (gentilmente emprestados pela comunidade educativa). 
 

https://historiana.eu/
https://animoto.com/
https://prezi.com/pt/
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Índice  

Recursos 
Europeana 
utilizados 

• HOUTEN WANDTELEFOON VAN BELL TELEPHONE  
https://www.europeana.eu/pt/item/2058628/KF_objecten_1296051645254_18212
11454 

 

Licenças 

Attribution CC BY 

Integração no currículo 

A transdisciplinaridade assumir-se-á num percurso natural e autónomo ao longo da concretização das 

tarefas promovendo o desenvolvimento do perfil do aluno despertando atitudes indagadoras, científicas, 

investigadoras, criativas e colaborativas. Pode o aluno ir mais além do conhecimento de si mesmo 

enquanto um cidadão nacional não isolado do desenvolvimento do conhecimento na Europa e no Mundo. 

Objetivo da aula 

Desenvolver o espírito inquiridor e investigativo face aos meios de comunicação atuais, reconhecendo no 

presente a sua utilidade e as marcas do passado. 

Resultado da aula 

Desenvolvimento de um portefólio digital coletivo como reflexo do pensamento crítico coletivo e da 

aprendizagem colaborativa. 

Partilha de conhecimentos em rede digital. 

Tendências 

Aprendizagem colaborativa. 

Aprendizagem ao longo da vida.  

competências do século XXI 

Desenvolvimento do pensamento crítico/investigativo e da aprendizagem colaborativa. 

Atividades 

Exploração do tema “os meios de comunicação” na disciplina de Estudo do Meio com a apresentação-

exploração visual e silenciosa da imagem-enigma (telefone de Bell). Segue-se a questão de desafio para a 

leitura interpretativa da imagem: “O que estás a fazer?”. Cada aluno mima a função do objeto respeitando 

as peças que o constituem (reconhecendo-lhe informação geométrica, por indicação do docente). O 

comportamento individual dos seus pares é observado e analisado em silêncio; cada aluno, 

posteriormente, regista em post it o que verifica ser o objeto e/ou sua função, sendo cada registo fixado 

aletoriamente na sala de aula para ser observado/lido por cada aluno-participante. Palavra-chave 

partilhada (possivelmente): telefone. Explora-se a palavra em termos de onomatopeia, ajustando o som 

a uma época e progredindo o som ao século XXI: houve evolução? Inicia-se um debate: qual a função do 

objeto? (comunicar: emissor-mensagem-recetor; formas de tratamento). Investigar com recurso à 

https://www.europeana.eu/pt/item/2058628/KF_objecten_1296051645254_1821211454
https://www.europeana.eu/pt/item/2058628/KF_objecten_1296051645254_1821211454
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internet: telefone de fios, como funcionava? Construção de um telefone de fios (2 copos de iogurte e um 

fio encerado) e verificar a transmissão de vibração sonora pelo fio (ciências experimentais). Introduz-se a 

escrita do texto de diálogo (português)…telefonando a uma pessoa do passado: Bell. Investigação digital 

Europeana em pares de trabalho com a identificação de outros meios de comunicação existentes, sua 

criação e sua evolução. Para esta investigação conta-se com também com recolha de instrumentos de 

comunicação em vários formatos. Aos alunos é-lhes solicitada informação simples para integrar em 

documento Prezi, a disponibilizar à comunidade em geral, sendo possibilitado realizar vídeos Animoto 

sobre cada meio de comunicação como forma de síntese informativa de fácil leitura. Toda a dinâmica 

deverá ter registo no Historiana como guião de aprendizagem como forma a uniformizar o resultado final. 

Nome da 
atividade 

Procedimento Tempo 

O que estás 
a fazer? 

Apresentação da imagem-inigma e sua exploração dramática. 45 min 

O telefone 
de fios. 

Construção de um telefone de fios e dramatização de diálogos telefónicos. 45 min 

Meios de 
comunicação 
no – a 
atualidade e 
o pasado. 

Debate. Organização de grupos de trabalho para pesquisa e registo de 
informação sobre os diferentes meios de comunicação atribuindo-se a sua 
origem a personalidades históricas. Publicação em Prezi, onde podem 
constar vídeos Animoto, e sua disponibilização à comunidade via online. 

3 blocos 
de 45 
min 

 

Avaliação 

Descreva aqui o método de avaliação da aula, se aplicável. Por exemplo, se pretende avaliar os alunos 

através de um quiz, inclua aqui as opções de perguntas e respostas, assinalando as respostas certas com 

uma cor. 

********************************APÓS A IMPLEMENTAÇÃO ******************************* 

Feedback dos alunos 

Registo da Auto-Avaliação não formal com recurso a imagem. O grau de interesse e compreensão 

apresentará 4 níveis correspondendo a 4 estados do tempo: sol/ nublado/chuva/trovoada 

correspondendo respetivamente a muito satisfeito/satisfeito/pouco satisfeito/nada satisfeito. 

Comentários do professor 

A auto-avaliação não-formal servirá de recolha de índices de apropriação de skills de aprendizagem em 

ambiente colaborativo. 

 

 



 
 

4 
 

Sobre o projeto Europeana DSI-4 

A Europeana é a plataforma europeia dedicada ao património cultural digital que disponibiliza o acesso online gratuito a mais de 

53 milhões de itens digitalizados provenientes de museus, arquivos, bibliotecas e galerias da Europa. O projeto Europeana DSI-4 

prossegue as ações das três anteriores Infraestruturas de Serviços Digitais da Europeana (DSIs). Esta é a quarta repetição com 

resultados confirmados de concretizações em matéria de criação de acesso, interoperabilidade, visibilidade e utilização do 

património cultural europeu nos seguintes cinco públicos-alvo: Cidadãos Europeus, Educação, Investigação, Indústrias Criativas 

e Instituições de Património Cultural. 

A European Schoolnet (EUN) consiste numa rede de 34 Ministérios da Educação europeus sediada em Bruxelas. Como 

organização não lucrativa, o seu objetivo é o de promover a inovação no ensino e na aprendizagem junto dos seus principais 

parceiros: Ministérios da Educação, escolas, professores, investigadores e parceiros empresariais. A tarefa da European Schoolnet 

no projeto DSI-4 da Europeana é a de dar continuação e expandir a Comunidade Educativa da European. 

  

https://www.europeana.eu/portal/en
http://www.eun.org/home
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Anexo 

 


