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Meios de comunicação 

Olá, Professores! 

Sugerimos nessa publicação que o estudante assista a um vídeo sobre os meios de 
comunicação acessando o link: https://www.youtube.com/watch?v=9_CQ-nrwqyU 

Após assistir ao vídeo, foi proposta a seguinte atividade: 

1. Copie as questões no caderno e responda. 
 

 Para que servem os meios de comunicação? 
 O que você entendeu sobre meios de comunicação massivos e quais os que você 

conhece? 
 No dia a dia com sua família, quais os meios de comunicação utilizados? 
 Complete o quadro, colocando qual o meio de comunicação que você usaria em 

cada situação abaixo. 

SITUAÇÃO MEIO DE COMUNICAÇÃO 

Para dar parabéns a um amigo.  

Para ter notícias de alguém que está 
em outro país. 

 

Para saber notícias sobre o 
Coronavírus. 

 

Para falar com seu professor sobre a 
aula. 
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2. Pesquise, em jornais e revistas, figuras dos Meios de Comunicação. Cole em seu 
caderno e, ao lado, escreva uma situação em que você usou cada um deles. (Caso 
não encontre figuras, você pode desenhá-los) 

 

ORIENTAÇÕES: 

Esse é um tema muito propício para refletir sobre as BARRREIRAS na comunicação com as 
pessoas com deficiência. Sugerimos o vídeo a seguir para reflexão do professor, e que ele 
trabalhe com o estudante maneiras de quebrar essas barreiras através de recursos de 
acessibilidade: https://www.youtube.com/watch?v=v22X8tVuhBc 

Sugerimos para os estudantes Surdos a utilização do seguinte vídeo com acessibilidade em 
Libras: https://www.youtube.com/watch?v=vNaCrn-ghzQ 

Os estudantes poderão responder as questões de forma oral, por sinais, ou através das pranchas 
de comunicação alternativa e/ou utilização da Tecnologia Assistiva, como engrossadores de lápis, 
facilitador palmar, tablets e celulares, utilizando pranchas de comunicação digital como LIVOX, 
FALA FÁCIL, FALAÊ, LET ME TALK, VIRGÍNIA AJUDA, AUTISMO IMAGEM E DISCUSSÃO, 
disponíveis no catálogo games e sites assistivos, que pode ser baixado no site do Portal da 
Educação, e o adulto o auxiliará com o registro caso seja necessário. 
http://www.portaldaeducacao.recife.pe.gov.br/sites/default/files/arquivos_informativos_home/este_
catalogo_de_aplicativos_assistivos_r02_ab_11_09_19.pdf 
 
Estudantes autistas e com Deficiência intelectual podem se beneficiar especialmente de apoio 
visual para entender os conceitos e responder as questões. 

 

 

 

 

 

 

 

http://buscandolafelicidad-karolina.blogspot.com/2010_08_01_archive.html?m=1 

 

Comentários sobre as adaptações: Gerência de Educação Especial 

Todas as sugestões deste bloco de atividades devem ser previamente avaliadas pelo 
professor da turma e/ou do professor do Atendimento Educacional Especializado, e não 
excluem outras adaptações individuais e atividades que venham a ser orientadas por 
esses profissionais. 


