
 
  

 

 

 

 

 

ESCOLA MUNICIPAL ____________________________________ 

NOME DO(A) ESTUDANTE: ______________________________  

Olá, querido(a) estudante! 

 

Vamos iniciar mais uma semana de estudos e atividades! Dessa vez, 

compartilhamos com você algumas atividades sobre COMUNICAÇÃO NO DIA A DIA. 

A comunicação faz parte da vida humana em todos os tempos e contextos 

sociais. Ela evoluiu ao longo dos anos, conforme as necessidades dos seres humanos 

e as atividades que realizam diariamente. 

Atualmente, a comunicação ocorre de inúmeras formas e mediada por 

ferramentas tecnológicas diversas que surgiram nas últimas décadas e que mudaram 

a maneira de interação das pessoas em seu dia a dia. 

 

1º) Atualmente, as redes sociais são usadas na comunicação e ajudam a conectar as 

pessoas de todo o mundo.  Sobre esse tema, responda. 

 

 
(Fonte:https://cakeerp.com/wp-content/uploads/2019/10/capa-2.png) 
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de Atividades 
 

SECRETARIA DE EDUCAÇÃO 

DIRETORIA EXECUTIVA DE GESTÃO PEDAGÓGICA 

GERÊNCIA DE ALFABETIZAÇÃO E LETRAMENTO, EDUCAÇÃO INFANTIL E ANOS INICIAIS 

 

SECRETARIA DE EDUCAÇÃO 

DIRETORIA EXECUTIVA DE GESTÃO PEDAGÓGICA 

GERÊNCIA DE ALFABETIZAÇÃO E LETRAMENTO, EDUCAÇÃO INFANTIL E ANOS INICIAIS 

 

Você participa de alguma 

rede social? Se sim, qual?  

_______________________
_______________________
_______________________
_______________________
_______________________ 

 

PARA SABER MAIS: Redes sociais são sites e aplicativos que permitem o 

compartilhamento de informações no dia a dia. 

(Disponível em https://resultadosdigitais.com.br/especiais/tudo-sobre-redes-sociais/ – Acesso em 23/09/2020 – 

Adaptado). 

https://cakeerp.com/wp-content/uploads/2019/10/capa-2.png


2º) O WhatsApp é um aplicativo muito usado para a troca de mensagens rápidas entre 

amigos e familiares. Que tal experimentar o uso dele, simulando uma conversa no 

espaço a seguir. Fique atento(a) ao uso adequado dos sinais de pontuação: “ ” aspas 

/ . ponto final / ! ponto de exclamação / ? ponto de interrogação / – travessão / : 

dois pontos / , vírgula / ... reticências. 

 
 

Você sabe para que servem os sinais de pontuação? Leia as informações abaixo 

e descubra.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(Fonte:https://i.pinimg.com/564x/e7/35/f5/e735f52c6288300dfc0f4b86b1706b9f.jpg) 

 

 

 



3º) Observe a imagem abaixo e responda ao que se pede. 

 

 
 
(Fonte:https://s3-sa-east-1.amazonaws.com/figuras.tecconcursos.com.br/edc342a8-9325- 

-463b-93df-9aca06988acb) 

 

4º) Tem sido cada vez mais comum o uso de figurinhas, imagens, memes, animações, 

abreviaturas e até novas palavras e símbolos durante a comunicação. Observe alguns 

símbolos que são bastante usados em nosso dia a dia. 

 

 
 
(Fonte:https://www.impacta.edu.br/blog/wpcontent/uploads/2016/11/emojis_img01.png) 

 

a) Você conhece algum desses símbolos? Sabe onde são usados? 

           ______________________________________________________ 

           ______________________________________________________ 

 

b) Desenhe três desses símbolos, que você conhece, e escreva os seus 

significados. 

 

 

 

 

 

 

 

Na sua opinião, o que a TV quis dizer 
para o celular quando falou 
“RESPEITA SEU AVÔ, MOLEQUE”?      
______________________________
______________________________
______________________________
______________________________
______________________________
______________________________ 

 

 

 

_________________ 

 

 

 

 

_________________ 

 

 

 

 

_________________ 

 



c) Agora, decifre o enigma e escreva a frase, substituindo o símbolo por seu 

significado. 

Ela teve um  e bastante, e mesmo com o fez uma . 

 

_____________________________________________________________________

_____________________________________________________________________  

 

 

Vamos resolver alguns problemas? Leia as questões 5 e 6 e responda. 

 

5º) Paulo está assistindo a uma aula de Matemática na TV e a professora apresentou 

a sequência numérica a seguir.  Observe a sequência e escreva o número que 

completa corretamente o espaço em branco.  

 

 

 

 

 

6º) Paulo estava com saudades de seu amigo Thiago e ligou para ele. A ligação durou 

20 minutos. Observe, no relógio 1, a hora em que a conversa iniciou e marque, no 

relógio 2, a hora em que a conversa acabou.  

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                          

24 – 26 – 28 - ____ - 32 – 34 - 36 



7º) Já percebemos que, nos dias atuais, a comunicação pode acontecer de muitas 

formas e com o uso de múltiplos meios e ferramentas tecnológicas. Mas você sabia 

que nem sempre foi assim? Os meios de comunicação evoluíram bastante, desde os 

primeiros registros feitos em cavernas pelos homens primitivos. Observe a imagem a 

seguir e responda. 

 

 
(Fonte:https://miro.medium.com/max/3200/1*SrzH87Ajg5p_TJcDGQg2Sw.png -Adaptado) 

 

a)  Quais desses meios de comunicação você conhece? 

_____________________________________________________________ 

 

b)  Quais desses meios de comunicação nós não usamos mais? 

_____________________________________________________________ 

 

c)  A partir de qual forma de comunicação, mostrada nas imagens, podemos ter mais 

informações sobre os homens primitivos? 

_____________________________________________________________ 

 

8º) Quais desses meios de comunicação são utilizados em nossa cidade atualmente?  

_____________________________________________________________  

 

 

 

 

 

https://miro.medium.com/max/3200/1*SrzH87Ajg5p_TJcDGQg2Sw.png
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