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ATIVIDADES PARA HISTÓRIA/GEOGRAFIA
SÉRIE: 2ª
TÍTULO: OS MEIOS DE COMUNICAÇÃO E SUA INFLUÊNCIA NA VIDA DOS
HOMENS
Desde os tempos em que as pessoas habitavam as cavernas, elas se comunicavam umas com as outras. Faziam isso com fumaça ou com o rufar dos tambores.
A invenção da escrita favoreceu bastante as comunicações entre as pessoas,
pois passaram a utilizar de bilhetes, cartas, telegramas para saber o que estava acontecendo em outros lugares distantes.
Com o passar do tempo o trabalho do homem sofreu modificações devido às suas necessidades e com isto foram se desenvolvendo novas formas de se comunicarem. Os meios de comunicação progrediram mesmo foi em 1876, quando Graham Bell
inventou o telefone. Três anos depois, Thomas Edison inventou a lâmpada elétrica, o
que ajudava as pessoas a estudarem à noite. O cinema também nasceu nessa época
quando os irmãos Lumiére, que projetaram o primeiro filme em público. O rádio foi criado por Marconi e a televisão com John Logie Baird. As grandes redes de televisão,
espalhadas pelo mundo inteiro, transmitem os acontecimentos no momento em que
estão ocorrendo, ao vivo e em cores.
Agora vivemos na era da globalização e da Internet... tem sempre uma pessoa
num microcomputador, pronta para pesquisar, falar e/ou enviar e-mail, comprar e até
namorar!...
Graças à expansão dos meios de comunicação e à tecnologia, conhecemos povos e culturas diferentes, pois temos acesso a qualquer lugar do mundo.
No entanto, nem todas as pessoas têm acesso a esses meios de comunicação.
E aqueles que têm acesso muitas vezes não conseguem refletir sobre as informações
recebidas. E as informações recebidas devem ser cuidadosamente analisadas. Devemos também ressaltar que na maioria das vezes as pessoas vivem consumindo o desnecessário por influência do que aparece nos meios de comunicação (mídia) .
ATIVIDADES
01. RESPONDA:
a) Quais são os meios de comunicação que você conhece?
R: ______________________________________________________________
________________________________________________________________
b) E quais você utiliza?
R: ______________________________________________________________

________________________________________________________________
c) Por que nem todas as pessoas têm acesso a estes meios de comunicação?
R: ______________________________________________________________
________________________________________________________________
02. Recorte de jornais e revistas exemplos de meios de comunicação, separando aqueles que você considera necessários e justifique.
03. Visita a uma emissora de rádio local com entrevista a 1 (um) radialista com questões relacionadas ao seu trabalho, a veracidade das notícias ao serem repassadas ao
público.
04. Recorte do jornal, três notícias diferentes e analise-as. Depois discuta com seus
colegas e professor.
05. Recorte de jornais e revistas algumas propagandas de produtos e explique quais
são necessários e desnecessários para nossa vida.

