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Outdoor

Globalização

Propaganda

Ferramentas

Meios

Vocabulário

- Consumismo.
- Manipular, persuadir, argumentar, 

   esclarecer e informar.
- Propaganda ideológica.
- Informação = Fato.

Clareza

Internet
Rádio
TV
Jornal

Decisão em Grupo Evolução

Velocidade

Acesso

Máquina X Humano

Formas de se Comunicar:
Linguagem: ler, escrever e falar
Expressão: corporal, artística e musical

Visual: sinalização e braile

Senso Crítico

Receptor

TransmissorHistória

Comunicação

5 sentidos: 
uso dos sentidos na comunicação

TEMA DO TRIMESTRE:

COMUNICAÇÃO

FourC News é 

uma produção 

de Ativa 

Comunicação 

Integrada

Infantil
- Explorar linguagem verbal e não verbal.
- Comunicação com as famílias e como 
expressar o sentimento (forma também de 
comunicação).
-Sinais que comunicam e expressam 
sentimentos.
- Conhecer alguns meios de comunicação 
e instrumentos/objetos utilizados para a 
comunicação (telefone, email, rádio etc).

Primário I e II
-Primário I: 
- Estudar os meios de comunicação, sua 
história e função na sociedade.
- Quais são os meios?
- As funções e histórias e as diferentes 
maneiras de se comunicar (com foco na cidade 
de Bauru – ‘minha cidade’).
- Como eu me comunico? E na cidade, quais os 
meios de comunicação?

- Primário II:
- Comunicação por meio da arte.
- Período Imperial do Brasil. As principais 
obras que retratam esse período.
- Como a arte se comunica?
-Estudar a diversidade de comunicação (arte, 
música, teatro).

Fundamental II
- Como a comunicação me ajuda a compreender 
o mundo e a viver melhor nele?
- Comunicação verbal e não verbal.
- Como utilizar as diferentes funções da 
linguagem em meu discurso?
- Como comunicar meus pensamentos?
- De que forma a globalização interfere nas 
relações?

O tema do trimestre é Comunicação. Cada ciclo irá estudar de forma interdisciplinar as diferentes 
formas de comunicação. Todo o estudo será interligado com o conteúdo das disciplinas. Abaixo 
alguns dos tópicos que serão pesquisados e estudados pelos alunos. 


