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ESCOLA SECUNDÁRIA COM 2º E 3º CICLOS ANSELMO DE ANDRADE 

Curso de Educação e Formação de Adultos (nível secundário) 

FICHA DE TRABALHO Nº1 

Área: Sociedade, Tecnologia e Ciência 

NÚCLEO GERADOR 5: TECNOLOGIAS DE INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO 

Domínio de Referência 1 

• Actuar no quadro das predisposições para os usos e exploração de novas funcionalidades em objectos tecnologicamente 
avançados que fazem recurso às comunicações rádio, relacionando-os com os perfis sociais dos indivíduos. 
• Actuar em situações da vida doméstica na resolução de problemas relacionados com as comunicações a distância (rádio, 
televisão, telemóvel, telefone fixo, etc.). 
• Actuar na utilização das TIC na vida privada com conhecimento dos elementos básicos científicos nas comunicações rádio: 
ondas electromagnéticas, electrónica, etc. 

2008/2009 
 

Nome: ______________________________________________ Turma: _____ Nº: _____ 

 

Domínio de Referência 1 Contexto Privado Comunicações Rádio 

 

TEMPO PREVISTO PARA A ACTIVIDADE: 4 módulos de 45 minutos. 

 

Evolução da comunicação humana  

 

 A história da existência humana pode ser explicada através das etapas do desenvolvimento da 

comunicação, logo esta evolução pode ser dividida em eras. 

 

 A Era dos Símbolos e Sinais 

 Começou à sensivelmente 90 mil anos atrás. Os hominídeos não falavam. Nesta época eram 

utilizados gestos, sons e alguns outros sinais padronizados, os quais eram passados às novas gerações para 

que se pudesse viver socialmente. Devido as dificuldades de codificação, descodificação e memorização, 

conclui-se que era não era possível, nesta Era, a formação de uma cultura relativamente complexa. 

 

 A Era da Fala 

 Teve início por volta de 35 e 40 mil anos atrás. Acredita-se que 

com o aparecimento do Cro-Magnon se desenvolveu a cultura oral, o que 

possibilitou que o Homem conseguisse dar um salto no seu 

desenvolvimento, pois através da fala foi possível transmitir  mensagens 

complexas, como também contestar aquilo que foi exposto. Foi neste 

período que o Homem começou a desenvolver a arte, sendo as pinturas 

rupestres as primeiras tentativas de armazenar informações. 

 

 

Data ___/___/___ 

VALIDAÇÃO 
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 A Era Escrita 

 A escrita consolidou-se num período de tempo relativamente curto; 

começou a ter sentido quando se criaram significados padronizados para as 

representações pictóricas, sendo este o primeiro passo para a criação da escrita.  

 No início a alfabetização era restrita a especialistas. Cada sociedade 

criou uma forma particular de escrita, mas foram os sumérios quem 

transformaram os sons em símbolos, ou seja, os caracteres passaram a 

representar sílabas. Este foi o primeiro passo para a escrita fonética. 

 

 A Era da Impressão 

  Com o invento de Gutenberg modificou-se a forma como se 

desenvolvia e preservava a cultura. No entanto, mesmo com a perda do 

monopólio da escrita por padres, escribas, elites e eruditos, não é 

possível falar-se numa grande massificação da literacia. Através das 

transformações proporcionadas foi possível a difusão da alfabetização, 

a contestação do poder da Igreja Católica, início da organização das 

empresas de comunicação, indústria livreira e da imprensa ( jornais e revistas). 

 

 A Era da Comunicação de Massa 

  A comunicação de massa é aquela destinada ao grande público. Teve 

início com o século XIX e está associada à diversificação dos jornais e dos 

órgãos de comunicação estando, também, ligada ao surgimento do cinema, 

rádio e televisão, dando origem à indústria cultural. 

 

 A Era da Informação 

 É o nome dado ao período que vem após a década de 1980, embora as 

suas bases tenham começado na década de 1970, com invenções como 

o microprocessador, as redes de computadores, a fibra óptica e o computador 

pessoal. 

 

Texto produzido com base nas leituras efectuadas em 

http://pt.shvoong.com/social-sciences/1696310-etapas-da-evolução-da-comunicação/ 

http://pt.wikipedia.org/wiki/Era_da_Informação 

 

Questão 

Elabore um PowerPoint em que apresente a evolução da comunicação. 

 

BOM TRABALHO! 


