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SUGESTÕES DE ATIVIDADES COM O USO DAS MÍDIAS 

(TELEVISÃO, JORNAIS, JARGÕES....): 
 

 ATIVIDADE Nº 1 

 EXERCÍCIO DE "DESCRIÇÃO DO PERSONAGEM" 

 Assista ao capítulo do dia .... da novela ..., e destaque 2 (duas) personagens femininas 

(masculinas) que mais lhe chamaram a atenção no capítulo, ou seja, duas personagens que 

você considera mais importantes no capítulo.  

Anote o nome delas a seguir: 

 Depois de assistir à novela e anotar o nome, descreva, por escrito, como eram as 

personagens, quanto aos seguintes aspectos: 

*  CARACTERÍSTICAS FÍSICAS (aparência, idade (mais ou menos), cor e tipo de cabelo, 

roupas usadas, modo de falar , modo de andar, etc) 

 

*  CARACTERÍSTICAS PSICOLÓGICAS ( gostos, maneirar de ser ou de se relacionar 

com as pessoas): 

 

*  AS PROFISSÕES ( o que fazem e seus trabalhos, quando houver) 

 

*  ASSUNTOS SOBRE OS QUAIS CONVERSAM (ou seja, sobre o que estas personagens 

falam nos diálogos e com quem) 

 

 ATIVIDADE Nº 2 

VALORES  NOS PROGRAMAS DE FICÇÃO: 

Mostra-se o programa e se faz perguntas: 

1) De que mais gostaste no programa? 

 situações, cenas, personagens marcantes 

 outros elementos 

 

2) De que menos gostaste no programa? 

 

3) Que opiniões e valores são mostrados e defendidos no programa? 

 

4) De que opiniões e valores discordas?  ou O que tu mudarias no programa? 
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ATIVIDADE Nº 3 

PARA QUE SERVE A TV? 

 dividir a turma em grupos e escolher um redator 

 orientar os alunos para que reflitam sobre os pontos positivos e negativos da TV 

 anotar as idéias do grupo 

 montar dois esquemas na cartolina com utilização de gravuras 

Aspectos positivos: 

- 

- 

Aspectos negativos: 

- 

- 

 

 apresentar os resultados para os colegas. 

 

ATIVIDADE Nº 4 

REPRODUZINDO UMA IMAGEM 

 Orientar os alunos para que fechem os olhos e imaginem uma cena que mais lhe chamou a 

atenção no programa “x” 

 Desenhar a cena escolhida 

 Verificar as diferentes maneiras de expressar a mesma idéia, comparando a imagem no 

vídeo e os desenhos 

 Discutir com os alunos o que foi ressaltado e o que foi omitido 

 

ATIVIDADE Nº 5 

CONTANDO HISTÓRIAS COM IMAGENS 

 Dividir a turma em grupos 

 Cada grupo escolhe um tema, sugerido ou não pelo professor 

 Distribuir revistas entre os grupos 

 Desenvolver uma história ilustrada de acordo com o tema escolhido. Os grupos podem 

procurar imagens diversas que se associem ao tema e a seguir criar uma história 

baseada em imagens  ou criar a história, redigi-la e depois procurar imagens para 

ilustrá-la 

 Cada grupo apresenta para os colegas 

 Discutir com toda a turma:   

Como foi organizada a história: baseada em imagens ou no texto? 

Como selecionaram as imagens? 

Quais as dificuldades encontradas pelos grupos para se expressarem por imagens ou por 

palavras? 

 

 

ATIVIDADE Nº 6 

NOSSO  DIA -A- DIA 

 Quadricular um papel em branco 

 Desenhar e escrever sua rotina diária (incluindo todas as atividades desenvolvidas, hora 

após hora) 

 Ilustrar com recortes de revistas e desenhos 
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 Contar quantas vezes apareceu  “ver TV”  

 Discutir com os colegas em quantas rotinas diárias a pareceu ver TV 

 

ATIVIDADE Nº 7 

OS NÚMEROS DE VIOLÊNCIA NA TV 

Cada aluno deve anotar em casa  durante uma hora de TV:  

 O nome do programa, dia e hora que viu. 

 Quantos tapas viu?  Quantos tiros? 

 Quantos palavrões? Quantas mortes? Quantas brigas? 

 Discutir se o número apresentado por ele corresponde à quantidade de violência na vida 

real. 

 Discutir a questão da censura na TV. Discutir programas violentos. Deve ou não existir 

censura? Que tipo de programa TV deve priorizar? 

Criar uma cena (desenho ou com uso de gravuras) para encaminhar/solucionar a situação de 

violência discutida/analisada. 

 

ATIVIDADE Nº 8 

DESTRAMANDO AS TRAMAS – VIOLÊNCIA 

Tomando-se por base os seguintes problemas, desenhar ou escrever como você os 

solucionaria : 

1. Seu melhor amigo roubou seu lápis. O que você faria? 

2. Seu amigo de classe derramou suco no seu tema de casa, que você demorou horas para 

fazer. O que você faria? 

3. Sua irmã estragou a roupa que você mais gostava. O que fazer? 

Apresentar aos colegas, justificando seu desenho ou texto. 

Aproveitar para discutir a violência no bairro e a solução para os conflitos 

 

ATIVIDADE Nº 9 

EDUCAÇÃO VIA TV 

 O professor escolhe três a quatro programas que os alunos não estão acostumados a ver: 

documentário, educativos, música 

 Divide a turma em grupos e cada grupo assiste um tipo de programa 

 O grupo assiste em casa a televisão e descreve as características do programa assistido: 

o que traz de novo, o visual, o som, as cores, os efeitos, os personagens... 

 Os alunos anotam as diferenças percebidas entre os programas: qualidades e defeitos  

 Em aula, eles comparam as caraterísticas descritas, 

 Discutem os resultados com a turma e 

 Refletem porque assistimos alguns programas e outros não. 

 

ATIVIDADE Nº 10 

E POR FALAR EM TV ... 

 Os alunos devem preparar trabalhos sobre temas presentes na TV, por eles escolhidos 

 Organizar em grupos ou individualmente os trabalhos e apresentar para os colegas 

 Organizar a exposição e refletir sobre os trabalhos. 
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ATIVIDADE Nº 11 

EXERCÍCIO DE "LEITURA DE MÍDIAS IMPRESSAS" 

1*     Procure em jornais ou revistas, um artigo sobre um dos assuntos tratados na novela 

(aqueles já selecionados por vocês): 

          Recorte o artigo e cole-o aqui 

          Assunto escolhido por você : 

 2*   Se houver foto ou gravura no artigo, explique por escrito o significado da mesma. 

 3*   Faça uma síntese contando com suas palavras sobre o que trata o artigo do jornal ou da 

revista 

 4*   Dê sua opinião sobre o mesmo, ou seja, o que você pensa sobre o artigo lido 

 5*   Dê as características do JORNAL ou da REVISTA: 

          - nome do jornal ou revista: 

          - data de publicação: 

          - nº de páginas do jornal ou da revista: 

          - nome do caderno ou seção de onde foi retirado o artigo: 

          - nº de seções ou setores do jornal ou revista pesquisado: 

          - nome do autor do artigo: 

           -título do artigo: 

 

ATIVIDADE Nº 12 

EXERCÍCIO COM JARGÕES POPULARES 

 Orientação aos alunos para que conversem com os pais ou familiares para 

levantamento de jargões (ditados populares) sobre o ....assunto “x”, por exemplo sobre o 

homem e/ou sobre a mulher. 

 Em classe, realiza-se conversa dialogada sobre o assunto. Solicita-se aos alunos que 

se agrupem em torno dos jargões segundo suas preferências, para produção de um texto sobre 

estes. 

 Cada grupo escolhe um dos jargões para o trabalho. 

 Finalmente, os alunos fazem leitura e comentário oral dos textos produzidos. 

 

 

ATIVIDADE Nº 13 

DESCRIÇÃO DE GRAVURA: UMA IMAGEM, MUITAS INTERPRETAÇÕES 

*  Apresentação, pela professora, de uma gravura (foto), cujo conteúdo tenha sido focalizado 

pela novela (ou outro programa), para quatro alunos fora da classe. Os demais alunos 

permanecem em aula; 

*  Orientação aos alunos para que entrem em classe (um de cada vez) e descrevam, para os 

colegas, o que viram na gravura (os colegas de fora da classe não o ouviam). 

Os alunos da classe tentarão adivinhar sobre o que trata a gravura apresentada pelas quatro 

versões orais dos colegas e são encaminhados para dizer os detalhes da mesma (neste período 

os colegas que viram a gravura não falaram), a partir dos elementos - aparências físicas, 

caracteres psicológicos, assuntos falados e ocupações dos indivíduos da foto; 

*  Apresentação da gravura para toda a classe e levantamento de novas impressões dos alunos 

sobre o que estavam observando, comparando-as com as observações anteriores dos quatro 

colegas da classe; 

*  Diálogo com os alunos sobre a relação realidade e imagem, sobre o papel das imagens na 

atualidade, salientando as diferentes leituras que a imagem e a realidade admitem; 
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*  Comparação e análise do que foi lido na gravura com uma das cenas da novela, e com 

situações da realidade. Os alunos trazem  "casos" para exemplificar a percepção da imagem; 

 Conclusão sobre a presença e importância da imagem na vida cotidiana e sobre o modo 

como a TV "domina e re-cria imagens". 

 

ATIVIDADE Nº 14 

OUVINDO OS SONS X VENDO AS IMAGENS 

*  Divisão da turma em dois grandes grupos com tarefas diferentes: um grupo vê um segmento 

de um filme sem o som, observa como eram as cenas e cria diálogos, ruídos e sons para as 

cenas. O outro grupo ouve o áudio do mesmo segmento sem a imagem e descreve os 

ambientes, os gestos e o que as pessoas fazem nas cenas ; 

*  Apresentação dos resultados pelos grupos à classe; 

*  Diálogo para comparação entre os resultados e análise da imagem como representação de 

ficção e de realidade, e técnicas e recursos usados na TV e cinema, procurando desmistificar 

este veículo; 

*  Apresentação em vídeo do segmento do filme “x”;  

*  Considerações dialogadas sobre a função dos sons e das imagens nas representações. 

 

ATIVIDADE Nº 15 

MODIFICAR O VÍDEO/DVD 

*Exibe-se o vídeo (filme  ou programa de acordo com o conteúdo). 

*  Os alunos desenvolvem em grupos, um final próprio e justificam o porquê da escolha 

(este exercício pode ser feito através de recorte de gravuras) 

*   Exibe-se o final do vídeo e os alunos comparam os finais por eles propostos com o que 

observaram no vídeo 

Comentários finais sobre as semelhanças/diferenças 

 

ATIVIDADE Nº 16  

COMPONDO UM PAINEL IMAGÉTICO 

 Individualmente os alunos lêem um texto (em casa ou em aula) e escrevem (em papel a 

parte) palavras e/ou frases sobre o que leram podendo ser completadas com desenhos. 

 Organizar a turma em grupos de 4  a 5 alunos e os grupos discutem as idéias levantadas 

após a leitura. 

 Distribuir revistas, canetinhas, cola, tesoura, régua.... e papel a metro (ou folhas de 

ofício) para que cada grupo monte o seu painel sobre a leitura e os aspectos discutidos 

 Apresentação para os colegas do painel elaborado e as idéias discutidas 
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