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Introdução  Um slide com uma mensagem de whatsApp é 
apresentada para os alunos. Deixa que leiam em 
silêncio e depois questiona: 
Algum de vocês já recebeu uma mensagem 
dessas? 
E algum de vocês já enviou esse tipo de 
mensagem?  
Quanto tempo demora para uma pessoa escrever, 
enviar e a outra receber esse tipo de mensagem ? 
Sempre foi assim?  
Como as pessoas faziam para se comunicar uma 
com a outra, por mensagem escrita, quando 
estavam em lugares diferentes há 20 anos atrás? 
E a 100 anos atrás? 
Como seus pais se comunicavam a longa 
distância? 
E seus avós?  
E os avós de seus avós? 
  

Desenvolvimento  O professor passa o vídeo a seguir para os alunos 
https://youtube.com/watch?v=m1k6iEOECjc (2,08 
min.) 
Dirige um curto debate com as seguintes 
questões: 
O que as crianças brasileiras decidiram fazer? 
Algum de vocês já escreveu carta para alguém? 
E já recebeu ou conhece alguém que recebeu uma 
carta? 
Para que elas servem? 
Os alunos são divididos em grupos. Recebem um 
conjunto de cartelas com imagens sobre a história 
da carta. Eles devem discutir com o grupo e 
ordenar as imagens conforme a sequência 
cronológica que julgarem correta. A turma discute 
as soluções e busca, com a orientação do 
professor, construir uma ordem cronológica para 
a turma. Em seguida, essa ordem é afixada na 
parede onde irão compor um painel.  

https://youtube.com/watch?v=m1k6iEOECjc


Fechamento   Em seguida, o professor sorteia uma cartela para 
cada grupo. O grupo irá buscar informações na 
internet, a respeito daquela forma de 
comunicação. O grupo escreve uma frase que 
defina aquele momento histórico da carta 
respondendo aos questionamentos: 
  
Em que tipo de material era escrita a carta? 
Quanto tempo demorava para chegar até o 
destinatário? Como era enviada até o 
destinatário? 
Cada grupo redige sua frase em um papel, com 
letra adequada para cartaz, e afixa próximo à 
imagem colada no painel pelo professor. 

 
O rascunho está ótimo Alexandre! Veja o que acha das minhas considerações e 
podemos seguir para o plano. Abraços! 


