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#ESTUDOEMCASA 

 
BLOCO N.º 37  

DISCIPLINA 
Português Língua Não Materna - 
Intermédio ANO(S) 1.º ao 9.º 

APRENDIZAGENS ESSENCIAIS  

• Leitura 
               Identificar as principais linhas temáticas a partir da leitura de textos 

variados. 

• Escrita  
               Escrever textos sobre assuntos conhecidos ou de interesse pessoal. 
 

 

Título/Tema do Bloco 

O que são os Media? 

  
https://image.freepik.com  

Tarefas/ Atividades/ Desafios 

 
1. Lê o texto. 

 

O que são os Media? 

       A designação Media, ou Meios de Comunicação Social, refere-se aos veículos 

através dos quais são difundidas mensagens a um público vasto e heterogéneo. 

Por exemplo, a rádio, os jornais e revistas ou a televisão. 

Podemos falar de uma definição ampla e de uma definição restrita. Adotando 

uma definição universalista, seriam Media não apenas a imprensa, a rádio e a 

televisão, mas também os meios a que as pessoas recorrem para comunicar e 

para transmitir ou conservar informação, como o cinema ou as cassetes áudio e 

vídeo.  

     Definindo restritamente quais são os meios de comunicação social, 

encontramos unicamente aqueles que transmitem o que é considerado a 

atualidade em cada momento, sendo eles, sobretudo, os meios que veiculam 

conteúdos jornalísticos: imprensa, rádio, televisão e internet (devido ao 

jornalismo online). 

    Os Meios de Comunicação são muito importantes para a sociedade, pois fazem 

circular a informação e promovem o conhecimento. A informação é reproduzida 

e difundida com maior rapidez a todo um território, por conseguinte, as pessoas 

são fácil e rapidamente informadas sobre o que acontece, sobre os seus direitos 

e deveres.  

 

Fonte: mass media in Infopédia [em linha]. Porto: Porto Editora, 2003-2021. 

[consult. 2021-03-03]. Disponível na Internet: https://www.infopedia.pt/$mass-

media (Adaptado) 
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2. Responde às perguntas. 

 

a) O que são os Media? 

___________________________________________________________ 

b) Quais são os diferentes media referidos no texto? 

___________________________________________________________ 

___________________________________________________________ 

c) Que benefícios têm os media para a vida das pessoas? 

___________________________________________________________ 

___________________________________________________________ 

___________________________________________________________ 

 
 

3. Responde às perguntas sobre tua experiência no uso dos media. 

a) Qual é o meio de comunicação social que mais utilizas para te manteres 

informado? 

________________________________________________________________ 

b) 2. Que vantagens reconheces nesse meio de comunicação social? 

________________________________________________________________ 

c) 3. Consideras que os media são importantes na tua aprendizagem. Justifica. 

_________________________________________________________________  

_________________________________________________________________  

_________________________________________________________________ 

 
 

1º ciclo X 

2º ciclo X 

3º ciclo X 

  

   

   

 

 

 

 


