
Agrupamento de Escolas Ordem de Sant`iago 
Ano Letivo 2019/20 – Professora Dulce Fadista 

 

 

 

 

Gestão de Comportamento 

 

Comunicar e elementos de comunicação 

1- Leia atentamente o excerto que se segue e responda às questões : 

 

“Comunicar é um ato fundamental na vida humana: fundamental para a vida comunitária, 

para a construção de uma cultura partilhada e porque contribui mesmo para definir a nossa 

identidade no meio social em que vivemos. 

Uma vida sem comunicação é, pois, algo de inconcebível para nós: é através do processo de 

comunicação que trocamos informações e aprendemos; partilhamos sentimentos, emoções, 

experiências de vida; nos damos a conhecer a nós e ficamos a conhecer os outros.” 

1.1-Partindo do excerto, refira por que razão é importante uma vida com comunicação? 

1.2- A partir da sua cultura geral, considera haver diferenças entre “comunicar” e “informar”? 

Explique a sua resposta. 

2- Atente no texto que se segue e complete-o com as palavras ou expressões dadas em baixo. 

Em seguida, dê um título ao texto. 

 

_____________________________, as pessoas aprendem sobre o mundo físico, 

____________ e afetivo, ao mesmo tempo que adquirem e _________________ os vários 

________________________ ( fonológico, _______________, ______________, pragmático ). 

Isto porque os ___________________ em que as crianças/pessoas se encontram desempenham 

um papel marcante na estimulação do desenvolvimento da ___________________________, é 

fundamental a criação de oportunidades onde elas possam __________________, discutir, 

formular __________________ e  sínteses sobre _________ que experimentam. 

A comunicação é crucial no desenvolvimento da criança, implicando a participação ativa 

de ambos os ______________________ ( criança e adulto ), porque requer oportunidades 

comunicativas e trabalha múltiplas razões que levarão ao desejo e ___________________ de 

comunicar. 

Em suma, a interação verbal é o meio mais elaborado e privilegiado da 

_____________________. 

 

Palavras ou expressões possíveis: 

semântico; à necessidade; interagindo verbalmente; o real; capacidade de comunicar; social; 

descrever; interlocutores; domínios da língua; interação comunicativa; hipóteses; desenvolvem; 

ambientes; sintático. 

 

 

 

 

 

Bom trabalho       


