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Conhecimento e Diversão 

Atividade 27 

EMOJI Você sabe o que EMOJI? 

São representações gráficas de uma 

emoção usadas em conversas online, 

nas redes sociais como o Facebook, 

Instagram e em aplicativos como o 

WhatsApp, entre outros. 

A palavra Emoji é derivado da junção 

dos termos em japonês: e que significa 

imagem + moji que significa letras.  

Você sabia que os Emojis  

foram inventados no Japão? Emojis criados a mão por Shigetaka Kurita em 1999. 



A princípio foram criados um conjunto de 176 símbolos/pictogramas. 
 

O primeiro emoji foi criado por Shigetaka Kurita entre 1998 e 1999 para 

facilitar a comunicação eletrônica, buscando ser diferente dos outros serviços 

de comunicação existentes na época, criando uma forma de expressar emoções 

de outra forma, sem as palavras. 

Celulares muito utilizados na época, no Japão um dos primeiros celulares com 
câmera, o Kyocera VP-210. E no Brasil, o Nokia 3310, do ano 2000. 



Observe como eram os emojis existentes por volta do ano 2000. 



Por um tempo, os emojis ficaram limitados no Japão e empresas de telefonia, mas 
logo começaram a se espalharem pelo mundo com imagens personalizadas de acordo 
com os costumes e a cultura local de cada país. Além disso, muitos são considerados 
universais. 
 

Em 2012 os emojis se tornaram um sucesso global. 

Os emojis expressam uma emoção, uma atitude ou um estado de espírito, são 
geralmente usados na comunicação eletrônica informal. 



Este emoji é um dos mais utilizados. 

Você sabia que ele foi inspirado numa 

famosa obra de arte? 



A obra ao lado,  “O grito” foi pintada pelo 

artista norueguês Edvard Munch, em 1893.  A 

pintura representa uma figura humana 

espantada com as mãos na bochecha, num 

momento de medo. 

 

O Grito é considerado uma das obras mais 

importantes do movimento expressionista e 

tornou-se uma das obras mais reproduzidas da 

história, seja em pôsteres, canecas, camisetas, 

canetas, porta-chaves e muito outros objetos, 

além das inúmeras releituras e paródias. 

 



Agora é a sua vez... 

Na atividade de hoje você irá inventar seus próprios emojis, assim como o emoji 
acima inspirado numa obra de arte e em uma expressão, num sentimento.  
 

Use a criatividade e solte a imaginação para criar emojis inusitados, com 
expressões diferentes de todas as que já viu. 
 

Você deverá inventar três novos emojis, para isso poderá utilizar os materiais 
que tiver disponível, como lápis, lápis de cor, canetinha, giz de cera, recorte e 
colagem, o que for necessário para criar algo completamente novo e divertido. 
Procure explorar toda a folha de seu caderno ou em outra folha que for realizar 
sua produção. 
 

Para quem realizou em casa, não se esqueça de levar depois sua produção  
para seu professor ou professora de arte. 



Habilidades trabalhadas nesta atividade – Artes Visuais 
  

• (EF01AR01) Conhecer, identificar e apreciar o desenho como modalidade das artes visuais, cultivando a 
percepção, o imaginário, a capacidade de simbolizar e ampliar seu  repertório imagético.  

• (EF15AR02) Conhecer, reconhecer  e explorar os elementos constitutivos das artes visuais (ponto, linha, forma, 
espaço, movimento, gestualidade, cor, textura, volume e composição) em suas produções, nas produções dos 
colegas e das imagens apresentadas. 

•  (EF01AR04) Experimentar o desenho,  fazendo uso sustentável  de diversos materiais, instrumentos e suportes  
convencionais e não convencionais em suas produções. 

• (EF15AR05) Experimentar a criação  
• em artes visuais de modo individual, coletivo e colaborativo, explorando diferentes espaços da escola e da 

comunidade.  
• (EF15AR06) Dialogar sobre a sua criação e as dos colegas, para alcançar sentidos plurais. 

 



Conhecimento e Diversão 

Atividade 28 

STICKER / FIGURINHA 
Os Stickers são aqueles adesivos 
facilmente encontrados nas ruas de 
grandes cidades. Eles podem ser 
autocolantes impressos em vinil ou em 
formato lambe-lambe, quando é 
necessário aplicar com uma espécie de 
cola caseira. Populares na cultura de rua, 
este tipo de intervenção é considerada 
uma modalidade da Arte Urbana, ao lado 
de outras manifestações como  
grafite e estêncil, por exemplo. 



Os Stickers estão espalhados pelas cidades, alguns 

deles chamam muito atenção devido a sua 

localização em fachadas e em prédios, outros 

passam quase despercebidos. 

Normalmente são colados atrás de placas de 

trânsito, mas também podem ser vistos em caixas de 

telefonia, telefones públicos, pontos de ônibus, 

postes, paredes ou onde os artistas desejarem 

“mostrar” sua arte.  

Os objetivos do sticker dependem do artista. Eles 

podem ter uma intenção política, de protesto ou 

impacto, servir como adorno urbano ou  

apenas como uma forma de expressão pessoal. 



Individualmente os stickers podem não 

chamar muita atenção, devido a seu 

tamanho muitas vezes reduzido, mas 

quando colados lado a lado, (e os 

artistas respeitam os espaços uns dos 

outros) criam uma composição muito 

colorida e que se faz presente. 



A palavra “sticker” em inglês 

significa adesivo/figurinha, e 

na arte urbana é usada 

grudada normalmente em 

espaços públicos. 





Agora é a sua vez...    

 

 Na atividade de hoje você irá criar seu próprio Sticker, sua própria figurinha. 

Para isso você deverá escolher um tema que lhe agrade, e por meio de 

desenho e/ou pintura criar um símbolo, uma imagem ou personagem 

inédito.  

Depois de pronto, você poderá colá-lo com fita adesiva, converse com sua 

família ou professor(a) de arte sobre o local mais adequado para colar seu 

sticker.  

Se você realizou em casa, não se esqueça de levar para seu professor ou 

professora de arte. 

 

Vamos lá.  Vai ficar bem legal! 



Habilidades trabalhadas nesta atividade – Artes Visuais 
  

 

• (EF01AR01) Conhecer, identificar e apreciar o desenho como modalidade das artes visuais, cultivando a 
percepção, o imaginário, a capacidade de simbolizar e ampliar seu  repertório imagético.  

• (EF15AR02) Conhecer, reconhecer  e explorar os elementos constitutivos das artes visuais (ponto, linha, forma, 
espaço, movimento, gestualidade, cor, textura, volume e composição) em suas produções, nas produções dos 
colegas e das imagens apresentadas. 

•  (EF01AR04) Experimentar o desenho,  fazendo uso sustentável  de diversos materiais, instrumentos e 
suportes  convencionais e não convencionais em suas produções. 

• (EF15AR05) Experimentar a criação em artes visuais de modo individual, coletivo e colaborativo, explorando 
diferentes espaços da escola e da comunidade.  

• (EF15AR06) Dialogar sobre a sua criação e as dos colegas, para alcançar sentidos plurais. 
 
  



Conhecimento e Diversão 

Atividade 29 

Pop  Art 
Andy Warhol foi um artista norte-

americano que por meio da Arte 

questionou o consumismo e a 

cultura de massa, assim como os 

valores e a estética das Belas 

Artes existentes na época, 

transformando objetos do dia a 

dia em obras de arte, e levando-as 

a galerias e exposições de arte. 



Para isso ele pegou um objeto muito comum na década de 

1960, os enlatados, que haviam em todos os mercados e lares 

americanos e os pintou em enormes telas. Warhol não pintou 

apenas uma lata gigante, mas sim 32 quadros, cada um com 

uma das variedades da sopa enlatada existentes na época, da 

famosa marca Campbell.  





Warhol, começou a carreira 

como ilustrador de 

importantes revistas, além 

de fazer anúncios 

publicitários e displays para 

vitrines de lojas, até que 

passou a atuar como artista 

gráfico, ganhando diversos 

prêmios e ajudou a 

popularizar a arte. 

Lata da década de 1960 em exposição  



Pintura reproduzindo a lata 



Muitas décadas se passaram e o mundo se tornou ainda mais globalizado e hoje 

podemos ter contato com produtos do mundo todo, e os enlatados não saíram de 

moda estando presentes até os dias atuais, como os enlatados de feijão, ervilha, 

milho, sardinhas, salsicha ou atum. Sem falar nas mais populares latas de diferentes 

bebidas, que vão desde água a refrigerantes, etc. 



Você já parou para pensar na 
quantidade de recursos 
naturais que é necessário para 
produzir todas as latinhas que 
existem no mundo? 
 

A cada dia se torna mais 
necessário medidas de 
preservação do meio ambiente 
e reutilização dos recursos de 
matéria prima, para que os 
danos ao planeta e meio 
ambiente sejam menores, para 
isso é necessário reciclar e 
reutilizar. 



Observe alguns exemplos de produtos enlatados: 



Agora é a sua vez... 

  

Na atividade de hoje você irá escolher um produto alimentício. Depois em 

uma folha de papel irá criar uma embalagem cilindrica para este produto. 

Imagine se haverá a representação do produto na embalagem, crie a marca 

deste produto e acrescente informações importantes. Para quem estiver em 

casa, poderá pegar um produto enlatado e observar as informações. 

Marca Nome do Produto 

Imagem do Produto 
Algumas Informações 



Dobre uma folha de papel ao meio e crie por meio do desenho sua embalagem, 
como se a lata estivesse no plano aberto e não tivesse sido enrolada.  
 
Depois poderá pintar e fechar em forma cilíndrica utilizando cola ou fita adesiva 
para dar formato a sua embalagem. 
 
Se preferir poderá utilizar um rolo de papel higiênico, rolo de papel toalha e outros 
(caso utilize o rolo de papel higiênico, retirar o mesmo antes da utilização, para 
evitar contaminação) e orientamos que o fundo do rolinho esteja preparado com 
uma cor clara, para destacar as cores e escritas. 
 
Depois podemos apreciar os produtos criados!  
 
Para quem realizou em casa, não se esqueça de levar para seu professor 
 ou professora de arte. 



Habilidades trabalhadas nesta atividade – Artes Visuais  
  

• (EF01AR01) Conhecer, identificar e apreciar o desenho como modalidade das artes visuais, cultivando a 
percepção, o imaginário, a capacidade de simbolizar e ampliar seu  repertório imagético.  

• (EF15AR02) Conhecer, reconhecer  e explorar os elementos constitutivos das artes visuais (ponto, linha, forma, 
espaço, movimento, gestualidade, cor, textura, volume e composição) em suas produções, nas produções dos 
colegas e das imagens apresentadas. 

•  (EF01AR04) Experimentar o desenho,  fazendo uso sustentável  de diversos materiais, instrumentos e 
suportes  convencionais e não convencionais em suas produções. 

• (EF15AR05) Experimentar a criação em artes visuais de modo individual, coletivo e colaborativo, explorando 
diferentes espaços da escola e da comunidade.  

• (EF15AR06) Dialogar sobre a sua criação e as dos colegas, para alcançar sentidos plurais. 
 



Conhecimento e Diversão 

Atividade 30 

A artista plástica brasileira Katherine 

Scholz de Camargo tem uma maneira 

muito diferente de fazer suas obras, ela 

mistura pintura e colagem de vários tipos 

de papéis diferentes, utiliza a tinta como 

cola, dobra, faz vincos, amassa e rasga os 

papéis, desenhando  por cima com giz, 

canetas, lápis e outros materiais. 

Colagens  Malucas 



Observe as seguintes imagens das obras de Katherine Scholz de Camargo. 





Agora é a sua vez... 
  

Observe bem as obras da artista! 

As cores, as formas, tem algo que consegue identificar? Poderia estar 

acontecendo algo?  

Depois que observou bem cada obra, que nome você daria a cada uma? 

Por quê?  

Agora para a atividade será necessário coletar papéis diversos, recortes 

de revistas, jornal, encartes de supermercado, cola e tesoura. Caso não 

tenha papéis diversos, poderá pintar pequenos pedaços e não é 

necessário usar só tesoura, também poderá rasgar os papéis. 



Pensando em tudo que conversamos, você irá criar uma produção que 

conte uma história. Deverá usar o desenho e colagens com os papéis 

que coletou ou preparou. As colagens poderão ser sobrepostas, 

justapostas, conter dobras e pintar sobre elas. Explore e use sua 

imaginação. 

Ficará bem interessante! Depois poderá conversar com os amigos sobre 

sua produção. 

Para quem realizar em casa, poderá apresentar a sua produção para 

seus familiares e não se esqueça de que depois deverá levar para seu 

professor ou professora de arte. 



Habilidades trabalhadas nesta atividade – Artes Visuais 
  

•  (EF01AR01) Conhecer, identificar e apreciar o desenho e a colagem como modalidade das artes visuais, 
cultivando a percepção, o imaginário, a capacidade de simbolizar e ampliar seu  repertório imagético.  

• (EF15AR02) Conhecer, reconhecer  e explorar os elementos constitutivos das artes visuais (ponto, linha, forma, 
espaço, movimento, gestualidade, cor, textura, volume e composição) em suas produções, nas produções dos 
colegas e das imagens apresentadas. 

•  (EF01AR04) Experimentar o desenho e a colagem,  fazendo uso sustentável  de diversos materiais, 
instrumentos e suportes  convencionais e não convencionais em suas produções. 

• (EF15AR05) Experimentar a criação em artes visuais de modo individual, coletivo e colaborativo, explorando 
diferentes espaços da escola e da comunidade.  

• (EF15AR06) Dialogar sobre a sua criação e as dos colegas, para alcançar sentidos plurais. 

  


