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ROTEIRO DE ESTUDO DOMICILIAR- ATIVIDADE AVALIATIVA I-UNIDADE  

  

• OBJETIVO: Este roteiro tem por objetivo orientar seus estudos durante o período de 

suspensão de aulas e, se constituirá em objeto de avaliação.  

Aula Programada:   

  

Todas as atividades de Língua Portuguesa que vocês realizarem neste período como: 
textos, exercícios, pesquisas, redações, resumos, etc, deverão realizar em seu caderno de 
Língua Portuguesa, para que ao retorno das aulas, sejam corrigidas.  
  

NÃO ESQUEÇA:  

1- Suporte para estudo: on-line, áudio, videoaula e suporte no livro (pág. 172 e 173) 2- 

Responder as questões apresentadas;  

3- Incluir no trabalho a produção final pedida.  

  

1 - Atividade  

  

MEME  

Conforme iniciamos nosso estudo neste primeiro semestre, abordamos vários tipos de gêneros 

textuais. Daremos continuidade com o gênero Meme .  

  

O que é Meme?  

Meme é um termo grego que significa imitação.  

O termo é bastante conhecido e utilizado no "mundo da internet" e referindo-se ao fenômeno de  

"viralização" de uma informação ou seja qualquer vídeo, imagem, frase, ideia música e etc que 

se espalhe entre vários usuários rapidamente alcançando muita popularidade.  

  

  
  

Gêneros digitais: Meme  



 

 

 

  

 Com o avanço da tecnologia e a necessidade de se conectar e se comunicar com o mundo 

mais rapidamente, alguns gêneros textuais foram substituídos pelos gêneros digitais, como, 

por exemplo, na maioria das vezes, o e-mail substituiu a carta. Hoje, os gêneros digitais são 

muito usados e cada vez mais recorrentes em nossas vidas.   

  

  

  

Quando falamos em gêneros digitais, o que vem a sua mente? Você consegue pensar em 

algum? Os mais básicos e conhecidos são: e-mail, gif, tweet, entre outros. Além de o e-mail, 

atualmente, os memes são muito conhecidos e disseminados…  

   
  

AINDA COM DÚVIDA?    

  

Acesse: https://www.youtube.com/watch?v=tEu5H2ik7y8&feature=youtu.be  

  

ATIVIDADES:  

  

1) Com relação aos memes, responda:  

  

A. Quais são as principais características de um meme?  

  

B. Onde podemos encontrar os memes?  

  

C. Quais fatores fazem o meme ser um gênero tão breve, com um curto prazo de 

validade?  

  

D. Por que os memes são tão populares?  

  

E. O meme é considerado um gênero multimodal, por quê?  

  

F. Qual a relação existente entre a imagem e o texto em um meme?  

  

2) Analise o meme abaixo e responda as perguntas:  

    

https://www.youtube.com/watch?v=tEu5H2ik7y8&feature=youtu.be
https://www.youtube.com/watch?v=tEu5H2ik7y8&feature=youtu.be


 

 

 

  
  

(FONTE:  

https://www.facebook.com/photo?fbid=2563966390399443&set=a.196281473 

834625 Caso não consiga visualizar a imagem no documento, acesso o link.)  

  

a) Qual é o tema do meme?  

  

b) Quem é a personalidade retratada no meme?  

  

c) O que poderia justificar a imagem ter sido escolhida para o meme?  

  

d) Qual é a relação entre a frase escrita e a imagem? Estabeleça a relação entre a 

imagem e o texto verbal.  

  

e) Podemos afirmar que esse meme é multimodal?  

  

  

Após testar seu conhecimento técnico sobre os memes…  

  

  
  

Agora é a sua vez!  

  

https://www.facebook.com/photo?fbid=2563966390399443&set=a.196281473834625
https://www.facebook.com/photo?fbid=2563966390399443&set=a.196281473834625
https://www.facebook.com/photo?fbid=2563966390399443&set=a.196281473834625
https://www.facebook.com/photo?fbid=2563966390399443&set=a.196281473834625


 

 

 

  
  

  

  

  

  

  

  

3) Crie um meme, levando em conta todas as características do gênero:  

  

I. Liste fatos ou comportamentos atuais;  

II. Escolha qual tema você gostaria de criar um meme (LEMBRE-SE QUE A SUA  

PROFESSORA IRÁ CORRIGIR, ou seja, NÃO pratique discriminação!);  

III. Escolha uma imagem que se relacione com o tema e que faça sentido com a sua 

crítica, humor ou ironia;  

IV. Pode ser feito em formato de desenho (escaneie ou tire uma foto  ou recorte de 

revistas, jornais ou até mesmo desenhe para coloquar no caderno para eu ver) ou uma 

imagem criada no computador (apps que façam memes).      

  

 Usem a sua criatividade.   MAS NÃO ESQUEÇA DE COLOCAR SUA CRIAÇÃO JUNTO 

COM AS RESPOSTAS!  

  

Após pensar em todo o meme e colar, responda:  

  

A. O que você quer dizer sobre o fato ou comportamento que escolheu? Qual é o seu 

posicionamento?   

  

B. Qual foi a sua ideia principal para criar o meme?  

  

C. Qual é o público-alvo do seu meme?  

  

D. Em qual (quais) página (s) ele poderia ser divulgado?  

  



 

 

 

E. Qual a relação entre o texto que você criou e a imagem?  

  

F. Quais conhecimentos prévios são necessários para entender o seu meme?  

  

  

  

Observações  

  

  

   Ter cuidado com a letra sendo ela legível e usar letra maiúscula e minúscula quando 

for necessário.   

   Observação pode ser a caneta e as respostas a lápis.  

   Tenha muito capricho, atenção e responsabilidades na hora de realizar as atividades.  

   Ah, não esqueça de colocar seu meme aqui para eu ver:  

  

Um excelente trabalho a todos e, se cuidem. Beijos 

da prof. Roselene Fernandes   


