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A comunicação por via eletrónica socorre-se frequentemente de
símbolos e imagens, como os emoji e os meme, para enfatizar ideias,
expressar emoções, transmitir sentimentos, imprimir movimento ou
ilustrar comportamentos. Com a imposição do e-learning devido
à Covid-19, esta forma de comunicação tornou-se ainda mais usual,
integrando mesmo aplicações educativas. O seu uso, porém, nem
sempre é acompanhado por uma reflexão. Esta atividade convida,
justamente, a refletir sobre o uso de emoji, de modo a promover uma
comunicação mais consciente.

 

Qual o sentimento/emoção/comportamento em causa;
Qual o emoji (um ou vários) que consideras melhor descrever
esse sentimento/emoção/comportamento.

No quadro em anexo há um conjunto de mensagens de texto e
emoji. Para cada mensagem, identifica:

Por fim, reescreve a mensagem inicial com recurso a um ou vários
emoji. Podes também enviar uma mensagem aos teus amigos em
que utilizes os emoji para descrever o que sentes na atual situação
de pandemia.

 

 
O quadro que serve de base a esta atividade está disponível em: 
• http://milobs.pt/recurso/emocoes-nos-media-refletir-sobre-a-utilizacao-
dos-emoji/
 
O livro “O Monstro das Cores”, recomendado para os alunos do 1º ciclo no
PNL, pode servir como contexto para adaptar questões relacionadas com as
emoções à utilização dos emoji em ambientes virtuais. Pode ser útil,
também, uma consulta ao site emojipedia.org, onde se encontram centenas
de emoji com o respetivo significado (em inglês).
 
Podes partilhar o resultado desta atividade para: milobs@ics.uminho.pt
 
 

 

Crianças do  1.º e do 2.ª  ciclo do ensino básico.

Levar as crianças a pensar a forma como utilizam os emoji, promovendo
um uso consciente e  criativo dos mesmos;
Aprender a identificar as diferentes funções que os emoji podem ter
(expressar sentimentos, conferir entoação às palavras, imprimir
movimento, revelar comportamentos, etc.); 
 Compreender que o uso de emoji pode transmitir comportamentos
amigáveis, mas também hostis (fornecendo pistas para prevenir o
ciberbullying).

 
  Objetivos:
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