
 

 

 

 

  

 

FICHA EXTRA II 

Criando meme 
 

Tenho certeza de que você, cotidianamente, utiliza-se das inúmeras redes sociais para se 

comunicar com amigos, familiares..., não é mesmo? E já parou para pensar em quantos 

memes você envia em um diálogo pelo watsap, por exemplo? Muitos, não!? 
 

Mas o que é MEME? 
 

Meme é um termo criado pelo escritor Richard Dawkins, em seu livro The Selfish 

Gene (O Gene Egoísta, lançado em 1976), cujo significado é um composto de 

informações que podem se multiplicar entre os cérebros ou em determinados locais 

como, livros. 

Atualmente no campo da tecnologia, a expressão meme é utilizada de forma 

interativa e humorística muito propagada em algumas páginas nas redes sociais, 

principalmente no facebook e no instagram. Porém, ele não se baseia somente nessas 

características, podem transmitir também piadas, passar para seu público mensagens de 

reflexão, cultura, cidadania, estudos, dentre outras muitas informações, cujo seus temas 

são as variedades de conteúdos explorados de forma extremamente rápida, feito um 

vírus atingindo milhões de replicações em poucos dias e até horas, rompendo as 

barreiras de língua e espaço. 

 

 

 

 

 

 

 
 
 

 

Percebe-se que a utilização do meme enquanto fenômeno da era digital, é um 

recurso tecnológico que atinge diferentes públicos, seja, jovens ou adultos, que 

independentemente de suas faixas etárias se interligam em um só objetivo: os 

compartilhamentos e a interatividade na comunicação. 
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Enfim, todos utilizam essas ideias, conceitos... para se comunicarem por meio 

das redes sociais.  

 Pensando nisso, que tal criar o seu meme? Escolha um tema bem atual (não 

precisa sobre coronavirus, há outros temas também em discussão no momento), reflita 

sobre a ideia que pretende transmitir a seu público, pense em uma frase de efeito 

relacionada a essa ideia e ao tema escolhido e realize a montagem do seu meme em um 

dos aplicativos citados abaixo: 

 Memegene 

 Best meme generator 

 Criador de memes 
 

Você também poderá utilizar outro aplicativo que você já utilize. 

Caso tenha dúvidas de como fazer sua criação utilizando os aplicativos supracitados, 

assista ao tutorial no link abaixo. 

 https://www.youtube.com/watch?v=Itp1DWe8lbY 

 Tenho certeza de que essa será uma atividade bem divertida em que você irá 

explorar sua criatividade; a intertextualidade, pois poderá relacionar imagens com 

leituras já realizadas; seu ponto de vista mais crítico, caso decida criar um meme mais 

reflexivo... 

 Assim que concluir sua criação envie para o número 9 9634 6906, ou poste na 

Sala de Aula do Goolge Clasroom, código xgbaw7b até o dia 03/04. 

 Ah, caso não tenha celular, você poderá criar seu meme em um folha de chamex. 

É só escolher uma imagem e depois escrever as frases. Ficará show também. Só não se 

esqueça de depois de pronto pedir um celular emprestado, fotografar sua produção e 

enviar para a professora! 

Aspectos que serão avaliados 

Presença de humor, ironia ou 

crítica no conteúdo produzido 

 

0,3 

Atendimento ao gênero solicitado 0,3 

Criatividade  0,2 

Organização e ortografia  0,2 

 
 

VALOR TOTAL: 1,0 PONTO 

 


