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autor Jean-Claude R. Alphen

ilustrador Jean-Claude R. Alphen

coleção Cubo Mágico

editora Scipione

formato 26,5 X 24 cm

número de páginas 40

faixa etária sugerida 8/9 anos

projeto pedagógico

RiSAdinhA

antes de ler o livro

1. como incluir o livro no contexto 
escolar

No dia a dia da sala de aula, é importante 
abrir espaço para temas como sensibilidade 
e autoconhecimento, e a literatura é um 
caminho natural para incentivar o diálogo 
e a expressão das emoções. A proposta 
de trabalho com Risadinha parte de uma 
sensibilização inicial do grupo e de uma 
primeira leitura feita pelo professor para 
motivar conversas e reflexões que devem  
se estender. Ao longo do projeto, 
propomos várias leituras, que vão  
revelar diferentes camadas da história  
e possibilidades de interpretação. 

Temas: comportamento / 
amadurecimento / aprendizado / 
autoconhecimento / identidade / humor.

Conversa planejada – Nas rodas 
de conversa, as crianças podem 
expressar seus pensamentos, 
ampliando as competências de 
comunicação e as possibilidades 
de interação com colegas 
e educadores. Apesar da 
informalidade pretendida, 
esse tipo de atividade requer 
intencionalidade educativa, 
planejamento e reflexão constante 
do professor. É importante estar 
atento à fala das crianças para ser 
mediador e participante, criando 
oportunidades para que o aluno 
aprenda a ouvir, descubra o prazer 
de usar a linguagem, desenvolva 
sua oralidade e subjetividade, 
coordene diferentes pontos de vista 
e relacione novos conhecimentos  
às suas experiências anteriores.
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Nas atividades realizadas em grupo, é 
interessante sortear os integrantes de 
cada equipe para que as crianças  possam 
trabalhar com diversos amigos. Há 
momentos de leitura coletiva e sugestões 
de dinâmicas que favorecem a conversa, 
porém a reflexão e a expressão individual 
também são importantes. 

expressem determinadas emoções (como 
alegria, tristeza, raiva, medo, preocupação, 
surpresa, ou outras que eles quiserem). As 
fotos deverão ser classificadas pelo tipo 
de emoção que apresentam. Cada grupo 
escolhe um conjunto de imagens e cola em 
uma cartolina, deixando uma área reservada 
para o título (escolhido pelo grupo) e uma 
área em branco (de, no mínimo, 15 X 15 cm), 
que será preenchida posteriormente. Assim 
haverá um cartaz com cada tipo de emoção. 
Quando os cartazes estiverem prontos, as 
crianças deverão posicioná-los na parede 
para formar o Mural das Emoções.

resenha do livro

Juliano vivia em um pequeno 
povoado na praia e, como a maioria 
dos garotos de lá, começou a 
trabalhar cedo em um navio. Porém, 
ao contrário de outros garotos de 
todos os lugares, tinha sempre 
um sorriso estampado no rosto. 
Limpando o convés, enfrentando 
tubarões ou preocupado com seus 
amigos, ele sorria e por isso ganhou 
o apelido de Risadinha. O menino 
às vezes tentava sentir medo ou 
pensar em coisas tristes, mas o 
sorriso continuava lá. Ele começou 
a desejar ser como todo mundo e, 
um dia, aconteceu! Juliano enfim se 
sentiu triste e covarde pela primeira 
vez. Só que com o tempo isso 
foi perdendo a graça... Ninguém 
comentava, mas todos sentiam 
saudades de Risadinha. Juliano 
mesmo quase se esqueceu de seu 
próprio sorriso. Mas teve uma ótima 
chance de se lembrar.

2. preparação para a leitura

Alguns dias antes de apresentar o livro à 

turma, planeje a confecção de cartazes para 

um mural. Forme grupos e proponha aos 

alunos que recortem de jornais e revistas 

imagens de pessoas ou personagens que 

Olhos e ouvidos atentos  
Acompanhe os grupos na pesquisa 
das imagens, fazendo perguntas 
que estimulem a observação  
e a reflexão, como, por exemplo:  
O que essa pessoa está fazendo?  
E as pessoas ao redor dela? 
Auxilie os alunos a agrupar as 
imagens e fique atento aos títulos 
dos cartazes, aos tipos de letra 
e às cores escolhidas para cada 
um deles. Ao longo do trabalho 
com o livro, relembre temas do 
mural e retome algumas questões 
abordadas nesta atividade.

3. familiarização com o livro

a) Apresente o livro aos alunos e proponha 
que cada um manuseie o seu exemplar, 
observe as informações da capa e da 
quarta capa e relate os dados que 
identificam a obra, como:

Título do livro: RisAdiNHA
Autor: JEAN-ClAudE R. AlPHEN 
ilustrador: JEAN-ClAudE R. AlPHEN
Coleção: Cubo MágiCo
Editora: sCiPioNE
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Explique cada item e mostre a ficha técnica 
da obra, para que as crianças entendam 
o que são as informações bibliográficas 
e aprendam procedimentos importantes 
para sua formação como leitores.

biografia do autor 
e ilustrador

Jean-Claude R. Alphen nasceu no 
Rio de Janeiro e se define como 
franco-brasileiro, pois é filho de pai 
francês e mãe alagoana, cresceu 
na França e só voltou para o Brasil 
quando já era adolescente. Antes 
de se aventurar pelo mundo dos 
livros, estudou Comunicação e Artes 
Plásticas, trabalhou em publicidade 
e criou caricaturas para o Jornal da 
Tarde. Sua carreira como ilustrador 
inclui mais de 60 livros infantojuvenis 
de premiados autores brasileiros e 
estrangeiros. Em 2007, lançou seu 
primeiro livro como autor de textos e 
imagens e atualmente tem onze obras 
publicadas. Laureado duas vezes 
com o selo Altamente Recomendável 
da FNLIJ (Fundação Nacional do 
Livro Infantil e Juvenil), Jean-Claude 
recebeu também o Prêmio Literário 
Glória Pondé de Melhor Livro Infantil 
e Juvenil da Fundação Biblioteca 
Nacional, em 2010, e foi finalista  
do Prêmio Jabuti como Melhor 
Ilustração de Literatura Infantil  
em 2012 e em 2013. 

a preocupação não é obter respostas  
certas, e sim preparar a roda de conversa 
e ouvir as ideias de cada um. Algumas 
sugestões de perguntas são: 
> o que vemos na capa? 
> Que tipo de história será que este livro 
traz? será uma história de piratas? uma 
história de terror? uma história engraçada? 
> Quem é o escritor? E o ilustrador? será 
que a mesma pessoa escreveu o texto  
e fez os desenhos?

b) A partir da observação da capa e do 
título do livro, estimule o levantamento  
de hipóteses e a exploração dos 
elementos visuais e textuais, despertando 
a curiosidade e a imaginação das crianças, 
sem esquecer que nesse momento  

Linguagem verbal e linguagem 
imagética – Em Risadinha, o autor 
do texto é também o ilustrador, e 
a conexão entre essas linguagens é 
cheia de possibilidades. Explore essa 
integração, faça uma comparação 
com outras obras que as crianças 
conhecem e pergunte se elas gostam 
de fazer desenhos sobre as histórias 
que ouvem, leem e escrevem. 
Explique que é possível contar 
histórias de diferentes formas – com 
imagens, palavras, músicas, ou ainda 
combinando tudo isso. Peça à turma 
que dê exemplos e sugira outras 
leituras e outras experiências com 
textos, sons e imagens.

c) Avance na exploração do material 
e desafie os alunos com a proposta: 
“Quem é capaz de encontrar no livro...”:
> um gato;
> um trio de tubarões;
> um palhaço;
> um abacaxi;
> uma orca; 
> um papagaio; 
> um balde;  
> uma sereia;
> uma estrela-do-mar;
> um pelicano.
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Comente cada uma das descobertas, 
destacando aspectos do texto imagético 
e a repetição de determinados elementos, 
um dos recursos usados pelo autor para 
mostrar a passagem do tempo, as relações 
entre os personagens e as transformações 
que acontecem ao longo da história.

Faça anotações para retomá-las após a 
leitura, questionando as crianças sobre  
as descobertas que fizeram.

durante a leitura do livro

1. a história

Planeje a primeira leitura de forma  
que valorize o ritmo, a entonação  
e a integração entre texto e imagens. 
lembre-se de que o enredo caminha  
entre o texto escrito e as informações 
visuais e que há pistas e sentidos  
especiais nas ilustrações. Respeite  
o tempo de observação e leitura das 
imagens, permitindo que os alunos 
relacionem a linguagem escrita  
e a imagética. Há frases que se  
destacam do bloco principal de texto,  
que funcionam como comentários  
ou complementos do texto principal  
e pedem uma entonação diferente – 
procure explorar esse aspecto com  
as crianças. Ao final da história,  
proponha uma conversa. incentive-as  
a comentar livremente o que acharam  
e em seguida lance as perguntas: 
> Qual a melhor parte da história? 
Por quê?
> Qual é o trecho mais engraçado? 
> Quem é o personagem principal?
> o que acontece com ele?
> o personagem se parece com alguém 
que vocês conhecem? 
> Vocês gostariam de ser como ele? 
> Vocês já viveram alguma situação 
parecida com as que são apresentadas  
na narrativa? 
> o que vocês acharam das imagens?  

Após a conversa, distribua folhas em 
branco aos alunos e convide-os a 
registrar suas impressões, com desenhos, 

ilustrações e 
projeto gráfico

Os traços, as texturas e as cores 
das ilustrações mostram a mesma 
alegria, sensibilidade e humor do 
texto. Jean-Claude conecta as 
linguagens de tal forma que palavras 
e imagens criam um resultado único, 
interligando-se, completando-se e 
equilibrando-se. O projeto gráfico 
valoriza as ilustrações e as diferentes 
tipologias e destaca a movimentação 
dos personagens, levando o 
leitor a realmente navegar pelas 
páginas, acompanhando a jornada 
de Juliano. Antes da primeira 
leitura, experimente explorar o 
visual do livro, que é um elemento 
fundamental no andamento da 
história e lembre-se de ler não só as 
palavras, mas também os silêncios, 
as imagens, a composição das cenas 
e os detalhes de cada ilustração.

d) Proponha a leitura coletiva do texto da 
quarta capa. Explique à turma que muitas 
vezes esse texto traz pistas sobre a história 
e pergunte: 
> Quem vocês acham que é o personagem 
principal da história?
> Como ele é?
> o que ele faz?
> o que acontece com ele? 



5

Es
te

 P
ro

je
to

 P
ed

ag
ó

g
ic

o
 re

fe
re

-s
e 

à 
o

b
ra

 R
isa

di
nh

a, 
d

a 
Ed

ito
ra

 S
cip

io
ne

. N
ão

 p
o

d
e 

se
r c

o
m

er
ci

al
iz

ad
o

.

pinturas, textos, colagens, frases, ou ainda 
combinando tudo isso. os trabalhos 
podem ficar expostos na sala ao longo  
das próximas etapas para manter  
o registro das primeiras impressões.

2. de olho em risadinha

a) Promova uma leitura coletiva com a 
participação de voluntários e convide  
a turma a observar Juliano mais de perto. 
Apresente questões durante uma roda  
de conversa para que cada aluno crie  
uma ficha do personagem, com textos  
e desenhos, destacando as informações 
que considerar mais relevantes. Veja 
algumas sugestões de perguntas: 
> Como o personagem principal se 
chama? 
> onde ele mora?
> Como ele é?
> o que ele tem de diferente?
> Qual é o apelido dele?
> Por que ele ganhou esse apelido?
> Quem aparece sempre com ele?
> Ele trabalha? onde? 
> o que ele mais gosta de fazer no 
trabalho? 
> Como ele viaja?
> Para onde ele vai? 
> Quem são seus companheiros de 
aventuras? 
> o que acontece com ele? 
> Ele passa por alguma mudança? 
> Que descobertas ele faz? 

Muitas outras perguntas vão surgir 
e cada uma pode dar margem a 
diferentes respostas. o importante é o 
questionamento e a troca de impressões. 
Há informações que estão mais 
perceptíveis no texto, enquanto outras 
ficam mais evidentes nas imagens,  
como a amizade de Juliano com a gaivota, 
a passagem do tempo e o amadurecimento 

do menino. o registro vai ajudar a turma a 
compreender melhor essas questões.

b) Escolha um local espaçoso e prepare 
uma nova roda de conversa. É hora de 
relembrar todas as dificuldades que 
Risadinha encarou sem deixar de sorrir.  
Questione as crianças: 
> Como você reagiria diante dessas 
situações? 
> será que você é capaz de se colocar no 
lugar dos outros e imaginar como eles se 
sentem? 
> Você gostaria que os outros se 
colocassem no seu lugar às vezes?

Apelidos e brincadeiras indesejáveis 
Por estar sempre sorrindo, Juliano 
passa a ser chamado de “Risadinha”, 
um apelido que a princípio não parece 
ofensivo, mas poderia incomodar. 
Na sala de aula, é comum as crianças 
ganharem apelidos que remetem à sua 
aparência ou a seu comportamento, 
o que pode caracterizar uma forma 
de agressão ou ser um indício de 
brincadeiras desagradáveis que 
nem sempre acontecem diante do 
professor. O trabalho com o livro pode 
ser um ponto de partida para tratar  
da questão do bulling, que requer 
uma atenção maior do educador  
e naturalmente não se esgota na 
leitura e discussões sobre a obra.  
Os questionamentos sobre o apelido 
de Risadinha podem dar pistas e 
abrir caminho para outras conversas 
que demandam um planejamento 
detalhado e um cuidado extra do 
professor para preservar as crianças 
que eventualmente sejam o alvo de 
brincadeiras maldosas.
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Prepare fichas individuais (veja um modelo 
a seguir) para realizar com as crianças um 
exercício de empatia e expressão corporal.

Nome: _____________________________________

E se fosse com você? 
Como você reagiria se estivesse diante das 
situações que Juliano enfrentou? 
Reflita e use as letras em destaque para indicar 
seus sentimentos.  
(M) Medo / (R) Raiva / (T) Tristeza / (A) Alegria /  
(P) Preguiça / (s) surpresa

1. Costurar as velas do navio. (    ) 
2. Navegar por mares imensos. (    ) 
3. Chacoalhar no navio durante 
    uma tempestade. (    ) 
4. limpar o convés. (    ) 
5. Encarar um ciclone. (    ) 
6. Quase cair na boca de um tubarão-martelo. (    ) 
7. Ficar perdido numa ilha deserta. (    ) 
8. Quase naufragar em gibraltar. (    ) 
9. Ficar no mastro do navio como vigia. (    ) 
10. Encontrar um tigre no Paquistão. (    ) 
11. ser levado por um tsunami. (    ) 
12. descascar abacaxis. (    )
13. Ter uma terrível dor de barriga  
      em Timbuktu. (    )
14. Mergulhar com tubarões-brancos  
      na Nova guiné. (    )
15. Ficar parado no trânsito louco de Xangai. (    )

depois que todos preencherem as fichas, 
leia em voz alta um item de cada vez  
para que os alunos reajam – todos ao 
mesmo tempo – de acordo com o que 
assinalaram, mas sem falar. Eles terão de 
se expressar apenas com movimentos e 
expressões faciais. Em meio a caras de 
susto, pulos, bocejos e muitas risadas, 
incentive a turma a observar os colegas 
para perceber como existem diferentes 
maneiras de expressar sentimentos  
e que nem sempre as pessoas têm as 
mesmas reações diante de um desafio  
ou problema.

A linguagem corporal – Não 
expressamos sentimentos apenas 
com palavras. Nosso corpo, nossa 
voz, nosso olhar e nossos movimentos 
mostram um pouco do que sentimos. 
É interessante incentivar as crianças 
a perceber essa expressividade tanto 
em si mesmas quanto nos colegas 
e nas pessoas que as rodeiam (vale 
sugerir, por exemplo, que reparem 
melhor no Mural das Emoções 
construído por elas antes do trabalho 
com o livro). Além de explorar o 
visual do livro, chamando a atenção 
para a postura e os movimentos 
de Risadinha, da gaivota que o 
acompanha e dos outros personagens 
humanos e animais que aparecem ao 
longo da história, sugira aos alunos 
que assistam a uma peça de teatro, a 
um balé, a filmes e desenhos animados 
e prestem atenção nesse aspecto. 
Atividades de observação de trechos 
gravados em vídeo realizadas em sala 
de aula também são interessantes, 
pois é possível congelar a imagem e 
incentivar a turma a levantar hipóteses 
sobre o que vai acontecer em seguida 
ou sobre que tipo de situação o 
personagem está enfrentando.

c) de volta à história, relembre com a turma 
que Juliano, depois de sorrir muito em 
vários lugares do mundo, enfim consegue 
experimentar novos sentimentos. desafie 
as crianças a descobrir no livro as respostas 
para as seguintes questões:
> o que fez Juliano parar de rir?
> o que ele fez quando parou de sorrir?
> Que sentimentos ele experimentou?
> o que ele sentiu quando foi covarde 
pela primeira vez?
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> o que ele sentiu quando ficou triste 
pela primeira vez?
> o que aconteceu com o chapéu de 
Juliano quando ele cresceu? 
> o que as outras pessoas pensaram 
quando o menino tirou o sorriso do rosto?
> depois que se tornou comandante, 
Juliano contratou um novo marujo.  
Como ele era? de quem ele se lembrou  
ao observar o novo garoto a bordo? 

Comente as respostas dos alunos, uma 
a uma, e sugira que retomem o resumo 
informal (ficha do personagem) feito  
nas primeiras leituras e acrescentem  
as informações que descobriram.

d) Retome a leitura, agora com foco nas 
imagens. Para iniciar, pergunte às crianças:
> Quem é o menino com chapéu de 
papel? 
> Quantas vezes ele aparece na história? 
> Ao longo da história, o que acontece 
com a gaivota que acompanha o menino? 
> E o que acontece com o chapéu dele? 
> Há mudanças nos cenários? 

divida a classe em dois grupos e sorteie 
uma tarefa para cada um: 
> grupo 1 – Apresentar à turma as três 
páginas do livro que parecem mais alegres 
e explicar por que escolheram esses 
trechos da história. 
> grupo 2 – Apresentar à turma as três 
páginas do livro que parecem mais tristes  
e explicar por que escolheram esses 
trechos da história.

Estabeleça um tempo para as equipes 
explorarem o livro, trocarem ideias e 
chegarem a um consenso e programe  
a apresentação para a aula seguinte.  
sugira que cada grupo escolha uma música 
de fundo para fazer a sua apresentação.

3. textos literários e textos 
informativos

a) É hora de analisar as páginas de guarda 
do livro (verso da capa), que apresentam 
textos curtos e informativos. Peça a 
voluntários que leiam esses pequenos 
textos em voz alta e, em seguida, faça 
perguntas como: 
> Vocês já sabiam disso?
> Alguém sabe mais alguma coisa 
sobre isso?
> será que isso é verdade? 
> Esse tipo de texto se parece com 
o da história de Risadinha? 
> Quais são as diferenças? E quais são 
as semelhanças?
 
Compare o texto literário com  
o informativo e desafie a turma  
a descobrir como os textos informativos 
destacados na guarda se relacionam  
com a história. Aproveite para propor  
aos alunos que façam uma pesquisa  
de textos informativos e literários  
sobre outros elementos do livro  
(piratas, sereias, navios, golfinhos, etc.)  
e comparem as funções e formas de  
cada um deles.

depois da leitura

a) conversa e reflexão

Planeje um encontro para que os alunos 
conversem sobre as sensações que a 
leitura provocou. Nas próximas atividades, 
procure incentivá-los a refletir sobre as suas 
próprias emoções e a expressar-se.

1. separadas em duplas, as crianças 
devem ficar uma de frente para a outra, 
sentadas, encarando-se seriamente.  
Quem rir primeiro sai da brincadeira  
e o colega sério que sobrou fica de frente 
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para o sério que sobrou de outra dupla, 
até que todo mundo caia na risada.  
Nesse ambiente descontraído, inicie uma 
roda de conversa, com perguntas como:   
> Alguém consegue ficar sempre de bom 
humor e achar tudo engraçado? 
> Algumas pessoas parecem mais risonhas 
do que as outras? Por quê?
> o que faz a gente rir? 
> o que nos faz ficar sérios? 
> Você acha que as pessoas adultas riem 
mais ou menos que as crianças? Por quê? 
> Você gostou dessa brincadeira? Por quê?

2. Relembre às crianças que no início 
da história Risadinha não tinha a menor 
ideia de como era sentir medo ou tristeza. 
sugira que escrevam uma carta para 
Juliano, falando sobre um sentimento. 
incentive-os a detalhar como são as reações 
do corpo (arrepio de medo, lágrimas 
de tristeza, etc.) e quais as sensações 
envolvidas. No final, quem quiser poderá 
compartilhar sua carta com a turma.

Encarando o medo – Medo do 
escuro, de barata, de fantasma... Os 
medos são muitos, e o assunto é um 
dos mais intrigantes principalmente 
para as crianças. Este tema pode 
ser explorado nas aulas de ciências. 
Sugira aos alunos que pesquisem 
textos informativos e investiguem 
esse sentimento essencial para a 
sobrevivência humana. É importante 
que eles  entendam as reações do 
corpo diante do medo e descubram 
por que muita gente gosta tanto de 
brinquedos radicais – afinal pode ser 
gostoso sentir um medinho de vez  
em quando. Se houver possibilidade  
e interesse da turma, inclua histórias 
de medo em um projeto de leitura.

3. utilizando técnicas de dobradura, 
confeccione um chapéu de jornal como o 
de Juliano e apresente-o às crianças como 
o “Chapéu de Risadinha”. Proponha um 
sorteio ou pergunte se alguém deseja usar 
o chapéu, avisando que quem colocar o 
objeto na cabeça terá que fazer a turma 
rir – pode contar piada, fazer careta, cantar 
uma música, etc. A brincadeira pode 
continuar, de acordo com a disposição 
do grupo em participar. Quando a turma 
estiver descontraída, proponha a questão: 
> Em que momentos seria bom ter um 
chapéu como esse, que tivesse o poder  
de nos deixar de bom humor?

o chapéu poderá ficar na sala de aula  
para ser usado em outras ocasiões, 
tornando-se uma espécie de chave  
que abre as portas do bom humor.

4. Prepare conjuntos de cinco cartões 
(veja modelo a seguir) e peça aos alunos 
que se dividam em grupos com o mesmo 
número de pessoas. Cada grupo receberá 
um conjunto de cartões e cada aluno 
preencherá apenas um deles.

Cartão 1 
Eu sinto medo quando:

Cartão 2
Eu fico alegre quando:

Cartão 3
Eu fico triste quando:
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Cartão 4 
Eu fico zangado(a) quando:

Cartão 5
Eu fico surpreso(a) quando:

depois de preenchidos, os cartões  
de cada grupo devem ser reunidos  
e entregues ao grupo que está ao lado. 
um integrante do grupo sorteia um 
cartão, lê em voz alta o que está escrito 
e os colegas têm que descobrir de quem 
é aquela resposta. durante a dinâmica, 
incentive a turma a participar. Assim,  
além de conhecer melhor os colegas,  
eles poderão perceber que há medos 
comuns e que às vezes o que assusta  
um amigo diverte o outro (brincar com  
um cachorro, por exemplo). É possível 
fazer várias rodadas, acrescentar mais 
fichas e retomar o jogo outras vezes  
ao longo do trabalho com o livro.

B) encerramento do projeto

Sentimentos em cartaz
Para reforçar os laços entre o grupo e 
manter presentes as referências sobre  
este trabalho, é interessante criar registros 
do projeto.

1. Reúna a turma e planeje uma sessão 
de fotos, com os alunos se alternando  
no papel de fotógrafos e de modelos.  
A proposta é registrar imagens de todas  
as crianças com diferentes expressões  
(raiva, tristeza, alegria, susto, etc.). Revele  
as fotos e proponha uma troca no Mural das 
Emoções: saem de cena os cartazes para 

dar lugar às fotos da turma. A organização 
das fotos poderá ser alterada, de acordo 
com novos critérios definidos pelo grupo, 
e o mural poderá ganhar outras imagens 
sempre que houver interesse. o mural 
também poderá ser feito com fotos que  
as crianças tragam de casa.

2. distribua cartolinas aos alunos para 
que eles recortem círculos com cerca 
de 10 cm de diâmetro. Cada círculo vai 
se transformar em uma carinha com 
expressão diferente (alegria, raiva, tristeza). 
Apresente como referência os emoticons, 
símbolos usados nas comunicações 
eletrônicas e que provavelmente as 
crianças já conhecem bem, e deixe que 
elas soltem a imaginação para criar as 
expressões. Combine com elas que, no 
início de cada aula, deverão colocar sobre 
a carteira o círculo que combina com o seu 
humor no dia, fazendo as trocas de acordo 
com os acontecimentos. As carinhas 
criadas pelas crianças poderão ser usadas 
em outras rodas de conversa ou sempre 
que alguém quiser falar sobre emoções.

A emoção que está na cara – 
Os símbolos conhecidos como 
emoticons, compostos com 
os caracteres do teclado de 
computadores e celulares, são 
comuns na comunicação eletrônica  
e se popularizaram justamente 
por sua eficiência e rapidez para 
expressar sensações e sentimentos. 
Sugira às crianças que pesquisem  
a origem dos emoticons e de outras 
formas simbólicas de comunicação 
e proponha um exercício de 
“tradução”: a turma deve usar 
palavras para explicar o significado 
de cada emoticon.


