
 

Município de São Bernardo do Campo 
Secretaria de Educação 

Departamento de Ações Educacionais 
Divisão de Educação Infantil, Ensino Fundamental e  

Educação de Jovens e Adultos 

EMEB ESTUDANTE FLAMÍNIO ARAÚJO DE CASTRO RANGEL - ATIVIDADE DE ARTE 

NOME _________________________________________________________ 

PROFESSOR_______________________TURMA______DATA___/____/___ 

  

 TECNOLOGIAS E RECURSOS DIGITAIS NA CRIAÇÃO ARTÍSTICA 
  

Primeiramente, é interessante lembrar que uma colher de pau, uma 

caneta, um lápis, um relógio de pulso ou um ônibus espacial são tecnologias e 

são de grande importância para a humanidade.   

E nenhuma ferramenta trabalha sem a vontade do indivíduo. Nenhuma 

tecnologia substitui o homem, seu trabalho manual e suas ideias. A tecnologia 

vem para contribuir e ajudar a tornar o nosso cotidiano melhor.  

Por esse motivo, vamos conhecer e, dentro da medida do possível, 

explorar algumas ferramentas que possibilitam a criação artística ou cultural.   
 

 

 

  

QUERO SER MÔNICA TOY!!!  

 

 

 

 

 



  

     Esta é a primeira ferramenta que 

apresento a vocês, o aplicativo foi 

criado pelo estúdio Maurício de Sousa 

criador da turma da Mônica e é 

chamado “Quero ser Mônica Toy”. 

Ele possibilita que qualquer pessoa 

usando um celular, faça uma versão 

sua em desenho. É um aplicativo 

simples e fácil de mexer que pode ser 

baixado.  

    Afinal de contas quem nunca leu 

uma história da turma da Mônica e 

imaginou como seria legal ser um 

personagem igual a eles. 

Agora é sua chance! 
 

  

  

  

 

 

 

 

 

Veja neste vídeo o 

funcionamento do app:  

https://youtu.be/v45857tnzga  

  

  

  

 

 

 

  

 

 

 

https://youtu.be/V45857TNZGA
https://youtu.be/v45857TNZgA


 

ATIVIDADE 

VAMOS CRIAR SEU AVATAR DE MÔNICA TOY! 

Peça autorização do seu responsável e acesse com o celular a loja de 

aplicativos (Google play / IOS) e baixe o app “Quero ser Mônica Toy”. 

Com ele instalado é hora de colocar a criatividade em ação, você pode criar 

você com vários tipos de roupas e cabelos diferentes e divertidos, ou até fazer 

as pessoas da sua família. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Não tem como baixar o aplicativo? Não tem problema! Vou deixar um 

modelo para usar a mais antiga e divertida ferramenta artística chamada “lápis” 

para realizar essa atividade. Você pode olhar no molde e tentar redesenhá-lo ou 

imprimir: 
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- O que fazer quando terminar a atividade? 

Todos os alunos deverão guardar a atividade em casa, pois usaremos na 

escola quando estivermos juntos! 

    Guardem as atividades de artes juntas, e organizadas por data.   

    Quem tiver acesso à internet, poderá enviar uma fotografia do desenho para 

o e-mail: flaminioarte@gmail.com 

Observe direitinho o endereço do e-mail e escreva corretamente, pois se 

estiver errado o professor não receberá a atividade. Atenção:  antes de enviar, 

certifique-se que a foto está bem nítida. Tente enquadrar bem o seu 

desenho! No campo “assunto” do e-mail coloque o título da atividade, 

nome do aluno e turma. 

 



  

 

 

 

 

 


