
 

  

ATIVIDADE ARTE – ARTES VISUAIS  

Nome:    Data: ___/___/2020  

Unidade Escolar:    Ano: 7º  

Componente Curricular: ARTE/ARTES VISUAIS  

Objetos de Conhecimento/Conteúdos: Contextos e Práticas: linguagem das artes visuais em 
integração com as linguagens audiovisuais.  

Habilidades:  
(GO-EF07AR03) Analisar situações nas quais as linguagens das artes visuais se integram às 
linguagens audiovisuais, cinema, animações, vídeos, às gráficas: capas de livros, ilustrações de 
textos diversos, às cenográficas, às coreográficas, às musicais, relacionando com as suas 
vivências. 

  

ATIVIDADE 017   

A) Quando olhamos para o céu e observamos alguma nuvem, uma característica que se destaca é a 

forma com que elas se movimentam. Você já parou pra pensar como as nuvens se movem? Bem 

intrigante, não é mesmo? Agora mãos a obra! Utilizando a câmera fotográfica do seu celular ou 

máquina fotográfica manual, fotografe o céu/nuvens em diferentes dias e horários. Feito isto, 

selecione as imagens de sua preferência e em seguida construa uma composição visual 

(desenho).  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

  

B) Imagem pelo som.  

Escolha uma música de que você mais gosta, e em seguida ponha uma venda nos olhos, coloque a 

música para tocar. Enquanto a música toca, mentalize as imagens que esta canção despertou  em  

seu imaginário e   responda:  

O que esta canção representa para você?  

_________________________________________________________________________________ 

_________________________________________________________________________________ 

_________________________________________________________________________________ 

_________________________________________________________________________________ 

_________________________________________________________________________________  

  

Quais memórias esta canção te traz?  

_________________________________________________________________________________ 

_________________________________________________________________________________ 

_________________________________________________________________________________ 

_________________________________________________________________________________ 

_________________________________________________________________________________ 

Tipografia como linguagem e como imagem.  

            

Fonte: https://pt.vecteezy.com/vetor-gratis/tipografia  (acesso em 08/11/2020). 
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Tipografia design  

A tipografia é a arte e o processo de criação na composição e impressão de um texto, física ou 

digitalmente. Assim como no design gráfico em geral, o objetivo principal da tipografia é dar ordem 

estrutural e forma à comunicação escrita. Todas as peças de design que possuem textos utilizam a 

tipografia para definir em qual formato e estilo as palavras irão aparecer. Além disso, a tipografia é 

à base da comunicação verbal. Por isso, é preciso bastante cautela na hora de trabalhar com o 

texto, que precisa estar de acordo com a mensagem transmitida e com os demais elementos 

gráficos e precisa ser legível.  

Para conhecer um pouquinho mais sobre tipografia acesse o link abaixo.  

https://www.infoescola.com/design-grafico/tipografia/   

 

C) Agora é com você!  Utilizando lápis de cor, canetinhas ou lápis de escrever, produza uma frase 

ou texto em um quadrado 15 x 15cm, utilizando a fonte que considere mais adequada, tendo 

particular atenção que essa escolha deve dialogar com a mensagem do seu texto. Fique à 

vontade, para criar a sua própria fonte.  
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D) Faça uma pesquisa sobre artistas que trabalhem com tipografia artística. Entre as obras/artistas 

pesquisados, selecione aquelas que mais te chamaram a atenção (no mínimo uma de cada 

artista), salve-as em seu banco de imagens e escreva o que essas obras têm de mais interessante 

para você.       

_________________________________________________________________________________ 

_________________________________________________________________________________ 

_________________________________________________________________________________ 

_________________________________________________________________________________ 

_________________________________________________________________________________ 

_________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________  

  


