
 

  

ATIVIDADE ARTE – ARTES VISUAIS  

Nome:    Data: ___/___/2020  

Unidade Escolar:    Ano: 3º  

Componente Curricular: ARTE/ARTES VISUAIS  

Objetos de Conhecimento/Conteúdos:  
Matrizes Estéticas e Culturais:  
Brinquedos, brincadeiras, jogos, danças, canções e histórias de distintas matrizes estéticas e culturais 
em diferentes épocas.  
Materialidades e Imaterialidades:  
Tecnologias e recursos digitais.  

Habilidades:   
(GO-EF03AR24) Caracterizar e experimentar o contato direto e indireto com brinquedos, brincadeiras, 
jogos, danças, canções e histórias de distintas matrizes estéticas e culturais de diferentes épocas, 
relacionando com as experiências em artes visuais, respeitando o repertório pessoal e coletivo.  
(GO-EF03AR26) Explorar diferentes tecnologias e recursos digitais, como multimeios, animações, jogos 
eletrônicos, gravações em áudio e vídeo, fotografia, softwares, nos processos de criação e interação 
artística, levando em consideração a diversidade dos seus repertórios pessoais.  
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E vamos continuar nosso estudo sobre fotografia!  

Vimos nas atividades anteriores que não conseguimos fazer fotografia no escuro! Aquilo que será 

fotografado deve estar sempre iluminado. A Luz vem do objeto iluminado e é fixada sobre: películas, 

papéis e outras superfícies que são especialmente preparadas para recebê-las. E assim aparece a 

fotografia. 

Fotografia significa literalmente desenhar com a luz!  

  
 

 



 

  

  

 

A CÂMERA ESCURA   

A câmera fotográfica tradicional é um objeto bem fechado que possui um pequeno orifício por onde 

entra a luz externa. Dentro da câmera fotográfica há um espaço chamado de câmera escura. A luz 

refletida por um objeto externo entra pelo orifício, atravessa a caixa e atinge a superfície interna 

oposta da caixa.  A imagem do objeto externo é refletida de forma invertida no fundo desse espaço. 

Uma curiosidade... você sabia que esse processo da imagem refletida de forma invertida também 

acontece no interior do olho humano?  

  

 

 

01. Veja exemplos de como a imagem do objeto externo se forma invertida dentro da câmera escura.   

  

  

Imagem 1  

Imagem digitalizada - Ilustração: Cibele Queiroz de Oliveira e Lie A. Kobayashi.  

Fonte: Santa Rosa, Nereide Schilaro – Arte na sala de aula. São Paulo: Escala Educacional, 2007.  

  

  

  



 

  

  
Imagem 2  

Câmera escura.  

Fonte: https://pt.wikipedia.org/wiki/C%C3%A2mera_escura#/media/Ficheiro:Camera_obscura_1.jpg / Acesso em 
03/12/2020.  

02. Observe as figuras. Desenhe ao lado a mesma figura de maneira invertida, como acontece na câmera 

escura e no interior do olho humano. 

 
Imagem digitalizada 

Fonte: Santa Rosa, Nereide Schilaro – Arte na sala de aula. São Paulo: Escala Educacional, 2007.  

 

https://pt.wikipedia.org/wiki/C%C3%A2mera_escura#/media/Ficheiro:Camera_obscura_1.jpg
https://pt.wikipedia.org/wiki/C%C3%A2mera_escura#/media/Ficheiro:Camera_obscura_1.jpg


 

  

03. Que tal construir, com a supervisão de uma pessoa adulta da sua casa, uma câmera escura e observar 

a imagem que se reflete de forma invertida?  

  

 VOCÊ PRECISARÁ DE:  

• Uma lata com tampa de plástico translúcida;  

• Uma vela; 

• Um prego ou outro objeto que permita fazer um pequeno e fino furo na lata.  

 MODO DE FAZER:   

• Faça um furo, o menor possível, no fim da lata (bem no meio) e cubra-a com a tampa de plástico. 

• Em um quarto escuro, acenda a vela, posicione sua câmara com o orifício voltado para a vela, e 

aproxime do furo até que você possa ver a imagem da vela refletida de maneira invertida na 

tampa da lata.  

• Lembre-se de utilizar um prego bem fino para furar a lata. Assim a imagem formada pela câmara 

será mais nítida.  

• Você também pode fazer a mesma experiência usando, no lugar da lata com tampa de plástico, 

um caixa de papelão ou um tubo vazio de rolo de papel higiênico, fechado com o papel vegetal 

de um lado e papel laminado do outro.  

  

Veja exemplos:  

  

  
  

Imagem 3  
Modelo de câmera escura feita com materiais do dia a dia.  

Fonte: https://brasilescola.uol.com.br/fisica/construcao-uma-camara-escura-orificio.htm / Acesso em 03/12/2020. 

https://brasilescola.uol.com.br/fisica/construcao-uma-camara-escura-orificio.htm


 

  

  

 

  

Imagem 4 
Modelo de câmera escura feito com materiais do dia a dia.  

Fonte: https://www.youtube.com/watch?v=bNgWrq6OfoA / Acesso em 03/12/2020.  
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