
 

ATIVIDADE ARTES– ARTES VISUAIS 
 

Nome:  Data: ___/___/2020 

Unidade Escolar:  Ano: 8º 

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 019 - ALUNO 

 

 

Figura1 

Fonte: https://br.pinterest.com/pin/672232681875984643/ - acesso em dezembro de 2020 

 

 

 



 

Colagem / Foto intervenção 

 

Também conhecida pelo termo francês Collage, a colagem consiste em uma mistura de elementos 

que normalmente fazem sentido individualmente, como recortes de revistas e textos, desenhos, 

objetos, tecidos, entre outros. Estes materiais são incorporados a uma composição sofrendo uma 

espécie de efeito “unificador”, de forma que ganham um novo sentido como conjunto. A colagem 

tem um fim, que é criar uma imagem ou forma através da sobreposição de todos estes materiais. 

Fonte: https://casadaloise.com.br/2017/08/23/colagem-a-arte-por-tras-da-brincadeira/ 

 

Atividade 1 

Utilizando imagens de revistas, jornais ou fotografias e outros materiais alternativos (folhas, tecido, 

pigmentos naturais, papéis diversos...), crie uma composição visual, utilizando a técnica de colagem. 

Obs: a atividade poderá ser realizada em uma folha anexa. 

 

 

 

 

Atividade 2. 

Faça um percurso visual pela imagem figura 1 (releitura Mona Lisa) e escreva um pouco sobre suas 

observações, o que você vê, percebe. Quais os elementos formais que se destacam? 

_________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________ 

 

 

 

 



 

Atividade 3. 

Vamos fazer uma selfie?  

Utilizando uma câmera digital ou a câmera do seu celular ou tablet, faça uma selfie sua. Após fazer 

este registro, por meio de edição (luz, cor, filtros, recorte, etc.), faça interferências na sua imagem; 

para isso, você poderá usar algum aplicativo de que você goste ou utilizar os próprios recursos 

disponíveis em seu celular ou computador. Depois que fizer as edições/interferências, poste sua 

selfie em uma rede social de sua escolha. 

  
 
 

 

 

Atividade 4. 

De que modo as atividades apresentadas contribuíram para a sua compreensão sobre foto 

intervenção? 

_________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________ 


