
 

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 - 18 - 8 ANO -  ALUNO 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Obra de Frida Kahlo –  (Autorretrato com Colar de Espinhos e Beija-flor) –  1940 

Fonte: https://encrypted-tbn0.gstatic.com/images 

 

 

 



 

Acesse o link abaixo e assista ao vídeo para responder a atividade 1. 

 

                                             (Autorretrato) 

Link: https://www.youtube.com/watch?v=GdiaHlaYGbk&t=45s 

 

Atividade 1 

O que você compreendeu sobre o significado da palavra autorretrato? 

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________ 

 

Acesse o link abaixo e assista ao vídeo para responder a atividade 2. 

                                                       (Selfie) 

https://www.youtube.com/watch?v=kLUqgaoehfA: acessado04/12/2016 

 

Atividade 2. 

O documentário acima discute sobre o fenômeno “Selfie”, que se popularizou nos últimos anos e 

tomou conta das redes sociais.  O que o documentário despertou em você? Você se identifica com 

alguma questão apresentada no vídeo? 

_________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________ 

 

 

 

 



 

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 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 os vídeos apresentados nas atividades 1 e 2 contribuíram para a sua compreensão 

sobre autorretrato ? 

_________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________ 


