
 

 

ATIVIDADE ARTE - 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 ás 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  

 

Você sabia? 

Quando você se depara com o cartaz que promove aquele evento bacana que você planeja ir no fim 

de semana? E aquele banner informativo que você viu enquanto acessava o site do mesmo evento? 

Então possivelmente eles foram criados por um designer gráfico. Até mesmo o logo da empresa que 

divulga o tal evento é função do designer gráfico projetá-la. 

Design gráfico é um segmento do design visual em que o Designer projeta soluções funcionais e de 

apelo estético através da comunicação visual aplicadas em peças gráficas. 

A comunicação utilizada em projetos de design gráfico é realizada através do uso de imagens, textos 

e ilustrações que são distribuídos harmoniosamente aplicando-se os fundamentos do design 

necessários. 

Fonte: https://www.chiefofdesign.com.br/design-grafico/#subTitulo01  

 

https://www.chiefofdesign.com.br/design-grafico/#subTitulo01


 

 

 

Figura 1 –Viktor Hertz – 

Fonte: https://www.canva.com/pt_br/aprenda/50-designers-famosos-e-incriveis/ 

Richard Perez cria ilustrações que fazem até a sua imaginação sorrir. Com uma carteira de clientes 

de peso, como Google e Facebook, e até a banda de indie pop Death Cab for Cutie, o estilo 

autêntico de Perez abrange uma variedade de perfis. 

 

Figura 2 –Laure Hom – Criando quadros em um restaurante 

Fonte: https://www.canva.com/pt_br/aprenda/50-designers-famosos-e-incriveis/  

https://www.canva.com/pt_br/aprenda/50-designers-famosos-e-incriveis/
http://www.skinnyships.com/
https://www.canva.com/pt_br/aprenda/50-designers-famosos-e-incriveis/


 

 

Lauren Hom é uma artista do Brooklyn muito conhecida por suas paletas de cores brilhantes e 

fontes divertidas. Quando ela não está criando para clientes como a TIME Magazine e o Youtube, 

você pode vê-la trocando lettering por almoço em Nova York. 

 

 

Figura 3- Richard Perez- ilustração 

Fonte: https://www.canva.com/pt_br/aprenda/50-designers-famosos-e-incriveis/  

 

Richard Perez cria ilustrações que fazem até a sua imaginação sorrir. Com uma carteira de clientes 

de peso, como Google e Facebook, e até a banda de indie pop Death Cab for Cutie, o estilo 

autêntico de Perez abrange uma variedade de perfis. 

Agora é sua vez 

Atividade 1 

Pegue folhas de papel A4, lápis de cor, canetinhas ou tinta  e  teste as suas habilidades gráficas por 

conta própria! E se mesmo assim a inspiração não chegar, lembre-se de que não existe melhor 

forma de se motivar do que seguindo pessoas que estão mudando o mundo com ótimos designs. 

Tendo como referência a figura1. Faça uma composição visual utilizando ícones gráficos. 

 

 

 

 

http://homsweethom.com/
http://willletterforlunch.com/
https://www.canva.com/pt_br/aprenda/50-designers-famosos-e-incriveis/
https://www.canva.com/pt_br/login
https://www.canva.com/pt_br/login


 

 

 

Atividade 2 

Tendo como referência a figura2. Escreva em uma A4  um poema ou verso  de sua autoria utilizando 

na escrita,  fontes diversificadas e bem atrativas.  Se desejar, utilize canetinhas, lápis de cor entre 

outros de sua preferência. 

 

 

Atividade 3 

 

Cena do filme Pantera Negra  

Fonte: Pantera Negra/Marvel Studios/Reprodução   

https://www.youtube.com/watch?v=cVAvmlGcTIw link para assistir um trecho do filme 

Após assistir um trecho do filme Pantera Negra, responda: 

Qual é a história do filme, onde se passa, quem são os personagens, como são os cenários, figurinos  

presentes na obra? 

_________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________ 

https://www.youtube.com/watch?v=cVAvmlGcTIw


 

 

 

Atividade 4 

De que modo conhecer as obras e os artistas apresentados nas atividades1 e 2 , contribuíram para a 

sua compreensão sobre  designer gráfico? 

_________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________ 


