
 

  

 

ATIVIDADE ARTE – ARTES VISUAIS  
 

Nome:    Data: ___/___/2020  

Unidade Escolar:    Ano: 7º  

Componente Curricular: ARTE/ARTES VISUAIS  

Objetos de Conhecimento/Conteúdos: Arte e a Web: Tecnologias e recursos digitais.  

Habilidades:  

(GO-EF07AR05-B) Explorar as diferente tecnologias e recursos digitais, como 

multimeios, animações, jogos eletrônicos, gravações em áudio e vídeo, fotografias, 

softwares nos processos de criação e interação artística, aproximando realidades 

distintas, inserindo-se como autores e não apenas consumidores das culturas 

vivenciadas.  

 

ATIVIDADE 018  

 

Selfie    

É uma fotografia, geralmente digital, que uma pessoa tira de si mesma (autorretrato). As 

selfies que envolvem várias pessoas fotografadas são conhecidas como "selfies em (ou de) 

grupo". No Facebook, Instagram e outras redes sociais a própria imagem tem um 

protagonismo único. Mostramos nossa imagem em todo tipo de situações para comunicar 

algo sobre nossa identidade como indivíduos. Este fenômeno possui várias motivações, pois 

se trata de um modismo, mas também se refere à necessidade de reafirmação e indagação 

interior sobre nós mesmos.  

Fonte: https://conceitos.com/autorretrato/ acesso em 9/11/2020 

  

Assista ao vídeo abaixo para fazer a atividade  

 

O Selfie na história e a história do Selfie  

 Link: https://www.youtube.com/watch?v=RxGXvtIEbkU   

https://conceitos.com/autorretrato/
https://www.youtube.com/watch?v=RxGXvtIEbkU


 

  

   

Vamos fazer uma selfie? Partiu?  

A) 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.  

 

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________ 

______________-  

Eu e o espelho   

Olhe-se no espelho. Assim mesmo, com bastante atenção. Repare no seu cabelo, na sua pele, 

no seu olhar, nos seus traços. Veja o desenho de seu nariz, o queixo, as orelhas. Olhe-se de 

frente, de perfil.  

B) Agora responda:    

Qual a parte do seu rosto de que você mais gosta?  

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________  

 

Você mudaria alguma característica física em você?  

_____________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________ 

 



 

  

 

Resgatando memórias  

 

 C) Realize uma pesquisa sobre seus retratos. Colete as fotos antigas de suas redes sociais e 

aquelas do seu álbum de família. Não se esqueça de selecionar fotos de diferentes épocas de 

sua vida para poder comparar a evolução de suas características físicas. Faça uma leitura das 

características mais marcantes. Utilizando folhas de papel sulfite, lápis de cor, canetinhas, 

realize alguns esboços enfatizando os elementos que você considera mais característicos da 

sua forma física e da sua personalidade.  

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________ 

 

 

Acesse os links e assista aos vídeos, e faça a atividade D.  

    

 Autorretrato” – Canal: Atelier L.A. de Genaro/ Arte Canal   

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

  

“Autorretratos de pintores famosos” – Canal: Anto Berardi   

Link: https://www.youtube.com/watch?v=QIBODy4AOXg   

   

 

https://www.youtube.com/watch?v=GdiaHlaYGbk&t=45s
https://www.youtube.com/watch?v=QIBODy4AOXg


 

  

 

D) Comente qual autorretrato você mais gostou?  

                       

_____________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________ 

 

 

E) Faça uma pesquisa sobre artistas que trabalham com autorretrato. Entre as obras/artistas 

pesquisados, selecione aquelas que mais te chamaram a atenção, salve-as em seu banco de 

imagens e escreva o que essas obras têm de mais interessante para você.       

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________ 


