
 

  

ATIVIDADE ARTE – ARTES VISUAIS  

Nome:    Data: ___/___/2020  

Unidade Escolar:    Ano: 7º  

Componente Curricular: ARTE/ARTES VISUAIS  

Objetos de Conhecimento/Conteúdos: Processos de Criação: Processos de Criação em Artes 
Visuais.  

 

Habilidades:  
(GO-EF07AR06-A) Desenvolver processos de criação em artes visuais com base em temas 
cotidianos ou de interesses artísticos, de modo individual, autoral, coletivo e colaborativo, fazendo 
uso de materiais, suportes, ferramentas, instrumentos, recursos convencionais, alternativos e 
digitais.  

 

ATIVIDADE 014  

COLAGEM: A ARTE POR TRÁS DA BRINCADEIRA 

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.  

 

Figura 1: Colagem 

Fonte: https://br.pinterest.com  – acesso 12/09/2020 

 

https://br.pinterest.com/


 

  

 

A) 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. 

 

 

 

 

Fotomontagem 

 

  

Figura 2. Fotomontagem  

Fonte: https://i.pinimg.com , acesso em 13/09/020  

 

Na imagem acima, temos uma fotomontagem, técnica que consiste em formar novas imagens a 

partir do recorte e junção de diferentes fotografias. Podem ser feitas com fotografias impressas ou 

por via digital, feitas em um computador (ou até mesmo em celulares) utilizando-se programas de 

edição gráfica.  

 

 

B) A partir de fotografias de revistas ou fotografias de acervo pessoal, crie a sua própria 

fotomontagem.  

 

 

 

 

https://i.pinimg.com/


 

  

 

 

Figura 3. Meme  

Fonte: https: //blogs.opovo.com.br ,  acesso em 13/09/2020  

 

 

 

O termo Meme é usado para descrever tudo que ganha muita repercussão na internet, que pode 

ser uma foto, montagem, conceito ou caricatura que se espalha e ganha fama nas redes sociais. O 

meme “me solta, miga”, tem se tornado bastante comentado e já ganhou várias versões.  

 

 

 

C) Utilizando materiais de sua preferência, crie o seu próprio Meme.  

 

 

 

 

 

 



 

  

 

 

Figura 4. John Lennon – Vik Muniz  

Fonte: https://www.culturagenial.com/vik-muniz-obras , acesso em 13/09/2020  

 

  

Na imagem acima, temos retratado de forma criativa o cantor inglês, ícone do pop, membro dos 

Beatles. Para produzir esta obra o artista utilizou grãos de café. Os grãos são responsáveis por 

definir o seu contorno e o seu cabelo, enquanto os olhos são representados por um par de xícaras 

cheias.  

Vik Muniz consegue criar uma belíssima peça com apenas quatro elementos: o fundo liso, os grãos, 

as xícaras e o café pronto dentro delas.   

 

D) O que você achou dessa produção?  Você já produziu algo, utilizando materiais alternativos?  
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______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________ 

 

 

https://www.culturagenial.com/vik-muniz-obras

