
 

  

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 019 
 

ANIMAÇÃO   

Acesse o link abaixo para responder a atividade 

Uma breve história da animação  

(  https://www.youtube.com/watch?v=DXrzcyur4wY )   

Fonte: https://www.infoescola.com/desenho/historia-da-animacao/  acesso em dezembro de 

2020  

   

1) As animações fazem parte de um universo muito amplo. Dos aclamados filmes de animação 

aos games que fazem sucesso no mundo inteiro.   

Você tinha ouvido falar já nessa modalidade de filme?  

_____________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________ 

https://www.youtube.com/watch?v=DXrzcyur4wY
https://www.infoescola.com/desenho/historia-da-animacao/


 

  

  

2) Descreva com suas palavras. O que mais te chamou a atenção no vídeo sobre a história da 

animação.  

____________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________ 

   

 

  
Ilustração digital – Will Costa  

Fonte: https://blog.pajaris.com.br/ilustradores-brasileiros/ - acesso em 4 de dezembro de  2020  

                    

A imagem acima é uma ilustração digital do artista Will Costa.  O artista utiliza técnicas 

manuais e digitais em suas ilustrações. Depois de finalizar o desenho com lápis de cor, ele 

digitaliza e cria molduras digitais para o trabalho. Conheça ele no Instagram @_willcosta.  

 

 

https://blog.pajaris.com.br/ilustradores-brasileiros/


 

  

 

3) Agora é a sua vez! Utilizando a sua criatividade e materiais de pintura e desenho, crie o seu 

próprio personagem. Após realizar o desenho, você poderá fotografá-lo e se desejar fazer 

algumas interferências em sua produção utilize o editor de fotos do seu celular.   

    

 

 

 

 

  

4) Faça uma pesquisa sobre artistas que trabalham com animação. Entre as obras/artistas 

pesquisados, selecione aquelas que mais te chamaram a atenção (no mínimo uma de cada 

artista), e escreva o que essas obras têm de mais interessante para você.       

_____________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________ 

  


