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Ano/Turma Data de Realização das Atividades Carga Horária 

8º ANO 28/06 a 03/06 2 AULAS 

Componente Curricular Central: Componente Curricular Participante: Professor(es): 

Arte  Lígia Godoi 
Jucélia Siqueira 

Tema Genérico do Plano de Aula: 

    LOGOGOTIPO, PROPAGANDA E PÚBLICIDADE. 

Competências gerais / específicas a serem desenvolvidas neste plano (da Área ou Componente Curricular) 

 2-Compreender as relações entre as linguagens da Arte e suas práticas integradas, inclusive aquelas 
possibilitadas pelo uso das novas tecnologias de informação e comunicação, pelo cinema e pelo audiovisual, 
nas condições particulares de produção, na prática de cada linguagem e nas suas articulações. 

 5-Mobilizar recursos tecnológicos como formas de registro, pesquisa e criação artística. 

Objetos de Conhecimento 

  Pop-art 

Habilidades a serem desenvolvidas nesta aula (Códigos e Habilidades da Base Municipal de Caçador) 

 EF69AR04 – Analisar os elementos constitutivos das artes visuais (ponto, linha, forma, direção, cor, tom e 

escala, dimensão, espaço, movimento, etc) na apreciação de diferentes produções artísticas. 

 EF69AR01 – Pesquisar, apreciar e analisar formas distintas das artes visuais tradicionais e contemporâneas, 

em obras de artistas brasileiros e estrangeiros de diferentes épocas e em diferentes matrizes estéticas e 

culturais, de modo a ampliar a experiência com diferentes contextos e práticas artístico-visuais e cultivar a 

percepção, o imaginário, a capacidade de simbolizar e o repertório imagético. 

Materiais, tecnologias e recursos utilizados. 

 Caderno, lápis de cor, material alternativo, régua, celular/computador.  

Aplicação/Fixação 
 

          AULA 1 

 Organizar nos cadernos (teoria e desenho), marcando a data, a semana e tema da aula. 
Visualizar material complementar. 

 Leitura do material disponível abaixo: 
 Publicidade significa, genericamente, divulgar, tornar público um fato ou uma ideia. A 

palavra publicidade deriva do latim “publicus”, "público" em português. Publicidade é uma 
técnica de comunicação em massa, cuja finalidade precípua é fornecer informações sobre 
produtos ou serviços com fins comerciais. 

         Logotipo, ou logo, é o conceito da área da publicidade, marketing e branding que 
consiste na representação visual ou gráfica que identifica uma marca ou empresa. 
        O logotipo tem o objetivo de diferenciar uma marca dos seus concorrentes, criando uma 
ligação com os consumidores e potenciais consumidores. 
        A criação de um logotipo é essencial para uma empresa, sendo que não basta ser 
visualmente agradável, o logotipo tem que significar alguma coisa. Para isso, a criatividade é 
essencial, e as cores, formas e letras introduzidas no logotipo devem ser cuidadosamente 
ponderadas. 

Propaganda é um conjunto de ações específicas e sistemáticas realizadas para dar conhecimento 
a algo ou alguém. 

O termo deriva do latim propagare, que significa “reproduzir por meio de mergulhia”. 
Ela é um dos meios de anunciar determinado assunto, com o objetivo de convencer ou influenciar 
a opinião do seu receptor, embora também possa estar ligada à junção de pessoas em prol de 



uma causa ou campanha. 

A propaganda utiliza um conjunto de ações e estratégias combinadas com fins ideológicos, 
políticos, emocionais e instintivos para influenciar o seu receptor. 

Biografia de Andy Warhol 
 Andy Warhol, (1928-1987) foi um pintor e cineasta norte-americano, um importante artista da Pop 
Art, lembrado por suas pinturas nas latas de sopa Campbell e principalmente pela sequência de 
retratos de Marilyn Monroe. 
 
                                        

 
   Ande Warhol nasceu em Pittsburgh, Pensilvânia, Estados Unidos, no dia 6 de agosto de 1928. 
Era filho de imigrantes tchecos que foram para os Estados Unidos na época da Primeira Guerra 
Mundial. 
    Foi registrado com o nome de Andrew Warhola. Ainda jovem gostava de desenhar, pintar, 
cortar e colar imagens e de ir ao cinema. Durante o ensino médio teve aulas de arte na escola e 
no Museu Carnegie. 
    Com o objetivo de se tornar ilustrador comercial, trabalhou na loja de departamentos Home. 
Estudou arte no Carnegie Institute of Technology, onde se graduou em 1949. 
    Logo após concluir a faculdade mudou-se para Nova York. Começou a trabalhar como 
ilustrador para importantes revistas, além de fazer anúncios publicitários e displays para vitrines e 
lojas. 
    Com seu estilo único, tornou-se um dos ilustradores mais bem sucedidos da década de 50, 
recebendo diversos prêmios. Em 1956, alguns trabalhos seus foram expostos no MOMA (Museu 
de Arte Moderna de Nova York). 
    Em 1961, Warhol fez suas primeiras pinturas pop, com base em quadrinhos e garrafas de Coca 
Cola. Em 1962, estreou a famosa série “Soup Can Campbell”. 
 
                    

Características da pop art 

  Aproximação da arte com a vida cotidiana; 

  Utilização de cores intensas e vibrantes; 

  Reproduções de peças publicitárias; 

 Inspiração na cultura de massa; 

 Uso da serigrafia; 

 Imitação da estética industrial; 

 Reproduções em série do mesmo tema; 



 Uso da imagem de celebridades; 

 
 Copiar no caderno de teoria os conceitos acima: Propaganda, publicidade e logotipo 

característicos da pop-art. 
 Fazer uma pesquisa referente às obras do autor Andy Warhol, tendo como principal 

objetivo, analisar as cores e a disposição de produtos e personagens nas suas obras; 
(temos dois exemplos acima), caso você não tenha recurso on-line. 
 

AULA 2 
 Leitura do material referente à Biografia do artista Andy Warhol.  
 Escolher um produto, podendo ser um celular, um refrigerante, um tênis, por exemplo, ou 

ainda pode ser um personagem da sua preferência exemplo: um super-herói, uma 
celebridade etc. 

 No caderno de desenho: fazer no mínimo 9 quadrados de7/7 e repetir o respectivo 
desenho, nos nove quadros 

 Colorir de acordo com as características da pop art 
 Preste atenção nas obras e observe que as cores de fundo e das figuras mudam: 
 Veja exemplo abaixo:  

         

Síntese/Avaliação 

 No retorno as aulas, apresentar as atividades solicitadas nos respectivos cadernos. 
 Também no retorno as aulas, será feito um comparativo em forma de socialização entre os 

alunos sobre a diferença visual do emprego de classificações de cores diferente, tendo a 
mesma obra como base. 

Registro de Frequência 

 Aula 1 – Leitura do material e cópia dos conceitos, realização da atividade nos cadernos de 
teoria e desenho. 

 Aula 2 – Leitura do material e realização da atividade no caderno de desenho. 

Referencial 

 www.significados.com.br  
 https://pt.slideshare.net/BrunaTM/pop-art-38625233 
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