
 

 

 

 

• Utilizar os recursos e técnicas avançadas para edição e 

manipulação de imagens. 

• Apresentação do projeto 

• Realização de atividades com diversas técnicas e 
efeitos especiais (disponibilizadas na plataforma) 

• Visualizar cartazes de cinema; 

• Realização do briefing criativo do projeto; 

• Pesquisa de elementos gráficos e tipografia; 

• Desenvolvimento do projeto; 

• Exportar o projeto nos formatos adequados; 

• Publicação no Behance – Portfólio Online 

• Apresentação, auto e heteroavaliação 

Sala equipada com computadores com acesso à Internet e 
software de edição de imagem, preferencialmente o 
Adobe Photoshop 

O professor será um facilitador da aprendizagem, 
proporcionando algumas atividades, promovendo nos 
alunos a autonomia que necessitam para o 
desenvolvimento do projeto. Também, lhes dará o apoio 
que necessitam e os direcionará ao longo do projeto, 
dando feedback contínuo.  
Os alunos serão responsáveis pelo seu processo de 
ensino/aprendizagem, devendo realizar as atividades 
propostas e proceder ao desenvolvimento do projeto. 

• Utilizar os recursos e técnicas avançadas para 
processamento e edição de imagens; 

• Efetuar manipulações e tratamentos em 
imagens/fotografias complexas; 

• Criar fotomontagens recorrendo a várias camadas; 

• Criar e utilizar novos pincéis, para criação de efeitos; 

• Utilizar os vários tipos de máscaras; 

• Utilizar imagens vetoriais para complementar imagens 
bitmap 

• Utilizar os formatos corretos para guardar as imagens. 

Os alunos irão desenvolver no software Adobe Photoshop, um 
Cartaz de Cinema acerca de um Filme escolhido por eles, onde 
farão uso de várias técnicas e efeitos de manipulação de 
imagem e de todos os elementos inerentes ao projeto.  Os 
alunos utilizarão na montagem maioritariamente fotografias 
captadas por eles, não excluindo a hipótese de complemento 
com imagens provenientes de bancos de imagens gratuitos. 
Após a construção do cartaz, adaptarão a imagem criada para 
outros suportes (DVD, Redes Sociais, entre outros) e guardarão 
nos formatos mais adequados. 

“O Filme da Minha Vida” é um cenário realizado com o objetivo de desenvolver a criatividade, fantasia e sensibilidade estética 
dos jovens. Estes, irão desenvolver individualmente, um pequeno projeto, um cartaz de cinema acerca de um filme à sua 
escolha (já existente ou não), recorrendo a técnicas de edição de imagem avançada. Nos seus cartazes, devem realizar boas 
combinações de cores, formas, imagens e tipografia, fatores determinantes para o impacto visual que estes terão: Que 
mensagem transmite? Sensações? Os elementos gráficos estão em harmonia com a temática do filme? 
Para facilitar no processo criativo, inicialmente os alunos terão oportunidade de realizar algumas atividades ilustrativas das 
várias técnicas e efeitos, que poderão utilizar no seu projeto: cortes, máscaras, manipulação de cores, utilização de pincéis, 
efeitos, sobreposição de imagens, entre outros. Estas estarão disponíveis para consulta futura na plataforma que será utilizada 
como apoio à intervenção. Também serão analisados Cartazes para auxiliar o desenvolvimento do espírito criativo e da 
sensibilidade estética. 

Media Estáticos, Imagem, Edição de Imagem, Photoshop.
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