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Tags e piecebook 

Duração: 3 aulas 

Referência do Livro do Estudante: Unidade 1, Capítulo 1 

 

Relevância para a aprendizagem 

Nesta sequência, os estudantes poderão compreender e valorizar as tags como uma 

manifestação artística urbana. Além disso, serão convidados a produzir assinaturas e desenhos 

estilizados no papel, em piecebook e na parede coberta de papel kraft.  

As indicações de artistas, obras, referências ou materiais são sugestões. Você pode selecionar 

outras referências que julgar preferíveis para o trabalho com a turma e adaptar as atividades como 

melhor lhe convier, desde que mantenha os objetivos e as habilidades indicados a seguir. 

 

Objetivos de aprendizagem 

• Compreender, contextualizar e valorizar as artes urbanas, como o grafite e as tags. 

• Conhecer e explorar piecebook como recurso de criação.  

 

Objetos de conhecimento e habilidades (BNCC) 

Unidades temáticas Objetos de conhecimento Habilidades 

Artes visuais 

Contextos e práticas 

(EF69AR02) Pesquisar e analisar diferentes estilos visuais, 
contextualizando-os no tempo e no espaço. 
(EF69AR03) Analisar situações nas quais as linguagens das  
artes visuais se integram às linguagens audiovisuais (cinema, 
animações, vídeos etc.), gráficas (capas de livros, ilustrações de 
textos diversos etc.), cenográficas, coreográficas, musicais etc. 

Elementos da linguagem 

(EF69AR04) Analisar os elementos constitutivos das artes 
visuais (ponto, linha, forma, direção, cor, tom, escala, 
dimensão, espaço, movimento etc.) na apreciação de diferentes 
produções artísticas. 

Materialidades 

(EF69AR05) Experimentar e analisar diferentes formas de 
expressão artística (desenho, pintura, colagem, quadrinhos, 
dobradura, escultura, modelagem, instalação, vídeo,  
fotografia, performance etc.). 
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Desenvolvimento 

Aula 1 – Tags e piecebooks  

Duração: 45 minutos 
Local: sala de aula 
Organização dos estudantes: trabalho individual. Estudantes sentados nas carteiras 
Recursos e/ou material necessário: diversos tipos de papel (como sulfite, kraft e vegetal) em tamanho A4 (21 cm ×  
29,7 cm), lápis preto, canetas hidrográficas coloridas, grampeador ou cola branca, câmera fotográfica ou celular com 
câmera para registro. Imagens (impressas ou projetadas) de tags 

Links para imagens de tags (autores e datas desconhecidos):  
Disponível em: 
<static1.squarespace.com/static/55324444e4b04c1bc648bdb1/584925a99de4bb473fb84b2d/584925afe3df28b7b58a6
c34/1481188785497/tag3.jpg?format=1500w>. (Imagem 1) 

Disponível em: 
<static1.squarespace.com/static/55324444e4b04c1bc648bdb1/5849344cbe6594d06da822e8/5849344dff7c506189800
6e6/1481192526640/Throw+up+2.jpg?format=1500w> (Imagem 2) 

Disponível em: <https://graffitilics.com/wp-content/uploads/throw-up-tagging-alphabet-best-25-graffiti-alphabet-ideas-
on-pinterest-graffiti-font.jpg> (Imagem 3) 
Acesso em: 24 set. 2018. 

Atividade 1 – Roda de conversa (10 minutos) 

Comece a aula com uma conversa a fim de registrar o conhecimento prévio dos estudantes 

sobre assinaturas em muros ou fachadas de casas e prédios, que podem ser apreciadas em espaços 

públicos. Para isso, utilize as seguintes perguntas: 

• “Vocês já viram palavras escritas em muros ou em fachadas de casas e prédios?” Guie a 
conversa para que este seja um momento em que os estudantes resgatem na memória 
suas experiências com esse tipo de manifestação artística. Peça-lhes que descrevam o que 
viram, a fim de trazerem suas leituras sobre o tema, estabelecendo, dessa forma, um 
ambiente de troca de experiências e referências.  

• “O que vocês pensam sobre esse tipo de expressão visual?” Oriente a conversa para que 
este seja um momento em que os estudantes se posicionem diante dessas expressões 
visuais tipicamente urbanas. É importante que sejam incentivados a expor argumentos e 
ideias sobre o assunto, trazendo as próprias referências.  

Aproveite para verificar se entre os alunos existem artistas urbanos que fazem grafites e tags. 

Eles podem ajudar ao falarem sobre suas vivências e sobre seus trabalhos aos colegas. Valorize-os e 

deixe-os ajudá-lo a explicar que os artistas que produzem assinaturas nos muros e mobiliário urbanos 

(lixeira, ponto de ônibus, etc.) chamam essa modalidade de tag. Pergunte aos estudantes se eles já 

notaram essas manifestações pela cidade onde moram. Permita que falem sobre as impressões prévias 

diante dessa manifestação.  

Atividade 2 – Apreciação de tags (15 minutos) 

Inicie a explicação dizendo que existem diferentes maneiras e meios para escrever um nome ou 

uma palavra com os quais os artistas se identificam. Conte aos estudantes que, entre muitas possibilidades, 

https://static1.squarespace.com/static/55324444e4b04c1bc648bdb1/584925a99de4bb473fb84b2d/584925afe3df28b7b58a6c34/1481188785497/tag3.jpg?format=1500w
https://static1.squarespace.com/static/55324444e4b04c1bc648bdb1/584925a99de4bb473fb84b2d/584925afe3df28b7b58a6c34/1481188785497/tag3.jpg?format=1500w
https://static1.squarespace.com/static/55324444e4b04c1bc648bdb1/5849344cbe6594d06da822e8/5849344dff7c5061898006e6/1481192526640/Throw+up+2.jpg?format=1500w
https://static1.squarespace.com/static/55324444e4b04c1bc648bdb1/5849344cbe6594d06da822e8/5849344dff7c5061898006e6/1481192526640/Throw+up+2.jpg?format=1500w
https://graffitilics.com/wp-content/uploads/throw-up-tagging-alphabet-best-25-graffiti-alphabet-ideas-on-pinterest-graffiti-font.jpg
https://graffitilics.com/wp-content/uploads/throw-up-tagging-alphabet-best-25-graffiti-alphabet-ideas-on-pinterest-graffiti-font.jpg
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os artistas podem usar a própria caligrafia, podem estilizá-la, o que significa criar um modo próprio de 

desenhar um texto, ou adotar o estilo visual de um grupo preexistente. Comente, então, que esse tipo de 

expressão artística está geralmente associado ao uso da tinta spray, mas que também podem ser usados 

outros materiais, como pincéis, rolinhos ou canetões, coloridos ou monocromáticos.  

Em Recursos e material necessário, você encontra fotografias de tags. Apresente-as, impressas 

ou projetadas, para conduzir uma conversa com os estudantes sobre essa manifestação artística.  

Antes de apresentar a técnica usada em cada imagem, dialogue com os alunos a fim de levá-los 

a desvendar a técnica usada nas tags. Pergunte: “O que vocês estão vendo?”; “Que tipo de arte urbana 

é essa?”; “Com que materiais vocês acham que elas foram feitas? Que cores elas trazem?”; “Você 

reconhece alguma letra ou palavra?”; “Para você, por que os artistas usaram as letras dessa forma?”. 

Sobre a Imagem 1, mostre que a tag foi traçada com linhas em uma cor (verde), com letras 

bastante estilizadas, cuja leitura é muito difícil para quem não está familiarizado com esse tipo de 

escrita. Além disso, mencione que as pontas das linhas soltas, o sublinhado sob o letreiro e os pontos 

permitem também compreender o texto como uma imagem ou um desenho, uma marca.  

Sobre a Imagem 2, depois do diálogo com os alunos, diga que a tag foi composta de forma 

estilizada, mas com uma tipologia legível. Informe a eles que a composição com tons de rosa e roxo 

produz uma variação de cor, um dégradé, que cria volume, acentuado pelo preto da sombra e da 

borda, indicando tridimensionalidade.  

Por fim, apresente o alfabeto na Imagem 3. Comente com os estudantes que as letras estão 

em ordem alfabética. Leia com eles letra por letra, procurando mostrar de que modo o artista estilizou 

cada uma. Destaque o recurso de proximidade entre as letras, sua composição, os contornos e o uso 

das cores e das sombras. Pergunte aos estudantes que letras tiveram mais facilidade de ler e quais 

foram as de mais difícil leitura.    

Mencione que, ao compor uma tag, o artista pode considerar alguns elementos de composição, 

como sua dimensão, a grossura do traço, o tipo de letra, a distância entre as letras e entre as linhas  

e a cor do fundo.  

Atividade 3 – Produção de piecebook e tags (20 minutos) 

Em seguida, conte à turma que é comum entre os artistas do grafite montar um caderno de 

esboços e rascunhos chamado de piecebook. Esclareça que nele os grafiteiros podem testar estilos  

e formatos para suas tags. Proponha aos estudantes, então, que montem um piecebook. Para isso, 

disponibilize diferentes tipos de papel, como sulfite, vegetal e kraft, em tamanho A4, e peça a eles que 

escolham cinco folhas.  

Oriente-os a organizar as folhas como um caderno, com grampo ou cola. Em seguida, ofereça-

lhes a possibilidade de produzirem uma capa para o piecebook com papelão ou palitos de sorvete. Indique 

que executem essa confecção em casa. Eles também podem usar a criatividade e propor outras soluções.  
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Antes de finalizar a aula, solicite aos estudantes que elaborem tags nos cadernos que acabaram 

de produzir. Complemente a orientação dizendo-lhes que podem usar outras técnicas para elaborar 

tags em casa, como colagens, desenhos com outros materiais, etc. Solicite, por fim, que deem 

continuidade às produções em casa, como treinamento para elaborarem um painel coletivamente. 

Peça aos estudantes que tragam seus piecebooks na próxima aula, pois, com base neles, farão um 

grafite coletivo para apresentar em um espaço da escola.  

 

Aula 2 – Alfabetos  

Duração: 45 minutos 
Local: sala de aula 
Organização dos estudantes: trabalho individual. Sentados nas carteiras em roda.  
Recursos e/ou material necessário: piecebooks produzidos pelos estudantes, canetas e lápis diversos 
 
Link para imagem de alfabeto em grafite (autores e datas desconhecidos):  
Disponível em: <https://graffitilics.com/wp-content/uploads/throw-up-tagging-alphabet-best-25-graffiti-
alphabet-ideas-on-pinterest-graffiti-font.jpg>. 
Acesso em: 24 set. 2018. 

Atividade 1 – Roda de conversa (10 minutos) 

Organize os estudantes em roda e retome os assuntos da aula anterior, perguntando do que 

se lembram dos conceitos de tag e piecebook. Diga que uma tag é uma assinatura com uma tipologia 

estilizada e que o piecebook é um caderno de estudo que os artistas urbanos usam para realizar 

esboços. Em seguida, peça a cada estudante que mostre o que produziu em casa em seu piecebook.   

Atividade 2 – Produção de um alfabeto (35 minutos) 

Exiba mais uma vez a imagem da tag com o alfabeto e destaque algumas características: cor 

das letras, estilização, legibilidade e sombreamento que sugere tridimensionalidade. Mencione que os 

contornos das letras, em geral, ajudam a criar um contraste com o fundo.  

Distribua canetas e lápis de diversas cores aos estudantes e diga que eles devem começar a 

criar um alfabeto para compor um painel coletivo na próxima aula. Explique a eles que podem realizar 

a atividade individualmente, em duplas ou em trios, como se sentirem mais confortáveis. 

Deixe que os estudantes se organizem espontaneamente e comecem a produzir. Não há 

problema se alguns decidirem trabalhar em grupo e outros individualmente. Contudo, verifique se 

é necessário auxiliar algum estudante.  

Oriente-os na elaboração das letras do alfabeto, recordando alguns elementos que eles podem 

levar em conta para obter um resultado interessante, como: grossura do traço, tamanho da tag em 

relação ao espaço disponível, distância entre as letras (mais próximas ou mais separadas), espaço entre 

as linhas (“As linhas vão ou não se tocar?”, “Como?”), e chame a atenção para as cores, que serão 

usadas sobre papel kraft.   

 

https://graffitilics.com/wp-content/uploads/throw-up-tagging-alphabet-best-25-graffiti-alphabet-ideas-on-pinterest-graffiti-font.jpg
https://graffitilics.com/wp-content/uploads/throw-up-tagging-alphabet-best-25-graffiti-alphabet-ideas-on-pinterest-graffiti-font.jpg
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Aula 3 – Elaboração de um painel de tags 

Duração: 45 minutos 

Local: sala de aula 

Organização dos estudantes: trabalho individual. Sentados nas carteiras em roda.  

Recursos e/ou material necessário: Papel kraft, canetas e lápis de diversas cores  

Antes da aula, converse com a direção e com a coordenação para solicitar autorização de uso 

do espaço comum da escola. Caso não haja viabilidade para isso, você pode usar a sala de aula 

removendo as carteiras de uma das paredes do local.  

Atividade 1 – Roda de conversa (5 minutos) 

Comece com os estudantes sentados em uma roda e relembre os assuntos da aula anterior, 

perguntando do que se lembram dos conceitos de tag e piecebook. Retome que uma tag é uma 

assinatura com uma tipologia estilizada e que o piecebook é um caderno de estudo que os artistas 

urbanos usam para realizar esboços.  

Em seguida, escolham coletivamente uma parede do pátio da escola, ou de outro espaço 

amplo em que haja circulação de pessoas, e fixem sobre ela, com fita adesiva, um ou dois pedaços 

grandes e contínuos de papel kraft. Se não for possível, realizem a atividade na sala de aula. 

Atividade 2 – Produção de um painel com tags (30 minutos) 

Disponibilize diferentes tipos de material, como giz, pastel oleoso ou de cera, lápis preto, 

canetas coloridas e tinta guache, para os estudantes realizarem suas tags sobre o papel fixado na 

parede. Sugira que, além das tags, eles expressem os temas presentes nos piecebooks, fazendo 

desenhos ou até mesmo escrevendo mensagens com as quais se identificam. Avise-os de que esse 

grafite ficará exposto para toda a comunidade da escola e que não serão permitidas nessa composição 

ofensas, dizeres de ódio ou de desrespeito. Não se esqueça de forrar a área de produção com jornal, 

para não sujar o local.  

Atividade 3 – Roda de conversa (10 minutos) 

Após a atividade, proponha aos estudantes um momento de troca. Para isso, peça que formem 

uma meia-lua, sentados no chão, para apreciar o painel que produziram. Você pode guiar a conversa, 

com estas perguntas: “O que vocês sentiram durante a composição coletiva?”; “Vocês esperavam esse 

resultado?”. Ao discutir essas questões com a turma, enfatize que, em uma produção coletiva, é difícil 

ter controle sobre os resultados, assim como ocorre em muros e paredes de uma cidade. É importante 

que, durante a conversa, os estudantes coloquem suas impressões diante do processo de transferência 

de suas produções do piecebook para o painel. Para isso, faça perguntas como: “Quais foram as 

principais diferenças entre fazer as tags na parede e no piecebook?”; “De qual suporte vocês gostaram 

mais?”; “Como cada um escolheu os materiais que utilizou no painel?”. Deixe os estudantes à vontade 

para relatar seus processos de criação e elaborar discursos sobre suas produções.  
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Ao final, todos devem ajudar a recolher o lixo e organizar os materiais e o espaço utilizados. 

Como atividade complementar, você pode orientar os estudantes a trocar tags, registrando-

as com lápis preto ou canetas coloridas nos piecebooks dos colegas.  

Lembre os alunos de guardar a produção no portfólio e anote em seu Diário de bordo o 

encaminhamento desta aula.   

 

Aferição dos objetivos de aprendizagem 

É importante que se observem três aspectos como resultados das aprendizagens pretendidas 

nesta sequência didática. São eles: 

• que os estudantes identifiquem e explorem algumas técnicas de produção de tags.  

• que os estudantes explorem o piecebook como recurso de criação. 

• que os estudantes participem da produção de um painel coletivo.  

Para isso, durante a sequência didática, guie suas observações por meio das seguintes perguntas: 

“Os estudantes participaram dos momentos de partilha?”, “De que forma?”, “Prestaram atenção às 

instruções das atividades?”, “Respeitaram a produção dos colegas?”, “Desenvolveram tags em 

diferentes suportes?”, “De que forma?”, “Ficaram satisfeitos com as próprias produções?”, “Usaram 

os conceitos apresentados para observar os próprios trabalhos e os dos colegas?”. 

 

Questões para auxiliar na aferição 

1. O que é uma tag? 

2. Como pode ser usado um piecebook? 

 

Gabarito das questões 

1. Espera-se que os estudantes digam que tag é uma assinatura elaborada com tipografias estilizadas. 

2. Espera-se que cada estudante mencione as funcionalidades do objeto para si mesmo, como o 
utilizou, como essa ferramenta foi útil para seus estudos de tags e para a elaboração de um painel 
coletivo, feito ao final desta sequência. 


