
CD Capa (Frente): 12x12cm (Verso): 12x13cm Disco: 12x12cm   LP Capa (Frente/Verso): 31x31cm Etiqueta do Disco: 10x10cm   

1Que ou quem tem paixão por música.

Educação Visual 
Exercício 1/3º Período

A banda/A capa do álbum

Conceitos-Chave: Invenção, Investigação, Projeto/Método, Sistemas de Representação 
Técnica, Normalização, Estrutura, Função, Tipos de Letra, Imagem e Cor.

Do bater da por ta à chuva que cai; dos passos na rua a um bocejo; do lavar a loiça ao 
ligar a luz... Constantemente escutamos os sons que nos rodeiam, sem nos apercebermos 
de que os silêncios são outros tantos pequenos ruídos. Ruídos esses que se podem 
transformar em música. 

Evocando obras de Ar tistas, Designers ou Arquitectos exploraremos o som, a colagem, 
o desenho, a fotografia, a tipografia, a performance, a cor numa reflexão prática sobre a 
interceção das ar tes plásticas com a música. (Serviço Educativo de Serralves, Porto, 2018)

A capa de um álbum ainda é para uma banda de música (independentemente do seu estilo) 
um conceito bastante presente nos dias que correm. Apesar de um proeminente abandono 
dos formatos físicos, como o CD ou o ressurgimento do LP, a imagem (fotográfica ou não) 
de um determinado álbum ainda é um elemento diferenciador do estilo e promoção junto 
dos melómanos1 que se ligam a uma determinada banda ou tipo de musica. 

Alvo de criticas pouco indiferentes, aquilo que, por vezes, ateliers de Design de 
Comunicação acabam por propor/apresentar em nome dessa banda é usualmente 
confundido como uma coisa que a própria banda fez.     

Assim, com vista à criação de uma proposta que vise o desenvolvimento de uma capa para 
um determinado álbum terás que criar o nome de uma banda e designação/nome para esse 
mesmo álbum, escolhendo o formato CD ou LP a que o queres associar, 
desenhando/escolhendo todo o lettering (fontes tipográficas) que gostarias de ver/ter 
associado a essa banda e a esse álbum, bem como toda a imagem (fotográfica ou não) para 
esse mesmo álbum; a uma escala de 1:1 (real).

O trabalho final deverá conseguir transmitir/transparecer a compreensão  e correcta 
utilização de princípios das Artes Visuais/Design como: Espaço/Estrutura/Sensação (Proporção, 
Enquadramento, Configuração, Composição Formal, Figura/Fundo, Peso Visual e Hierarquização 
das Formas e da Informação, Dimensão, Relação da Cor, Textura e/ou Movimento).


