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CARTAZ 

Ficha Informativa 
 

O cartaz é um poderoso meio de comunicação, que pode assumir funções sociais, culturais, informativas, 
políticas ou até publicitárias. 

É composto por dois elementos fundamentais: 

A imagem – que sendo o elemento principal procura chamar a atenção do espectador e despertar-
lhe o interesse para o que se pretende transmitir. 

O texto – que sendo reduzido e de fácil compreensão, visa a rápida e eficaz apreensão da mensagem. 

 

 Existem vários tipos de cartazes:  Com várias funções: 

Cartazes de Rua  / Cartazes de Interior 

  

Função Informativa / Função Didática / Função Persuasiva 

             

 Composição Visual 
 
O centro óptico. 
 

É o ponto para onde, em condições 
normais, os olhos convergem. É aí que 
deve estar a imagem principal. 
 

Este centro não coincide com o centro 
geométrico, situado ligeiramente 
abaixo, na interseção das diagonais. 
 
 
 
 

As linhas de composição podem 
transmitir: 
 

estabilidade quando se apresentam 
horizontais ou verticais 
  
movimento quando se apresentam 
oblíquas. 

      

                    

 



2 
 

 

 Direção Visual 

  Quando se olha para 
uma página, um quadro 
ou um cartaz o nosso 
olhar começa por 
observar o canto 
superior esquerdo, e vai 
descendo 
progressivamente até ao 
canto inferior direito. Foi 
assim que aprendemos a 
ler. 

 

Observa a imagem… 

 

Consegues perceber a 
mensagem com facilidade? 

Escreve numa folha o que te 
parece ser esta mensagem. 

 

Agora compara... 
 

 
 

 
 
 
 

Esta é uma solução mais correta 

  A Cor 

É um dos aspetos mais 
importantes num cartaz. 

As regras de contraste 
podem facilitar a leitura 
do cartaz e a transmissão 
da mensagem. 

     

 A Letra 
O conteúdo da mensagem 
deve influenciar o tipo de 
letra a utilizar. 
 
A sua forma, cor e tamanho 
também devem ser 
estudadas para não 
dificultarem a leitura. 
 
As  letras devem ser simples 
e fazer contraste com o 
fundo. 

 

CARTAZ 
TEXTO / IMAGEM / SIMPLICIDADE / CONTRASTE / EQUILÍBRIO / IMPACTO 


