
 
 

AULA FÁBIO DIA 22 DE SETEMBRO DE 2014  

 PRODUÇÃO GRÁFICA / FÁBIO BAPTISTA. 

PRODUÇÃO DE REVISTA, COREL OU INDESIGN. 

ELABORAÇÃO DE UMA REVISTA DE CONTEÚDO LIVRE. 

CRIAR UM NOME E PESQUISAR O CONTEÚDO. 

Lembrando que a revista deve sempre se trabalhar com quatro paginas em uma única 

folha, já que nessa produziremos em um A3, na frente duas paginas e no verso mais 

duas paginas.  

Fazer uma revista no COREL ou no INDESIGN contendo 20 PAGINAS, contendo 

textos, fotos, e de preferencia histórias do próprio grupo ou até relacionado com a 

faculdade, tudo o que foi feito ou algo que aprendeu, é um exemplo, os personagens 

da revista poderá ser nós mesmos. 

Exemplos de paginas. Fotos na pagina inteira, ou textos nas paginas inteiras, textos 

maiores na paginas as fotos devem ser pequenas, textos menores fotos maiores. 

Títulos e subtítulos, colocar varias adjacentes como subtítulos para falar ou 

representar um determinado conteúdo ou foto, as vezes uma única foto para uma 

determinada pagina pode ter vários ângulos ou varias fotos e nessas uma única é 

escolhida, poderá ser colocada na pagina ela inteira ou cortada completando outro 

espaço com texto 

Na hora de montar, é importante marcar com linha onde o texto ira ficar. Ex. linha de 

corte ai alinha de produção e mesmo assim ainda livrar com mais um espaço para a 

segurança do texto. 

Tratar a imagem antes da de colocar na revista, fazer a limpeza de pele, ninguém 

precisa ler ou ver uma imagem com a cara de ninguém manchada ou com espinha.  

Fazer as próprias fotos, com nós mesmos de personagens. 

Ler o conteúdo antes de fazer as fotos, para saber qual foto melhor vai se adaptar. 

Uma simples imagem com texto e fundo gradiente, ajuda e da um bom destaque na 

foto e no texto. Ex. uma foto com texto e de fundo uma simples imagem de gradiente. 

Respeitar a linguagem da revista, quando o texto é grande trabalha a imagem e 

aumenta ela quando o texto é pequeno então se aumenta a imagem, legal fazer um 

desenho para como se fosse um avatar. 

Modelos de caixas, é só baixar da internet, lá encontra os modelos ai vem a produção 

de facas para o corte das mesmas, 


