
 

  

ATIVIDADE ARTE – ARTES VISUAIS  
 

Nome:    Data: ___/___/2020  

Unidade Escolar:    Ano: 7º  

Componente Curricular: ARTE/ARTES VISUAIS  

Objetos de Conhecimento/Conteúdos: Processos de Criação: Processos de criação em artes visuais. 

Sentidos Plurais.  

Habilidades:  
(GO-EF07AR06-A) Desenvolver processos de criação em artes visuais com base em temas cotidianos ou de 

interesses artísticos, de modo individual, autoral, coletivo e colaborativo, fazendo uso de materiais, 

suportes, ferramentas, instrumentos, recursos convencionais, alternativos e digitais.  

(GOEF07AR06-B) Dialogar sobre a obra de artistas em contextos diversos, sobre sua própria produção 

artística e as dos colegas, para alcançar sentidos plurais e ampliar seu repertório imagético e inventivo.  

 

ATIVIDADE –  015  

 

  
Figura1. Imagem da série “Invenções”, arte catalogada para o Fica 2016, de Rodrigo 

Godá Fonte: http://boavidaonline.com.br , acesso em 20/09/2020  
  

  



 

  

  
Sobre o artista  

  

Nascido em Goiânia, GO, em 1980, Rodrigo Godá tem despontado como um dos grandes talentos 

da nova geração de artistas que já ultrapassou as fronteiras de seu estado e tem hoje expressão 

nacional. Artista de grande liberdade e grandes recursos de imaginação, suas pinturas e desenhos, 

em especial a série “A Máquina do Mundo”, contém um rico repertório de símbolos e informações 

que surpreendem em um artista autodidata. Dele diz o crítico de arte Oscar D’Ambrosio: “O 

diferencial de Godá está na capacidade de articular o fato de ser autodidata com uma capacidade 

erudita e ímpar de olhar ao seu redor. O que coloca sobre telas e papéis são interpretações daquilo 

que o rodeia com uma originalidade difícil de encontrar no panorama contemporâneo das artes 

plásticas, onde algumas mesmas ideias são repetidas à exaustão”.  

  
 

  

Ao observar a imagem acima, responda:  

  

A) Quais os materiais que o artista utilizou na produção dessa obra?  Quais sensações esta imagem 

despertou em você?   

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________ 

 

B) Tendo como referência a obra de Rodrigo Godá (figura 1), crie a sua própria engenhoca. 

Lembrando que você poderá utilizar materiais diversos, tais como: plástico, tecido, papel, folhas, 

entre outros de sua preferência.  

  

  

  

  

  
  



 

  

 

  

  
Figura 2. Logotipo – Os Vingadores – Marvel  

Fonte: https://www.google.com/search?q=vingadores , acesso em 20/09/2020  

 

 

 

C) No cinema e nas histórias em quadrinhos é possível presenciarmos uma diversidade de 

personagens. Quais são os seus super-heróis favoritos? Pesquise como ele foi criado.  

_________________________________________________________________________________________ 

_________________________________________________________________________________________ 

_________________________________________________________________________________________ 

_________________________________________________________________________________________ 

_________________________________________________________________________________________ 

_________________________________________________________________________________________ 

_________________________________________________________________________________________ 

_________________________________________________________________________________________ 

_________________________________________________________________________________________  
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Figura3. Crianças na Praça – Ivan Cruz  

Fonte: http://www.aprendizagemconectada.mt.gov.br/     , acesso em 20/09/2020  

  
 

  

Observe minuciosamente a imagem acima. Nesta obra, o artista Ivan Cruz retrata diversas 

brincadeiras e brinquedos presentes na cultura popular. Nos tempos atuais, o computador, o 

celular, o tablet mudaram a forma de brincar das crianças.  

 

D) Você conhece ou já brincou com alguma dessas brincadeiras? Atualmente, qual é a sua 

brincadeira favorita?  

_________________________________________________________________________________ 

_________________________________________________________________________________ 

_________________________________________________________________________________ 

_________________________________________________________________________________ 

_________________________________________________________________________________ 

_________________________________________________________________________________ 

 

  

http://www.aprendizagemconectada.mt.gov.br/
http://www.aprendizagemconectada.mt.gov.br/
http://www.aprendizagemconectada.mt.gov.br/

