
 

 

  

ATIVIDADE ARTE – ARTES VISUAIS   

Nome:      Data: ___/___/2020   

Unidade Escolar:      Ano: 6º   

Componente Curricular: ARTE/ARTES VISUAIS   

Objetos de Conhecimento/Conteúdos:  
  

Processos de Criação:  
Sentidos plurais  

Processos de criação e ressignificação em artes visuais  

Relações processuais e as conexões entre as diversas linguagens artísticas.  
  

Habilidades:  
(GO-EF06AR05) Experimentar, apreciar e compreender criticamente a criação em Artes Visuais de 
modo individual, coletivo e colaborativo, explorando diferentes espaços da instituição escolar e da 
comunidade.  
(GO-EF06AR06) Dialogar sobre a sua criação e a dos colegas, para alcançar sentidos plurais e 
ampliar seu repertório imagético e inventivo, dando sentido e significado aos contextos afetivos e 
sociais de modo individual, coletivo e colaborativo.  
(GO-EF06AR23) Reconhecer e experimentar, em projetos temáticos, as relações processuais e as 
conexões entre as diversas linguagens artísticas, a produção autônoma e autoral, respeitando os 
contextos pessoais, sociais e culturais.  

 

  

ATIVIDADE 016 
 

   

OLÁ, ESTUDANTES!   

TUDO BEM?  

  

Na atividade anterior falamos sobre a arte de fotografar e o desenho de observação. Você sabia 

que vários artistas representam o mundo ao seu redor de várias formas? Desenhando, 

fotografando, pintando, esculpindo, modelando; seja como for, cada um representa como acha 

melhor, tudo é uma questão de preferência e habilidade. 

  

 

  



 

 

  

JOÃO CAETANO – FOTÓGRAFO DO CERRADO  

 

IMAGEM 1  

TRONCO  

Fonte: http://g1.globo.com/goias/noticia/2015/12/fotografo-do-cerrado-joao-caetano-lanca-livro-sobre-carreira-

emgo.html /Acesso em: 18/10/2020 

  
  

As fotos de João Caetano trazem elementos de paisagens, como plantas e troncos, que remetem à 

lembrança de animais ou pessoas em movimento. Autodidata, ele deixou a profissão de feirante e 

começou a carreira após comprar sua primeira máquina fotográfica.  

Mineiro de Araguari, ele se considera goiano de coração, onde vive desde 1960. Pelos seus 

trabalhos, inclusive em outros continentes, já recebeu 13 prêmios internacionais.  

  

01. Você sabe o que é um artista autodidata? Pesquise no link abaixo e responda. Fonte: 

https://www.significados.com.br/autodidata/ Acesso em: 03/11/2020  

_______________________________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________________  
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02. Observe bem a foto na imagem 1, ela foi tirada de observações feitas na natureza de um 

tronco do cerrado. Explique com as suas palavras sobre o que você vê. Parece com o quê?  

_______________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________  

03. Assista ao vídeo a seguir e responda:  

http://g1.globo.com/globo-news/via-brasil/videos/v/conheca-o-trabalho-do-fotografo-joao-

caetano-especialista-em-clicar-o-cerrado/7822680/ /Acesso em: 18/10/2020  

 

A) Que o cenário o fotógrafo João Caetano prefere para tirar as suas fotos?  

_______________________________________________________________________________  

B) As imagens que ele consegue de troncos, folhas, pedras e resinas, se parecem com o quê?  

_______________________________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________________ 

C) Que crítica ambiental ele faz com o seu trabalho fotográfico?  

_______________________________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________________  

  

IMAGEM 2 

Fonte: http://g1.globo.com/goias/noticia/2015/12/fotografo-do-cerrado-joao-caetano-lanca-livro-sobrecarreira-

em-go.html Acesso em: 18/10/2020 
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04. Observe bem a imagem 2. Dê um título para essa foto que João Caetano tirou da vegetação 

do cerrado.  

Título:   

____________________________________________________________________________  

  

05. O que você acha que a foto na imagem 2 está querendo dizer?   

____________________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________________  

 

06. Observe ao seu redor, nas nuvens ou nas manchas da parede, nelas podem aparecer formas 

de animais ou pessoas. Tire foto das formas observadas e troque com algum colega. Faça 

um desenho criativo do que a sua imaginação sugeriu olhando as manchas e envie para um 

amigo; será que conseguem criar o mesmo desenho?  

Título: _________________________________________________________________________  

 

  


