
  

  

ATIVIDADE ARTE – ARTES VISUAIS   

Nome:      Data: ___/___/202_  

Unidade Escolar:      Ano: 1º   

Componente Curricular: ARTE/ARTES VISUAIS   

Objetos de Conhecimento/Conteúdos:  
Sistemas (Espaços e Atuações) da Linguagem: Artistas e artesãos. 
Materialidades e Imaterialidades: Formas de expressão artística. 
Processos de criação: Relação entre os processos de criação e produção entre as diversas linguagens 
artísticas. 

Habilidades:  
(GO-EF01AR07-B) Conhecer e respeitar os artistas e os artesãos locais e estabelecer relações com 
os nacionais e os internacionais. 
(GO-EF01AR04-A) Distinguir, experimentar, vivenciar e explorar diferentes formas de expressão 
artística, como desenhos, croquis, pinturas, gravuras, colagens, HQs, dobraduras, esculturas, 
modelagens, instalações, vídeos, fotografias, performances, usando sustentavelmente materiais, 
instrumentos, recursos, técnicas convencionais e não convencionais, bem como desenvolver o senso 
crítico, a investigação e a colaboração. 
(GO-EF01AR23) Reconhecer e experimentar em projetos temáticos, as possibilidades de relacionar 
os processos de criação com a produção entre as diversas linguagens artísticas, respeitando os seus 
contextos pessoais e sociais. 
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Você sabia os artistas representam o mundo ao seu redor de várias formas? Desenhando, 

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

melhor, tudo é uma questão de preferência e habilidade. Você gosta de fotografar? Nesta 

atividade você vai conhecer o fotógrafo João Caetano, que nasceu no estado de Minas Gerais, 

mas a sua família mudou-se para Goiás quando ele ainda era bem pequeno. Desde a infância 

começou a interessar pela fotografia, mas a sua primeira câmera foi comprada muito tempo 

depois. E foi o Cerrado, um tipo de vegetação que é encontrada no nosso estado, que chamou a 

atenção de João Caetano, e o qual é registrado em suas fotografias. Ele é um fotógrafo 

autodidata. Você sabe o que isso significa? Ele aprendeu e desenvolveu a sua forma de tirar 

fotografia sozinho, sem a ajuda de um mestre ou ter frequentado algum curso para aprender a 

fotografar.  Vamos conhecer um pouco do trabalho de João Caetano? 

 

 



  

  

Observe as fotografias: 

                         

Figura 1                                                                                                      Figura 2  
Figura 1 e 2 - Fonte: http://g1.globo.com/goias/noticia/2015/12/fotografo-do-cerrado-joao-caetano-lanca-livro-sobre-
carreira-emgo.html /Acesso em: 12/09/2021. 
 

1. Que figuras você identifica nas imagens das figuras 1 e 2? 

 

 

 

 

Veja as fotografias: 

                                            
              Figura 3                                                                                                     Figura 4 

Fonte: https://joao-caetano7.webnode.com/galeria-de-fotos/#a1-266-jpg / Acesso em 12/09/2021. 
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2. Observe ao seu redor, nas nuvens ou nas manchas da parede, nelas podem aparecer formas de 

animais ou pessoas. Que tal fotografar as formas observadas ou uma paisagem que você acha 

interessante? Depois faça um desenho observando a fotografia que você registrou, pode colocar 

outras figuras se você quiser. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


