
 

 

ATIVIDADE ARTE – ARTES VISUAIS 

Nome:      Data: ___/___/202____ 

Unidade Escolar:      Ano: 7º   

Componente Curricular: ARTE/ARTES VISUAIS 

Objetos de Conhecimento/Conteúdos: 
Contextos e Práticas: Práticas artísticas; Estilos visuais; Formas distintas das artes visuais tradicionais 
e contemporâneas. 
Materialidades e Imaterialidades: Formas de expressão artística; Tecnologias e recursos digitais. 

Habilidades: 
(GO-EF07AR31) Relacionar as práticas artísticas às diferentes dimensões da vida social, cultural, 
política, histórica, econômica, estética e ética, fazendo conexão às suas histórias de vida, memórias 
e valores construídos por meio de vivências, nos quais se configuram e reconstroem as identidades 
culturais. 
(GO-EF07AR02) Pesquisar e analisar diferentes estilos visuais, contextualizando-os no tempo e no 
espaço, bem como ampliar o seu repertório estético e imagético. 
(GO-EF07AR01) Pesquisar, apreciar, analisar formas distintas das artes visuais tradicionais e 
contemporâneas, em obras de artistas goianos, brasileiros, bem como estrangeiros, de diferentes 
épocas e em diferentes matrizes estéticas e culturais, de modo a ampliar a experiência com 
diferentes contextos e práticas artístico-visuais e cultivar a percepção, o imaginário, a capacidade 
de simbolizar, de interpretar e ampliar o repertório imagético. 
(GO-EF07AR05-A) Distinguir, explorar, compreender e empregar diferentes formas de expressão 
artística existentes, tais como: desenhos, pinturas, gravuras, colagens, HQ, zines, memes, 
intervenções artísticas, dobraduras, esculturas, modelagens, instalações, vídeos, fotografias, 
performances, grafite, tecelagens, entre outras possibilidades expressivas. Fazer uso sustentável de 
materiais, instrumentos, recursos e técnicas convencionais e não convencionais, bem como 
experimentar e compreender os processos de criação artística e suas possibilidades distintas na 
bidimensionalidade e na tridimensionalidade. 
(GO-EF07AR05-B) Explorar as diferentes tecnologias e recursos digitais, como multimeios, 
animações, jogos eletrônicos, gravações em áudio e vídeo, fotografias, softwares nos processos de 
criação e interação artística, aproximando realidades distintas, inserindo-se como autores e não 
apenas consumidores das culturas vivenciadas. 

 

ATIVIDADE 022 

Olá, estudante! 

Os artistas representam e registram o mundo ao seu redor de várias formas...Desenhando, 
pintando, esculpindo, modelando, fotografando... seja como for, cada um representa ou 
registra como acha melhor, tudo é uma questão de preferência e habilidade.  

 



 

 

Você sabia que a palavra fotografia significa desenhar com luz e contraste? É uma técnica de 
criar imagens por meio da exposição luminosa. Antigamente, para vermos o resultado de uma 
fotografia, levava um pouco mais de tempo, pois passava por processos mais demorados. Hoje 
com as nossas câmeras digitais, podemos ver o resultado na mesma hora e apagar se não 
ficarmos satisfeitos, mas esse é um assunto para outra atividade. Nesta você vai conhecer um 
pouco do trabalho de João Caetano, por meio das suas fotografias que tem como tema principal 
o Cerrado. 

E então, vamos conhecer um pouco do trabalho de João Caetano? 

 

JOÃO CAETANO – FOTÓGRAFO DO CERRADO 

João Caetano é um fotógrafo 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. Foi o Cerrado, um tipo 

de vegetação que é encontrada no estado de Goiás, que chamou a atenção de João Caetano, o 

qual é registrado em várias de suas fotografias, capturando imagens e formas bastante expressivas 

e interessantes. 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. 

Observe as imagens a seguir: 

                                  
Imagem 1                                                                                                    Imagem 2  
 
Imagem1 - Fonte: http://g1.globo.com/goias/noticia/2015/12/fotografo-do-cerrado-joao-caetano-lanca-livro-sobre-
carreira-emgo.html  /Acesso em: 12/02/2022 
Imagem 2 – Fonte: http://g1.globo.com/goias/noticia/2015/12/fotografo-do-cerrado-joao-caetano-lanca-livro-sobre-
carreira-em-go.html  / acesso em 12/02/2022. 

  

1. Observe bem as fotos nas imagens 1 e 2, elas foram registradas a partir de observações feitas 

na natureza, de troncos do cerrado. O que você vê, que figuras você consegue identificar? 
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http://g1.globo.com/goias/noticia/2015/12/fotografo-do-cerrado-joao-caetano-lanca-livro-sobre-carreira-em-go.html


 

 

2. 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: 12/02/2022. 

 

a) Que 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 3                                                                                                               Imagem 4 
Fonte: http://g1.globo.com/goias/noticia/2015/12/fotografo-do-cerrado-joao-caetano-lanca-livro-sobrecarreira-em-

go.html Acesso em: 12/02/2022. 
 
 

3. Observe a imagem 3.  

a) Dê um título para essa foto que João Caetano tirou da vegetação do cerrado. 

 

 

b) O que você acha que a imagem 3 representa?   
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4. Que figura você consegue identificar na imagem 4? 

 

 

 

5. Quais as semelhanças e diferenças entre as representações nas imagens 3 e 4? 

 

 

 

 

Além das formas que sugerem figuras, João Caetano também fotografa as paisagens do Cerrado. Veja as 

fotografias abaixo: 

                     
                               Imagem 5                                                                                                         Imagem 6 

Fonte: https://joao-caetano7.webnode.com/galeria-de-fotos/#a1-266-jpg  / acesso em 12/02/2022. 
 

6. Descreva as imagens 1 e 2, defina os detalhes, as formas, as cores? 

 

  

 

 

https://joao-caetano7.webnode.com/galeria-de-fotos/#a1-266-jpg


 

 

7. Agora você é o/a fotógrafo/a! Escolha um objeto, uma paisagem, um brinquedo qualquer coisa que você 

ache interessante, pegue uma câmera e fotografe-os. Depois, no espaço abaixo, faça um desenho 

observando a fotografia que você registrou e acrescente outros elementos (figuras). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


