
 

 

  

ATIVIDADE ARTE – ARTES VISUAIS 

Nome:      Data: ___/___/202__  

Unidade Escolar:      Ano: 6º   

Componente Curricular: ARTE/ARTES VISUAIS   

Objetos de Conhecimento/Conteúdos: 

Materialidades e Imaterialidades: Formas de expressão artística; Componentes fundamentais para 

a composição da produção artística. 

Processos de criação: Relações processuais e as conexões entre as diversas linguagens artísticas; 

Sentidos plurais; Processos de criação e ressignificação em artes visuais. 

Habilidades: 

(GO-EF06AR04-A) Distinguir, explorar e empregar diferentes formas de expressão artística 

existentes, tais como: desenhos, pinturas, colagens, gravuras, HQ, zines, memes, dobraduras, 

esculturas, modelagens, instalações, vídeos, fotografias, performances, grafite, intervenções 

artísticas, tecelagens fazendo uso sustentável de materiais, instrumentos, recursos, técnicas 

convencionais e não convencionais. Compreender os processos de criação artística bem como suas 

possibilidades distintas na bidimensionalidade e tridimensionalidade, articulados com a poética 

pessoal. 

GO-EF06AR04-B) Reconhecer e explorar suportes, ferramentas, materiais, técnicas tradicionais e 

alternativas, como componentes fundamentais para a composição da produção artística, 

valorizando o processo de criação e refletindo sobre as representações imagéticas, bem como suas 

simbologias. 

(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. 

(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 as 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 
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Olá estudante! 

Você aprendeu um pouco sobre algumas linguagens artísticas visuais como o desenho, a pintura, 

a escultura e a gravura. Além dessas manifestações artísticas existem outras maneiras de produzir 

imagens. Nesta atividade, você vai conhecer uma dessas possibilidades criativas, a Colagem. 

 



 

 

  

Para entender melhor sobre a técnica da Colagem, acesse o vídeo abaixo: 

https://www.youtube.com/watch?v=ObA-QqSfSLo /acesso em 10/03/2022 

O Que é Colagem? | VLOG #22 (Canal Zaira Rodrigues) 

 

Leia o texto abaixo com atenção: 

 

Colagem 

É uma manifestação artística que consiste na criação de imagens, usando materiais diversificados 

como papel, tecido, madeira, couro, objetos, entre outras possibilidades, colando-os lado a lado 

ou sobrepostos em uma superfície. É uma técnica bem antiga, que surgiu ainda na época da 

invenção do papel, aproximadamente no ano 200 a.C., na China. Foi reconhecida como técnica 

artística a partir do Cubismo, movimento artístico do início do século XX e foi muito usada por 

Georges Braque e Pablo Picasso em suas composições cubistas. 

Observe as imagens abaixo: 

                                                                 

        Imagem 1: Bandolim – Georges Braque                                                          Imagem 2: Guitarra – Pablo Picasso 

                            Pintura e Colagem                                                                           Colagem com materiais do cotidiano 

Imagem 1 – Fonte: https://pt.wahooart.com/@@/8LJ238-Georges-Braque-bandolim/ acesso em 10/03/2022. 

Imagem 2 – Fonte: : https://istoe.com.br/129068_O+CHOQUE+DO+NOVO/ acesso em 10/03/2022. 

01. Responda: 

a) O que é Colagem? 

 

 

 

 

https://www.youtube.com/watch?v=ObA-QqSfSLo
https://pt.wahooart.com/@@/8LJ238-Georges-Braque-bandolim/
https://istoe.com.br/129068_O+CHOQUE+DO+NOVO/


 

 

  

b) Observe as imagens 1 e 2 novamente. O que os artistas Georges Braque e Pablo Picasso 

representaram em suas obras? Descreva o que você vê: 

 

 

 

 

c) O que há de semelhante e de diferentes entre elas? 

 

 

 

 

 

 

Essa técnica passou a ser usada em vários movimentos artísticos com a utilização de diversos tipos 

de materiais. Suas possibilidades artísticas ganharam muitos adeptos, levando à produção de uma 

enorme quantidade de obras diferentes. 

Atualmente, existem muitos artistas importantes para a Colagem em todo o mundo. No cenário 

artístico goiano, temos João Colagem como um grande referencial desta técnica, não só para o 

Brasil, mas também para a Europa. 

(As imagens a seguir foram concedidas pelo artista João Colagem) 

Conheça o artista: 

João Colagem nasceu na cidade de Trindade/GO, mas 

cresceu em Goiânia. Teve contato com a técnica da 

Colagem ainda na infância. Ao se tornar adulto mudou-

se para São Paulo, onde aperfeiçoou sua técnica e 

retornou à Goiânia, cidade na qual, participou de 

exposições, ganhando inclusive várias premiações. 

Posteriormente foi para Roterdã, na Holanda, onde 

residiu por 20 anos. Sempre na busca de novas 

linguagens, possibilidades e suportes, participou de 

inúmeras exposições e eventos ligados à Colagem, 

consolidando assim, o reconhecimento internacional de sua poética artística. Muitas de suas obras 

fazem parte de importantes acervos de vários museus pelo mundo e também de grandes 

colecionadores de arte. 



 

 

  

Suas obras abrangem a Colagem, tanto em objetos do cotidiano (superfícies tridimensionais), 

quanto em superfícies bidimensionais. Conheça alguns de seus trabalhos: 

      

Imagem 3                                                                                                                         Imagem 4 

 

 

                                          

            Imagem 5                                                                                                    Imagem 6 

                                        

          Imagem 7                                                                                                      Imagem 8 

 



 

 

  

2. Qual é o nome do artista goiano, referencial da arte da Colagem, estudado na atividade? 

 

 

3. Observe novamente as obras de João Colagem (imagens 3, 4, 5, 6, 7 e 8) e descreva aquela que 

mais chamou a sua atenção. Explique: 

 

 

 

 

 

4. Quais são os tipos de materiais e objetos usados pelo artista João Colagem na produção de suas 

obras? 

 

 

 

 

5. Que tal fazer uma produção artística usando a Colagem? Pesquise figuras em revistas, jornais, 

panfletos, dentre outros materiais. Recorte-as e cole-as no espaço abaixo, fazendo uma 

composição artística. Cuidado com a quantidade de cola, ok? 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


