
 

 

 

     ATIVIDADE ARTE – ARTES VISUAIS  
     

Nome:    Data: ___/___/____ 
     

Unidade Escolar:   Ano: 5º 
        
Componente Curricular: ARTE/ARTES VISUAIS 

 
Objetos de conhecimento/Conteúdos:  

  
  Elementos das Linguagens: 
   Elementos constitutivos das artes visuais.  
  Materialidades e Imaterialidades: 
   Formas de expressão artística 
  Matrizes Estéticas e Culturais: 
   Matrizes Estéticas e Culturais 
 
  Habilidades:  

GO-EF05AR02-A) Explorar, reconhecer e produzir criativamente os elementos constitutivos das artes visuais, 
tais como: o ponto, a linha, a forma, a cor, o espaço, o movimento, a textura, os planos, a perspectiva, como 
componentes fundamentais para a composição e a criação artística em contextos variados e significativos, 
utilizando diferentes suportes e ferramentas. 
(GO-EF05AR04-A) Reconhecer, distinguir, explorar e empregar diferentes formas de expressão artística em 
criações autorais, tais como: desenhos, croquis, maquetes, pinturas, gravuras, colagens, HQ, dobraduras, 
esculturas, modelagens, instalações, vídeos, fotografias, performances, grafite, fazendo uso sustentável de 
materiais, suportes, objetos, ferramentas, instrumentos, recursos, técnicas convencionais e não 
convencionais, como componentes fundamentais para ampliar as experiências artísticas e o repertório 
imagético, estético e sensível nas produções em contexto, estabelecendo relações e diálogos com o processo 
de construção de uma identidade artística.  
(GO-EFAR03-A) Conhecer, reconhecer, analisar e valorizar a influência das distintas matrizes e 
culturais das artes visuais nas manifestações artísticas locais, regionais, nacionais e estéticas 
universais, bem como produzir artisticamente a partir das obras dos artistas estudados, 
relacionando-os aos contextos pessoais e sociais presentes na vida cotidiana de forma reflexiva e 
investigativa, compreendendo as diferentes identidades culturais. 

 

 
ATIVIDADE 20  

 
    

                                                             Olá, estudante! Tudo bem? 

                                                                 Sabe o que é cabaça? 

   Você já fez algum artesanato com ela? Tem alguns artesãos que criam belos trabalhos usando 

esse vegetal que nasce com diferentes formatos. 

 
 
 
 
 
 
  

 



 

 

 
CABAÇA 

 
                                     Imagem 1                                                                  Imagem 2                                                                                                                                               

         
Fonte:https://www.google.com/search?q=caba%C3%A7a+significado&rlz Acesso em: 25/10/2021 

      A Cabaça ou Porongo (Lagenaria vulgaris) é uma planta trepadeira, da família das Cucurbitaceae 

presente no norte e nordeste do Brasil, e plantada também em quase todo o território português. É 

também chamada em algumas regiões brasileiras de cuitê ou cuité, cabaça-amargosa, cabeça-de-

romeiro, cabaça-purunga, cabaço-amargoso, cocombro, Cuia e taquera. Destaque-se que em algumas 

zonas de Portugal (especialmente no Minho) utiliza-se a palavra cabaça para designar a abóbora. 

      O fruto da cabaça é colhido mais cedo ou mais tarde segundo o tamanho da vasilha que se queira 

fazer. Depois de retirado o miolo, lava-se bem e deixa-se secar. A vasilha era usada para as mais 

variadas finalidades e estava presente na vida cotidiana dos indígenas e seu uso foi assimilado pelos 

colonizadores portugueses e espanhóis. Era usada como recipiente para água e alimentos, também 

como vaso, entre outros usos, como para fazer um berimbau, por exemplo. 

As regiões brasileiras que tiveram influência dos índios tupis conhecem a cabaça como cuieira e o 

fruto como (Ku ‘ya). Até hoje a cuia é usada no sul do Brasil pelos gaúchos no hábito de tomar 

Chimarrão. 

                         Fonte: https://cabacasemicangas.wordpress.com/a-cabaca/ Acesso em: 25/10/2021 

Assista também ao vídeo que mostra a produção de cabaça:  

Fonte: https://globoplay.globo.com/v/2170896/ Acesso em: 25/10/21 

  Nós sabemos que o artesanato são produtos como: cestos, redes, vasos, enfeites, bijuterias e 

comidas típicas, feitos manualmente, com elementos naturais e que são facilmente encontrados 

em: feiras, mercados, espaços e centros culturais por todo o Brasil e no exterior.  

 

 

https://www.google.com/search?q=caba%C3%A7a+significado&rlz
https://cabacasemicangas.wordpress.com/a-cabaca/
https://globoplay.globo.com/v/2170896/


 

 

 

                                    Imagem 3                                                                           Imagem 4 

  
                  Fonte: https://www.google.com/search?q=cuia+de+chimarr%C3%A3o+artesanal&tbm Acesso em: 25/10/21  

01. Responda de acordo com o vídeo acima: 

A- Qual é o produto natural do Município de Jataí, que é colhido nas lavouras, para fazer 

artesanato?  

________________________________________________________________________________ 

B- Esse produto é usado na confecção de um utensílio artesanal muito usado para colocar 

uma bebida típica dos gaúchos. Que bebida é essa?        

________________________________________________________________________________ 

02. Nas imagens 3 e 4 acima a cuia de chimarrão foi feita de cabaça e é usada como base para fazer 

um trabalho artístico e artesanal. 

A- Descreva a arte da cuia que você vê na imagem 3: 

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________ 

B- A arte das duas cuias é diferente, descreva o trabalho artístico que você vê na imagem 3:  

_________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________ 

 

03. Assista ao vídeo abaixo, nele você vai poder observar o artesão Nico Miranda de Jataí-GO. Ele 

utiliza várias cabaças em seus trabalhos. 

Fonte: https://www.youtube.com/watch?v=kjPZiDLl6-k  Acesso em: 22/03/2022 

 

 

 

https://www.google.com/search?q=cuia+de+chimarr%C3%A3o+artesanal&tbm
https://www.youtube.com/watch?v=kjPZiDLl6-k


 

 

04.  No espaço abaixo crie um desenho grande de cabaça com pescoço como na imagem 2 e 

depois faça um trabalho final bem criativo como nas imagens acima.  (Você pode usar o material 

que quiser: lápis de cor, canetinha, giz de cera ou colagens coloridas.) Bom trabalho! 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

05. Assista ao vídeo abaixo, ele mostra as tecelãs do Peru usando linhas com cores naturais para 

fazer o seu artesanato. 

 
Fonte: https://www.terramundi.com.br/creators/na-comunidade-de-tecelas/ Acesso em: 

25/10/2021 

 

            Veja as imagens a seguir, a maioria delas são com pinturas sobre as cabaças.  

 (     )         (    )      (     )    

 

    (    )                (     )   

 

06. Uma das imagens acima não é de artesanato brasileiro em cabaça. Marque a imagem que é do 

artesanato Peruano que apareceu no vídeo:  

 

CURIOSIDADE: 
 
Preste atenção no vídeo abaixo, nele você vai poder observar o artesão Nico Miranda de Jataí-GO. 

Ele utiliza matéria prima da natureza em seus trabalhos. 

Fonte: https://www.youtube.com/watch?v=kjPZiDLl6-k Acesso em: 22/03/2022 

 

 

https://www.terramundi.com.br/creators/na-comunidade-de-tecelas/
https://www.youtube.com/watch?v=kjPZiDLl6-k


 

 

 

07. No vídeo você observou que o artesão Nico Miranda cria seu artesanato de forma sustentável, 

com recursos naturais e identidade artística própria. 

A- Que material da natureza ele usou no seu artesanato?  

B- B- Que animal ele representou?  

 

 


