
 

 

  

ATIVIDADE ARTE – ARTES VISUAIS 

Nome:      Data: ___/___/2020   

Unidade Escolar:   
   

Ano: 5º 

Componente Curricular: ARTE/ARTES VISUAIS   

Objetos de Conhecimento /Conteúdos: 
Sistemas (Espaços e Atuações) da Linguagem:  
Sistema das artes visuais   
Artistas, artesãos e curadores  
Processos de Criação: Relação dos processos de criação e produção autônoma e autoral entre as 
diversas linguagens artísticas.  

Habilidades: 
(GO-EF05AR07-A) Reconhecer, explorar e habituar-se a frequentar espaços do sistema das Artes 
Visuais, tais como: museus, espaços culturais, centros culturais, fundações, ateliês de artistas e 
artesãos, desenvolver o sentido de pertencimento a uma cultura, aprender de forma significativa as 
relações entre o sujeito e as experiências em artes visuais, ampliar o seu repertório imagético, 
estético, o pensamento crítico e sensível.  
 (GO-EF05AR07-B) Conhecer, valorizar e respeitar os artistas, tais como: artistas plásticos, 
ilustradores, designers, grafiteiros, artesãos e os curadores locais, estabelecendo relações com os 
nacionais e internacionais de forma investigativa, crítica e sensível.  
(GO-EF05AR23) Reconhecer e experimentar, por meio de projetos temáticos, as possibilidades de 
relacionar os processos de criação com a produção autônoma e autoral entre as diversas linguagens 
artísticas, suas conexões e especificidades, respeitando os contextos locais, sociais e culturais.  
  

  

ATIVIDADE 016 

 
   

Olá, estudante! 

Tudo bem?  

Você sabe o que é artesanato? 

E já ouviu falar em trabalho manual? 

Ambos são feitos com as mãos, mas algumas pessoas acabam confundindo os dois.  

  

  



 

 

  

  
 

 
IMAGEM 1 

ARTESANATO COM CAPIM DOURADO DO JALAPÃO NO TOCANTINS 

Fonte: https://www.vocerealmentesabia.com/2013/02/jalapao-mateiros-tocantins-brasil.html /Acesso em: 

18/10/2020 

  

Artesanato é o trabalho manual, imagem 1, feito em casa com matéria-prima natural (que vem da 

natureza) como: capim, argila, algodão, palha, madeira, flores e folhas secas, sementes, etc. O 

artesanato é o fruto de uma profissão que passa de geração em geração, ou seja, de pai para filho, 

como tradição familiar, fazendo parte da cultura popular regional. 
  

01. Antigamente, na época de suas bisavós, alguns colhiam o algodão, fiavam as linhas e faziam 

redes e cobertores. Pergunte aos seus avós se eles sabem de alguma história para contar 

sobre esse assunto ou outro de trabalho familiar artesanal e escreva abaixo.   

______________________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________________  
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IMAGEM 2 

TRABALHO MAUAL COM MATERIAL INDUSTRIALIZADO 

Fonte: https://br.pinterest.com/pin/400257485635469175/ Acesso em: 17/10/2020 

  

Trabalho manual são os objetos feitos com as mãos, mas não são considerados artesanato pois 

normalmente são usados materiais industrializados, como na imagem 2. Por exemplo: pano de 

prato bordado com linhas, fitas e tecidos industrializados, caixinhas compradas prontas pintadas 

com tinta da papelaria ou até mesmo crochê feito com linha da indústria, nenhum é artesanato 

e sim manualidades. 

 

02. Para saber a diferença entre artesanato e trabalho manual assista as explicações no vídeo 

abaixo:  

Fonte: https://www.youtube.com/watch?v=DVO-9OvxqKE /Acesso em 16/10/2020 

 

03. Complete:  

A) O artesanato é feito com as __________________________________________________  

B) Ele é uma tradição de _______________________________________________________  

C) A matéria-prima do artesanato vem da _________________________________________  

D) O trabalho manual é feito com as mãos, mas não é _______________________________  
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04. Na sua família tem alguém que faz artesanato? Se tiver, faz o quê? Com qual material?  

_______________________________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________________  

05. Você ou seus familiares conhecem alguém que faz algum trabalho manual? Qual e com que 

material industrializado?  

_______________________________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________________  

06. De acordo com o que você aprendeu, explique a imagem abaixo:  

 

  
IMAGEM 3 

Exposição de artesanato na Casa do Artesão de Cavalcante/GO 

Fonte: http://www.ovetor.com.br/portal/sebrae-em-cavalcante-encontro-de-artesaos-valoriza-identidade-

doartesanato-local/ Acesso em: 13/10/2020 

_______________________________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________________ 
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Se quiser saber sobre as artesãs fiandeiras de Jataí/GO assista ao vídeo abaixo:  

Fonte: https://www.youtube.com/watch?v=p0-ZMKWwgws Acesso em: 17/10/2020  

 

Para saber mais sobre a diferença entre artesanato e trabalho manual assista ao vídeo:  

Fonte: https://www.youtube.com/watch?v=oQLgA_mFBn8 Acesso em: 08/10/2020  
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