
ESCOLA MUNICIPAL MARIA DA GLÓRIA BARBOSA XAVIER
NOME DO ALUNO: 
PROFESSOR: 
CAMPO DE EXPERIÊNCIA:Escuta, Fala Pensamento e Imaginação.
OBJETIVO DE APRENDIZAGEM:
ouvidas, filmes ou peças teatrais assistidos.

Orientações para ou pais

ATIVIDADE: Desenhar sobre a obra e a percepção das cores
Vamos conhecer a artista Tars
a história da artista Tarsila do Amaral,para a criança os detalhes das obras. Após o vídeo 
conversar com a criança sobre as obras, as cores para verificar qual foi sua percepção, a 
partir daí pegar uma folha de papel, lápis, caneta ou giz e solicitar que a criançadesenhe  
sobre a obra, expressando a sua percepção sobre  os traços e as cores.

MATERIAIS: 
 Folha de papel  
 Lápis, ou caneta, ou lápis de cor ou giz de cera (o

Link: https://youtu.be/1G49qjxD6JI

Observações: -A criança se interessou pelo vídeo? 
- Reconheceu alguma imagem ou cor que apareceram no vídeo?
- Demonstrou interesse em conversar sobre as obras ?
- Realizou o desenho expressando suas 
imagens apresentadas?
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Escuta, Fala Pensamento e Imaginação. 
OBJETIVO DE APRENDIZAGEM:Relatar experiências e fatos acontecidos, 
ouvidas, filmes ou peças teatrais assistidos. 

 
Orientações para ou pais e ou responsáveis – Atividade 4

TEMA: CRIANÇA ARTISTA 

 
Artista: Tarsila do Amaral 

Obra: Abaporu 
esenhar sobre a obra e a percepção das cores 

artista Tarsila do Amaral? Abrir o vídeo e assistir com a criança 
ila do Amaral,para a criança os detalhes das obras. Após o vídeo 

conversar com a criança sobre as obras, as cores para verificar qual foi sua percepção, a 
tir daí pegar uma folha de papel, lápis, caneta ou giz e solicitar que a criançadesenhe  

sobre a obra, expressando a sua percepção sobre  os traços e as cores.

Lápis, ou caneta, ou lápis de cor ou giz de cera (o que a criança tiv
https://youtu.be/1G49qjxD6JI 

A criança se interessou pelo vídeo?  
Reconheceu alguma imagem ou cor que apareceram no vídeo?
Demonstrou interesse em conversar sobre as obras ?
Realizou o desenho expressando suas percepções sobre as 

imagens apresentadas? 
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Relatar experiências e fatos acontecidos, histórias 

Atividade 4 

ila do Amaral? Abrir o vídeo e assistir com a criança sobre 
ila do Amaral,para a criança os detalhes das obras. Após o vídeo 

conversar com a criança sobre as obras, as cores para verificar qual foi sua percepção, a 
tir daí pegar uma folha de papel, lápis, caneta ou giz e solicitar que a criançadesenhe  

sobre a obra, expressando a sua percepção sobre  os traços e as cores. 

que a criança tiver disponível. 

Reconheceu alguma imagem ou cor que apareceram no vídeo? 
Demonstrou interesse em conversar sobre as obras ? 

percepções sobre as 



 
 

 

 

 


