
 
ESCOLA E.M ENG. CARLOS ROHM 

Nome do aluno:  Semana: 23 

Enviar a atividade para o e-mail do seu Professor(a) 

Professor: Weslley (3ºA e 3ºB) 
wes.educador@gmail.com 

Sandra (3ºC e 3ºD) 
arquivo.sandra.artes@gmail.com  

 

Data: 26/08/2021 

 

Turma: 3º ANO_____ 

Componente Curricular: Artes Entrega:   27/08/2021 

Semana   23 – Hoje vamos conhecer a Artista Brasileira Tarsila do Amaral através da 
historinha e da música.  

1- HISTORINHA: Tarsilinha e as Cores (Patrícia Engel Secco e Tarsilinha do Amaral) 
tempo de 3:19    https://www.youtube.com/watch?v=h3PPAorD9pk 

Algumas imagens do livrinho 

   

   
 



 

   
1-Você deve acessar o link e assistir o vídeo musical, cantar a música, pois abaixo tem a letra musical escrita 
pelo artista Zeca Baleiro. 

Vídeo: https://www.youtube.com/watch?v=XcfL65WyfKo         Tempo 2:06 
 
Artista: Zeca Baleiro 
Artista em destaque: Ná Ozzetti 
Álbum: Tarsilinha 
Data de lançamento: 2020 
Gênero: Pop 
 
Letra da música 
Debaixo do azul do céu 
Uma menina brinca, ela abraça a vida 
Lá vai ela correndo, garoteca, uma moleca 
Eita mina sabida 
Com o sapo e o saci 
No vale do sem-fim 
Atrás de uma lagarta, ladra de memória 
Que rouba nossa história que mora no confim 
Dentro do Abaporu 
Incrível, lindo, surreal, tão mágico 
Tarsilinha não tem medo Lhe sobra coragem, lógico 
A Cuca quer pegar 
O trem já vai partir 
Amígula de todos, voa sem ter asa 
Quer voltar pra casa voltar a sorrir 
Tarsileca, garoteca 
Tarsiluça, vai Tarsila 
Leva na mochila 
Coragem sem fim 
Tarsileca, garoteca 
Tarsiluça, vai Tarsila 
Leva na mochila 
Coragem sem fim 
Leva na mochila 
Coragem sem fim 
Leva na mochila 
Coragem sem fim 
                                            
3-Você deverá fazer um desenho grande na folha do caderno de artes representando o céu azul, a menina 
brincando na fazenda, onde deve ter o sapo, o boi, a lagarta, o saci e a mochila da escola e também poderá 
acrescentar mais animais ou imagens de cenário que você observou na historinha ou na música, Após terminar   
seu belo desenho você deve pintar. 


