
ESCOLA SEM 
MUROS
Em casa também se 
aprende

Arte
5º. ano



A professora de Arte Ednéia Gonçalves
trabalha na EMEF Dom Pereira de Barros (Bela Vista), na EMEF José 
Sant’Anna de Souza (Chácara Flórida) e na EMEEEIF Madre Cecília e 

preparou este material, em parceria com a Prof. Fernanda Cabral (EPP) 
conforme a habilidade do 5º. ano: 

(HCEF05AR01T) Identificar e apreciar história em quadrinhos, pintura, fotografia e vídeo como modalidades
das artes visuais tradicionais e contemporâneas presentes na cultura brasileira e de outros países, cultivando
a percepção, o imaginário, a capacidade de simbolizar e o repertório imagético.
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Você já ouvi falar sobre 
TARSILA DO AMARAL?

Ela foi uma importante pintora, desenhista e
tradutora, grande influência na arte e na sociedade
brasileira. Nasceu em Capivari, interior de São Paulo, em
1886 e, foi considerada por muitos, uma mulher a frente de
seu tempo, pois soube combinar a nossa cultura com a
vanguarda europeia .

Elegante e refinada, era neta de grandes
fazendeiros paulistas e se tornou uma das principais
representantes do Modernismo brasileiro.

https://arteeartistas.com.br/biografia-e-obras-de-tarsila-do-amaral/

https://arteeartistas.com.br/biografia-e-obras-de-tarsila-do-amaral/
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Tarsila do Amaral pintou várias obras conhecidas:

Abaporu (1928) Operários (1933)



PALMEIRAS (1925),
serigrafia de Tarsila do Amaral

Observe esta obra e escreva em 
seu caderno: 

1.Uma lista com tudo o que você 
vê nesta obra; 

2. O que você sente quando olha 
esta obra? Você se lembra de 
algo? Quais impressões esta 
obra causa em você?

3. O que você pensa ao analisar 
esta obra?
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Exercícios de desenho
4. Vamos tentar reproduzir em desenho a obra

“Palmeiras”, exatamente como Tarsila o pintou?

Primeiro à lápis e depois colorindo com lápis de cor;

5. Em outra folha, crie a sua paisagem simplificada como na obra de
Tarsila, mas com os elementos que você escolher;

6. Se for possível, fotografe seus trabalhos e poste nas redes sociais
usando a hashtag #escolasemmuros.6



http://bit.ly/2X9RQ9U
http://bit.ly/2X9RQ9U

