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2º PERÍODO 

                               
PLANEJAMENTO DIÁRIO DAS ATIVIDADES 

 

TRAÇOS, SONS, CORES E FORMAS 
 

Atividade: O vendedor de frutas   
                  (Tarsila do Amaral)    

 
Material necessário:  

✓ Folha de atividade 
✓ Lápis de escrever 
✓ Pincel e tinta guache ou massinha  

ou cola colorida (na ausência desses  
itens use lápis de cor ou giz de cera  
ou qualquer outro material que desejar). 

 

Justificativa:  

Tarsila do Amaral foi uma importante pintora, desenhista, grande influente 
na arte mundial e na sociedade brasileira. Seu quadro “O vendedor de frutas” 
remete-nos para o mundo do país tropical, abundante em frutos e paisagens 
amenas. Esse pequeno barco que está atravessando o oceano carrega muitos 
símbolos, como os frutos da terra, que significam a abundância que temos nesse 
imenso país, “O Brasil”! 

 
Objetivos: 

✓ Fomentar o interesse pelas produções artísticas, quer sejam próprias 
dos colegas ou de artistas renomados; 

✓ Aumentar o acesso à cultura; 
✓ Oportunizar a produção artística e visual como reforço da nossa 

identidade cultural.  
 
Atenção ao vídeo explicativo da professora: https://youtu.be/dcuex4pmZ-I 

 
Desenvolvimento:  

Aprecie e observe a obra “O vendedor de frutas", de Tarsila do Amaral. 
Após assistir ao vídeo sugerido abaixo, converse com sua família sobre a artista 
Tarsila do Amaral.  

A “corrida das frutas” faz parte da rotina da Educação Infantil e o 2° 
período participa ativamente, não é mesmo?  

Vocês são incentivados a experimentar diversas frutas, conversamos 
sobre elas, sentimos o cheiro delas, tocamos para sentir a textura e depois 
saboreamos as delícias da nossa terra.  

 

https://youtu.be/dcuex4pmZ-I
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Então agora, junto com sua família, você pode imaginar e criar a sua 

própria obra de arte, inspirado no quadro da Tarsila do Amaral “O vendedor de 
frutas”. Na sua folha de atividade, faça um desenho bem lindo! Use o material 
que desejar e capriche na sua atividade! 

 
Complementação: 

Vamos reforçar nosso aprendizado? Assista também ao vídeo disponível 
em:  https://www.youtube.com/watch?v=ycPvPQ8c7TI 
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  NOME: ________________________________ 
 
 

                                  ARTES: 

PINTURA INSPIRADA NA OBRA DE TARSILA DO AMARAL, 

“O VENDEDOR DE FRUTAS” 
 

 COM PINCEL E TINTA, CAPRICHE NA SUA OBRA DE ARTE. 
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