


Bem vindos 

Vamos continuar  nossas 

atividades artísticas ?

https://cdn-0.imagensemoldes.com.br/wp-content/uploads/2018/06/Bal%C3%B5es-Conjunto-de-Bal%C3%B5es-Coloridos-6-PNG-300x231.png



ESTÍMULO VISUAL 

Quando algo chama a nossa 

atenção e desperta a vontade 

de realizar uma ação. 

Em nós, artistas plásticos, ativa 

o desejo de desenhar e pintar. 



CORES 
NO
MUNDO 

https://michelechristine.files.wordpress.com/2011/08/cabo_de_guerra_thumb.jpg?w=234&h=206                                    

Cabo de guerra 

Ivan Cruz 



IVAN CRUZ 

https://michelechristine.files.wordpress.com/2011/08/ft_artista_thumb.jpg?w=342&h=221

Artista brasileiro que desde 1990 

retrata em suas telas: piões, 

crianças pulando corda, jogando 

bola de gude, pulando 

amarelinha, soltando pipa, 

pulando carniça e muito mais…

“Brincadeiras de criança“ série em 

que retrata mais de 100 

brincadeiras infantis. 

https://michelechristine.files.wordpress.com/2011/08/ft_artista_thumb.jpg?w=342&h=221


BRINCADEIRAS DE CRIANÇA 

Bola de gude Pique esconde Cavalinho e boneca

https://michelechristine.wordpress.com/pinturas/ivan-cruz/

https://michelechristine.wordpress.com/pinturas/ivan-cruz/


PRODUÇÃO

Ivan Cruz se inspirou nas 

brincadeiras de criança para a 

produção de suas obras de arte. 

Para a nossa produção vamos 

usar como estímulo visual nossos 

brinquedos.

Legal né? 



Vamos lá!

Procure em sua casa os 
brinquedos que mais gosta, 
bichinhos de pelúcia, carrinhos, 
bonecas, bolas, materiais de 
desenho e pintura, casinhas de 
boneca, corda, patinete, etc. 

Pronto nosso estímulo está aí 
agora é só produzir. 
Você pode fotografar seus 
brinquedos para usar como 
modelo. Será uma aventura 
bem interessante. 



Bonequinhos 

http://www.efeitosamao.com.br/2015/06/bonecos-circo.html
Esta Foto de Autor Desconhecido está licenciado em CC BY-ND

http://www.efeitosamao.com.br/2015/06/bonecos-circo.html
http://www.efeitosamao.com.br/2015/06/bonecos-circo.html
https://creativecommons.org/licenses/by-nd/3.0/


Família de 
rãzinhas felizes 

https://pxhere.com/pt/photo/620053

https://pxhere.com/pt/photo/620053


BRINCANDO 
COM O 
AMIGUINHO 



Pokémon

Esta Foto de Autor Desconhecido está licenciado em CC BY

https://www.flickr.com/photos/59263516@N08/15715182759
https://creativecommons.org/licenses/by/3.0/


Bichinhos  fofinhos 

https://pixabay.com/photos/teddy-bears-stuffed-animals-11285/

https://pixabay.com/photos/teddy-bears-stuffed-animals-11285/


Unicórnio 

Esta Foto de Autor Desconhecido está licenciado em CC BY

https://data.mlpmerch.com/blind-bags/set/princess-twilight-sparkle-&-friends-mini/
https://creativecommons.org/licenses/by/3.0/


ATIVIVIDADE

Agora que já escolhemos o nosso
estímulo visual vamos desenhar e
colorir com lápis de cor.



Atividade 1

• Vamos fazer um desenho bem bacana do brinquedo 

que escolhemos.

• Inicie o seu desenho pelo esboço que é bem 

fraquinho pra não marcar a folha, estão lembrados 

né? 

• Siga o exemplo de ESBOÇO ao lado. 

• Pinte seu desenho com muito capricho e atenção 

sem deixar marcas no papel e cobrindo todo o 

espaço em branco. 

• Seu desenho ficará lindo! 



ATENÇÃO 

Vamos fazer nossa 

atividade no nosso 

“CADERNÃO” – bloco 

de desenho A3.

Fazer a atividade com 

muito capricho e 

carinho usando todo o 

espaço da folha. 

Não vale fazer 

pequenininho tá?

Sua obra de Arte 

merece ser admirada 

por todos.

Bora começar? Boa produção !!! 



POSTANDO  EM 
#fegoemcasa

• Encerramos aqui nossa aventura com o estímulo 

visual.

• Logo estaremos de volta.  

• Se desejar pode postar o resultado do trabalho nas 

redes sociais usando a #fegoemcasa para encantar 

a todos com sua Arte.

• Nós professores da Fêgo ficaremos muito felizes em 

ver suas obras na internet. 

• Nos encontramos na próxima aventura !!!

• Abraços carinhosos ; )

Prof.ª Vanda Savóia


