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Bem vindos 

Vamos continuar  nossas 
atividades artísticas ?
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CORES 

NO
MUNDO
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IVAN CRUZ  
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IVAN CRUZ 

O artista 

plástico Ivan 

Cruz nasceu em 

1947 nos subúrbios 

do Rio de Janeiro, e 

brincava pelas ruas 

de seu bairro como 

toda criança...

https://www.ivancruz.com.br/galeria

https://www.ivancruz.com.br/galeria


Obras de Ivan Cruz 
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IVAN CRUZ 

“A criança que não brinca 

não é feliz, ao adulto que 

quando criança não 

brincou, falta-lhe um 

pedaço no coração”. Ivan 

Cruz 

Sempre que brincamos 

trabalhamos nossa 

coordenação motora. 
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COORDENAÇÃO MOTORA 

A capacidade que o corpo tem de desenvolver um movimento
é chamada de coordenação motora. Pular, correr, andar,
saltar ou realizar tarefas que exijam maior habilidade, como
segurar um lápis, bordar, desenhar, recortar, tudo isso exige de
nós coordenação motora.

Na coordenação motora fina, verificamos o uso de músculos
pequenos, como os das mãos e dos pés. Ao desenhar, pintar ou
manusear pequenos objetos, a criança realiza movimentos
mais precisos, delicados, e desenvolve habilidades que a
acompanharão por toda a vida.



COORDENAÇÃO MOTORA FINA 
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ATIVIDADE DE       
COORDENAÇÃO 

MOTORA 

FAÇA UM DESENHO NA FOLHA DE PAPEL 

SULFITE A4, OU EM SEU CADERNO DE 

DESENHO PEQUENO (TAREFAS).

EU ESCOLHI ESSES DOIS DESENHOS  



MUITA 
ATENÇÃO 
GALERINHA ! 

Vamos trabalhar com tinta. 

Legal né? 

É muito bom trabalhar com tinta, porém temos que tomar 
alguns cuidados: 

• Colocar o avental ou roupa que possa manchar de 
tinta;

• Forrar a mesa com o nosso plástico; 

• Colocar pouca tinta para não desperdiçar;

• Lavar muito bem os pincéis com sabonete ou sabão, 
como aprendemos na escola;

• Secar muito bem os pincéis para guardar; 

• Organizar direitinho o seu espaço de trabalho assim que 
finalizar sua pintura, OK?

• Mantendo tudo bem arrumadinho e limpinho a mamãe 
fica contente e sempre ajuda a gente. 

• Estamos combinados? 

• Então mãos a obra!!!! 



Escolha suas tintas.
Pinte o seu desenho



PINTE SEU DESENHO

Pinte bem caprichado 

com bastante calma 

respeitando os limites 

do seu desenho. 

Tente não borrar o seu 

desenho.



Atividade de  
coordenação motora         

Recorte seu desenho 

com uma tesoura 

sem ponta.



Atividade de  coordenação motora 

Recorte seu desenho com uma tesoura sem ponta.



Cole seu desenho na metade da folha do 
bloco de desenho A3



Atividade de  
coordenação motora 

Pode contornar seu

desenho se quiser



POSTANDO  
EM 

#fegoemcasa

• Encerramos aqui nossa aventura com a 

coordenação motora.  

• 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


