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Bem vindos 

Vamos continuar  

nossas atividades 

artísticas ?
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CORES NO MUNDO
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17 DE 
JULHO 

No dia 17 de julho é 

comemorado o Dia do 

Protetor de Florestas, 

uma data ligada à 

figura do Curupira, um 

personagem conhecido 

por proteger as 

florestas.



PROTETOR DA NATUREZA 

O Curupira é o protetor da natureza. 
Tem os pés virados para trás, e está 
sempre vigiando a floresta para 
espantar os maldosos que tentam 
destruí-la. É o astuto personagem do 
folclore brasileiro.

De acordo com a lenda, contada 
principalmente no interior do Brasil, o 
Curupira habita as matas brasileiras. De 
estatura baixa, possui cabelos 
avermelhados (cor de fogo) e seus pés 
são voltados para trás. Ele gosta de 
sentar na sombra das mangueiras para 
comer os frutos e lá fica entretido ao 
deliciar cada manga. Mas se percebe 
que é observado, logo sai correndo, e 
numa velocidade tão grande que a 
visão humana não consegue 
acompanhar.
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O PROTETOR DA NATUREZA 

ACESSE O LINK: https://www.youtube.com/watch?v=gKpiIzfNQA8

https://www.youtube.com/watch?v=gKpiIzfNQA8


RECORDANDO



Agora que já conhecemos a lenda do 
Curupira protetor das florestas e 
recordamos a POLICROMIA, vamos 
para nossa atividade. 

Produzir um desenho bem criativo 
inspirado na lenda do Curupira e pintar 
com tintas utilizando a técnica da 
POLICROMIA. 

Boa produção pessoal!!!! 

ATIVIDADE



ATENÇÃO

Vamos fazer nossa 
atividade no nosso 

“CADERNÃO” –
bloco de desenho 

A3.

Fazer a atividade 
com muito capricho 

e carinho usando 
METADE da nossa 

folha de Canson A3. 

A outra METADE 
usaremos na 

próxima atividade, 
Ok?

Sua obra de Arte 
merece ser 

admirada por todos.
Vamos começar? Boa produção !!! 



ESBOÇO 

Comece o seu desenho pelo 

esboço, que é bem fraquinho. 

Lembra? 

A gente desenha primeiro 

fraquinho para quando precisar 

apagar não marcar toda a folha do 

caderno.



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

Pintar o seu 

desenho com 

bastante atenção 

e capricho para 

não borrar.  



CURUPIRA

O PROTETOR

DA NATUREZA 



POSTANDO EM 
#fegoemcasa

• Encerramos aqui nossa aventura com o 
desenho de cópia e policromia. 

• 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


