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Bem vindos 

Vamos continuar  nossas 

atividades artísticas ?
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CORES NO MUNDO 
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Enrique Ernesto 
Febbraro

O argentino Enrique Ernesto Febbraro (1924-2008) é o

responsável pela criação do Dia do Amigo e

Internacional da Amizade. A ideia surgiu com a

chegada do homem à Lua, pois este fato significava

que juntos, os povos poderiam conseguir superar

desafios quase impossíveis. Para o criador da data,

esse evento representava um símbolo de união entre

todos os seres humano.

Através das campanhas de divulgação realizadas

por Febbraro, aos poucos, o Dia do Amigo e

Internacional da Amizade, passou a ser

comemorado em outras partes do mundo, e hoje

quase todos os países festejam esta data.
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DIA DO AMIGO

Em que outras datas se comemoram o dia do amigo?

Existem várias datas que celebram a amizade, um sentimento de 
fraternidade mútua partilhado entre as pessoas. São eles: 18 de abril, 
20 de julho e 30 de julho.

18 de abril é o Dia Nacional do Amigo, enquanto o dia 30 de julho é o 
Dia Internacional do Amigo.

20 de julho é o Dia do Amigo e Internacional da Amizade, uma mescla 
dos outros "dias do amigo".

A data não importa, o mais importante é ter um grande amigo para 
dividir as emoções com a gente. 

Pois, afinal todo dia é um bom dia para se ganhar um abraço, assim  
todo dia poderia ser o DIA DO AMIGO, vocês não acham? 
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ATIVIDADE
PARA COMEMORAR O DIA DO AMIGO VAMOS 
FAZER UM DESENHO DE MEMÓRIA DE UM 
AMIGO QUERIDO. 

ESTAMOS MUITO TEMPO EM CASA, LONGE DOS 
AMIGOS. QUE TAL LEMBRAR DOS NOSSOS 
COMPANHEIROS DE ESCOLA, AMIGOS DO 
CLUBE, DOS PRIMOS DISTANTES, DA TIA DA 
CANTINA, DO TIO INSPETOR DE ALUNOS QUE 
CUIDA DA GENTE, DA TIA OU DO TIO DA VAN 
(TRANSPORTE) QUE LEVA A GENTE PRA 
ESCOLA TODOS OS DIAS?

ISSO MESMO GAROTADA, VAMOS ESCOLHER 
UM AMIGO E DESENHAR DE MEMÓRIA. 

ESSA ATIVIDADE VOCÊ PODE PINTAR COM 
LÁPIS DE COR AQUARELA OU COM TINTA E 
LEMBRE DE CONTAR PRA GENTE QUEM É SEU 
AMIGO ESCOLHIDO. 



DESENHO DE 
MEMÓRIA

Vamos desenhar um amigo de MEMÓRIA 
(lembranças do nosso dia a dia).

Faça seu desenho começando pelo esboço, 
lembra? 

Bem fraquinho caso precise apagar é mais 
fácil e não marca sua folha. 

Pintar com tinta ou lápis de cor aquarela.
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ESBOÇO



ATENÇÃO

Vamos fazer nossa 

atividade no nosso 

“CADERNÃO” – bloco 

de desenho A3.

Desenhar um amigo 

de MEMÓRIA. pode 

desenhar você junto 

com seu amigo. 

Não vale fazer 

pequenininho, 

combinado? 

Nesta atividade 

pode pintar com 

tinta ou com lápis de 

cor aquarela.  

Vamos começar? Boa produção !!! 



Separe seus lápis de 
cor aquarela e pinte 

seu desenho ou ...
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... escolha suas tintas e
pinte o seu desenho.



MUITA 
ATENÇÃO 
GALERINHA ! 

Se for pintar seu desenho com tinta lembre-se: 

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!!!! 



POSTANDO  
EM 

#fegoemcasa

• Encerramos aqui nossa aventura com o desenho de 

memória, pintado com tinta ou lápis de cor aquarela. 

• 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


