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BEM VINDOS 

Continuando  

nossas atividades 

artísticas.

https://acessocultural.com.br/2019/07/especial-50-anos-da-chegada-do-homem-a-lua-

alimentacao-dos-astronautas-inspira-livro-para-criancas/

https://acessocultural.com.br/2019/07/especial-50-anos-da-chegada-do-homem-a-lua-alimentacao-dos-astronautas-inspira-livro-para-criancas/
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CORES NO MUNDO 



DIA 20 DE 
JULHO 

COMO VIMOS NA AULA 

PASSADA 20 DE JULHO É 

COMEMORADO O DIA DA 

CHEGADA DO HOMEM À LUA. 

SEGUIMOS COM NOSSA 

AVENTURA ESPACIAL . 

https://m.media-amazon.com/images/I/61ohj9KgHfL.jpg



Continuamos com nossa viagem ao 
Mundo da Lua 

Na aula passada nossa atividade foi produzir o nosso foguete
especial para a viagem a Lua, estão lembrados?

Hoje nossa atividade será desenhar uma Criatura Lunar, isso
mesmo um E.T. (ser Extra Terrestre, que mora fora do planeta
Terra) como seria essa Criatura Lunar?

Gigante? Pequenininha? Com olhos arregalados? Muito magra?
Muito fofinha? Ou assustadora? Simpática talvez? De repente
lembra um ser humano: dois braços, duas pernas, cabeça... Não
uma criatura gosmenta ... Isso uma criatura GIGANTE e bem
gosmenta? Será que tem gosma na Lua?

Que nada o E.T. parece um gatinho bem fofinho.

Isso aí garotada vamos usar nossa imaginação e desenhar a
nossa Criatura Lunar, combinado?



HABITANTES LUNARES 

Acesse o link: https://www.youtube.com/watch?v=noCRTodFVBw&feature=emb_rel_pause

https://www.youtube.com/watch?v=noCRTodFVBw&feature=emb_rel_pause


Após assistirmos ao vídeo de como o homem 
chegou a LUA na versão das crianças, vamos 
para nossa terceira atividade com a LUA e o 
HOMEM. 

Vamos criar uma CRIATURA LUNAR. 

Isso mesmo. Chegamos à Lua e encontramos 
com...  

Desenhe uma criatura bem legal, bem 
diferente do normal e pinte com muito 
capricho para não borrar. 

Boa produção pessoal!!!! 

ATIVIDADE 3



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.

Desenho de CRIAÇÃO, não vou deixar 

modelo de Criatura Lunar, pois queremos 

uma Criatura bem diferente feito com a 

sua imaginação, combinado? 

https://i.pinimg.com/originals/b4/9b/46/b49b465097c14427806389a4cf44f282.jpg                        

Esboço da lua para mostrar que é  

para desenhar fraquinho



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.  



ATENÇÃO
Vamos fazer nossa 
atividade no nosso 

“CADERNÃO” –
bloco de desenho 

A3.

Sua obra de Arte 
merece ser 

admirada por 
todos.

Vamos começar? Boa produção !!! 



POSTANDO EM 
#fegoemcasa

• Encerramos aqui nossa aventura com o 
desenho de criação Criatura Lunar e 
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


