


BEM 
VINDOS 

Continuando nossas 

atividades artísticas.

https://www.esab.edu.br/wp-content/uploads/2015/07/ESAB_AMIZADE-e1437395471399.png



DIA DA 
AMIZADE

Na Argentina, Uruguai e Brasil o dia de 
solenizar a amizade entre as pessoas é 20 
de julho, dia da chegada do homem a 
lua simbolizando que a união dos povos 
superaria quaisquer desafios. Em alguns 
países comemora-se também em 30 de 
julho ou 18 de abril.

Lembramos que, Independente de datas 
o importante é apreciar e manifestar a 
afeição sincera e contínua pelos amigos, 
conquistando a cada dia mais amizades 
sinceras, pois a amizade prospera 
felicidade e diminui o sofrimento, 
multiplicando nossa alegria e 
fragmentando a nossa dor.
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ATIVIDADE

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, ESCOLHA UM AMIGO E 
DESENHE 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. 

https://2.bp.blogspot.com/_6zmisBqa4VY/ShVTPyPv0_I/AAAAAAAAQto/dyUmlIAltxA/s320/escola11.png
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DESENHO DE 
MEMÓRIA

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.

https://encrypted-tbn0.gstatic.com/images?q=tbn%3AANd9GcRYEOsxLBFDg-fxpH7jevIXjmCsPsSmGdSv_Q&usqp=CAU   
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ESBOÇO



ATENÇÃO

Fazer a atividade no 

seu “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


