
1º INFANTO JUVENIL 
Desenho – Prof.ª Vanda Savóia

EMA “MAESTRO FÊGO CAMARGO”



Bem vindos 

Continuando  nossas 
atividades artísticas. 

https://www.grupoescolar.com/a/b/78CBB.jpg

https://www.grupoescolar.com/a/b/78CBB.jpg


https://denizardrivail.com.br/wp-content/uploads/2018/08/Folclore-brasileiro-1.png

https://denizardrivail.com.br/wp-content/uploads/2018/08/Folclore-brasileiro-1.png


LENDAS 

O Folclore Brasileiro é rico e considerado um
patrimônio cultural e histórico, pois reúne
elementos diversos da sabedoria popular e
das tradições regionais relativas à
alimentação, música, dança, brincadeiras e
literatura.

As lendas e mitos brasileiros possuem origem
na mitologia dos índios nativos, em conjunto
com os mitos trazidos da Europa pelos
portugueses e da África pelos negros.

A mescla de diferentes culturas permitiram
produzir mitos únicos, mas também é possível
observar diversos elementos comuns com
mitos de outros povos.

https://pt.wikipedia.org/wiki/Lendas_do_folclore_brasileiro
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MONTEIRO LOBATO 
LITERATURA E  FOLCLORE 

José Bento Renato Monteiro Lobato 18 de abril de
1882.

Taubaté “Capital Nacional da Literatura Infantil”.
O título, concedido pelo Congresso Nacional, deve-se
ao fato do escritor infanto-juvenil Monteiro Lobato ter
nascido aqui. Com efeito, foi na chácara do Visconde
de Tremembé, seu avô materno, onde encontrou
inspiração para criar personagens ainda hoje vivos
na memória do povo brasileiro....

É bastante conhecido entre as crianças, pois se
dedicou a um estilo de escrita com linguagem
simples onde realidade e fantasia estão lado a lado.
Pode-se dizer que ele foi o precursor da literatura
infantil no Brasil.

Monteiro Lobato por meio das suas obras também
ajudou a propagar lendas e mitos do Brasil. Além de
criar personalidades, Lobato foi responsável por
popularizar personagens do folclore para suas
histórias, enriquecendo e ressaltando a cultura
nacional.



FOLCLORE 

Acesse o link: https://www.youtube.com/watch?v=fslWQYxwyyE

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


ANIMACRIANÇA – LENDAS BRASILEIRAS
Escolha uma das lendas abaixo para você assistir, DESENHAR E PINTAR

Acesse o link: https://www.youtube.com/watch?v=XdvTL4YnXqQ

https://www.youtube.com/watch?v=XdvTL4YnXqQ


ANIMACRIANÇA – LENDAS BRASILEIRAS
Escolha uma das lendas abaixo para você assistir, DESENHAR E PINTAR

Acesse o link: https://www.youtube.com/watch?v=QhITpQyPiS8

https://www.youtube.com/watch?v=QhITpQyPiS8


ATIVIDADE

• ASSISTIR OS VÍDEOS DO FOLCLORE;

• ESCOLHER A SUA LENDA PREFERIDA;

• CRIAR UM CENÁRIO BEM AVENTUREIRO PARA SUA 
LENDA,  USANDO A IMAGINAÇÃO;

• USAR LÁPIS DE COR AQUARELA PARA ESSA ATIVIDADE;

• PINTAR BEM COLORIDO, PODE AQUARELAR SE QUISER;

• INICIAR PELO ESBOÇO.



ATENÇÃO !!!
Vamos fazer nossa 

atividade no nosso 

“CADERNÃO” – bloco 

de desenho A3.

Desenhar e pintar 

com muito capricho 

uma das lendas a 

sua escolha. 

Não vale fazer 

pequenininho, 

combinado? 

PINTAR COM LÁPIS 

DE COR AQUARELA. 

PODE AQUARELAR! 

Vamos começar ? Boa produção !!! 



CENÁRIO 
AVENTUREIRO 

DA
IARA 

https://portalsuaescola.com.br/wp-content/uploads/2016/05/iara-folclore.jpg



POSTANDO  
EM 

#fegoemcasa
• Encerramos aqui nossa aventura de desenho com as 

lendas do Folclore Brasileiro. 

• 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

WEBGRAFIA FOLCLORE: https://www.uol.com.br/nossa/viagem/noticias/2012/05/08/terra-de-monteiro-lobato-taubate-sp-e-o-reino-encantado-da-literatura-infantil.htm?cmpid=copiaecola
https://redes.moderna.com.br/2012/08/22/o-folclore-na-obra-de-monteiro-lobato/#:~:text=Monteiro%20Lobato%20por%20meio%20das,e%20ressaltando%20a%20cultura%20nacional.
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l9WQ5Lgvpz6QmDplyYSMNdr4k3H4Dbtzo&_nc_ohc=t8XaYqxwGPEAX_x_0p2&_nc_ht=scontent.fsjk3-1.fna&oh=3ecdb3eb93f6c9576803b36e1f678f77&oe=5F6142B3  
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https://redes.moderna.com.br/2012/08/22/o-folclore-na-obra-de-monteiro-lobato/#:~:text=Monteiro%20Lobato%20por%20meio%20das,e%20ressaltando%20a%20cultura%20nacional.

