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   3 Instruções

4-7 Por exemplo

8-11 Gente

12-13 Chapéus

14-16 Ação

17-18 Bichos em Ação

19-22 Criaturas

23-24 Pássaros

25-27 Feriados

28-29 Flores

30-31 Mais Polegares

32-33 Isso e Aquilo

34-35 O Jardim

36-37 A Lagoa

38-39 Natureza

40-41 Bichos

42-43 Mais Bichos

44-45 Mais Pássaros

46-49 Amigos-Feijões

50-51 Sentimentos

52-53 Primavera Divertida!

54-55 Verão Divertido!

56-57 Outono Divertido!

58-59 Inverno Divertido!

60-61 Mais Feriados

62-63 Dia das Bruxas

64-65 Corredora, Dançarina,   

       Empinadora...(Natal!)

66-67 Terra, Mar e Ar

68-69 Palhaço Arco-íris

70-71 Dragão Arco-íris

    72 Leão

    73 Leões Arco-íris

74-75 Caderno de Rascunho

76-77 Agora é a sua vez!
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Você pode fazer desenhos bem legais  
     usando só os dedos de suas mãos.  
       Com a ponta de seus dedos 
          você vai fazer impressões  
                pequenas. Assim: 

1. Primeiro você aperta 

seu dedo sobre uma 

almofada de carimbo 

      ou pode pintá-lo com

         aquarela e um pincel.

2. Depois, você 
    pressiona seu dedo 
      sobre um papel.

         3. Aí você deixa secar.

        4. E, então, você desenha.
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Aprender a desenhar com os dedos é bem fácil. Tudo começa com a impressão de um de seus dedos.
Depois é só seguir o que mostra a linha fina que aparece debaixo do desenho.

Vamos lá? Vamos fazer um peixe!

Agora tente sozinho! Agora você vai desenhar um pássaro!

Com duas 
bolinhas você 
faz os olhos.

Um risco em 
curva vira o 

sorriso.

Dois riscos 
retos para as 

pernas.

Os braços também 
são dois traços 

menores.

E com um traço 
grandão você faz o 

chapéu.

PESSOA

ANDANDO
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Vamos fazer um peixe!

Agora você vai desenhar um pássaro!

Uma bolinha
vira o olho.

   sorriso é um 
traço bem 
grande.

Com duas curvas em 
cima e duas embaixo 
você faz as nadadeiras.

Você desenha mais 
duas curvas pequenas 
para fazer a cauda 

do peixe.

Por último você faz  
as escamas com 

cinco tracinhos em 
curva.

De novo, uma 
bolinha vira um olho.

Dois traços 
formam o bico.

O rabinho 
você faz com 
duas curvas.

E a asa  
também.

Dois traços retos 
e compridos 

serão as pernas.

Os pés serão iguais ao 
bico, cada um feito com 
dois traços pequenos.

PEIXE

PÁSSARO

O
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Agora você já aprendeu e pode continuar sozinho. É só ficar de olho nas duas linhas: a do desenho, 
que mostra como tudo vai ficando, e a debaixo, que ensina como fazer.

Boa diversão!

ARANHA

COELHO
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