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Feliz Natal
O natal está quase próximo e é o período em que as pessoas se sentem mais
motivadas a ficar com a família e a ajudar os outros com generosidade e simpatia.
Com certeza é uma época do ano que nos deixa felizes e esperançosos, não é?
Na atividade de hoje você irá colorir seu cartão de natal com lápis aquarelável!

Vamos para o próximo slide?

Cartões de Natal de artistas que pintam com a
boca e os pés
Conheça o trabalho de um grupo de artistas plásticos que
aprenderam a lidar com a deficiência física e a investir na arte
como forma de expressão e renda. Suas obras são vendidas por
uma associação criada especialmente por eles para apoiar sua
arte.

Associação dos Pintores com a Boca e os Pés ( APBP) começou
em 1956 quando Erich Stegmann, um artista que pintava com a
boca, reuniu um pequeno grupo de artistas com deficiência
física de 8 países europeus. Seu objetivo era ganharem o seu
próprio sustento através de seus esforços artísticos. Juntando
suas habilidades criativas com uma visão de negócios,
Stegmann fundou a APBP como uma organização corporativa
que reproduz os trabalhos dos seus artistas principalmente na
forma de cartões, calendários e outros produtos. Hoje são ao
todo 800 artistas em 75 países ao redor do mundo que fazem
parte da associação.

https://blogdochicopereira.com/web/cartoes-de-natal-pintados-com-a-boca-e-os-pes/

https://www.apbp.com.br/produtos/?tipo=1

Cartões de Natal de artistas que pintam com a
boca e os pés

“ Pet Noel”
Pintado com a boca
Tetê Fernandes

“Árvore de natal”
Pintado com a boca
Cesar Andres Barcia

“Noite de natal”
Pintado com o pé
Lászlo Kormos

Atividade
Esta atividade será dedicada para colorir e aquarelar
seu cartão de natal. Capriche bastante em sua pintura
e não se esqueça de colocar decoração e uma
mensagem bem bonita dentro dele, abusando da
criatividade!
Veja ao lado o resultado da capa do meu cartão de
natal. Confira o vídeo de apoio no próximo slide.
Instruções:
• Use lápis aquarela.
• Faça a pintura bem uniforme e sem deixar espaços
em branco.
• Espere secar a primeira camada para então colorir
novamente.

Vídeo de apoio

https://www.youtube.com/watch?v=WDAgD4XmGnA&feature=youtu.be

Boa aula e
Feliz Natal!

