
Imagem de cavalo-marinho para colorir para crianças

Imagens simples para colorir, como este cavalo-marinho, vão permitir aos teus filhos darem asas à criatividade.
Assim, é possível criar maravilhosas obras de arte para o quarto das crianças ou simplesmente para colar no

frigorífico. Fazer experiências com várias cores e usar diferentes técnicas de pintura com giz de cera e aguarela não
só estimula a sensibilidade das crianças às cores, como também ajuda a aprender a segurar nos lápis. Ao mesmo

tempo, promove também a motricidade fina.
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https://www.staedtler.com/pt/pt/


Um artigo de Maiken

Vídeo tutorial

Resumo do material



Material necessário!

Produto N.º art. Quantidade

Noris  junior 224  - 224 C18 1

Noris  120 Lápis - Single HB 120-2 1

Mars  plastic 526 53 Apagador de qualidade premium - Single
Tamanho: 40 x 19 x 13 mm

526 53 1

STAEDTLER  989 Pincel sintético - Cartão de blister com 3 escovas:
#2 redondo, #8 redondo, #8 plano

989-SBK3-3 1

Também necessita:

Tesoura, cola para trabalhos manuais, papel preto e branco

®

®

®

®

Instruções passo a passo

Imprime o molde do cavalo-marinho. Pega numa folha
de papel branco e num lápis e copia o molde. É muito
simples: sombreia a parte de trás do molde com o lápis.
Coloca o molde (com a parte da frente virada para cima)
sobre o papel de desenho. E traça os contornos e as
linhas do cavalo-marinho com o lápis. Assim, transferes
o motivo para o papel. Se a linha for demasiado visível,
podes apagá-la um pouco com uma borracha.
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https://www.staedtler.com/pt/pt/produtos/pintar/giz/noris-junior-224-224-c18/
https://www.staedtler.com/pt/pt/produtos/l-pis-e-acess-rios/l-pis/noris-120-l-pis-m120/
https://www.staedtler.com/pt/pt/produtos/materiais-de-arte/acess-rios-de-arte/mars-plastic-526-53-apagador-de-qualidade-premium-526-53/
https://www.staedtler.com/pt/pt/produtos/materiais-de-arte/acess-rios-de-arte/staedtler-989-pincel-sint-tico-989-sbk3-3/


Agora vais utilizar o giz de cor Noris junior. Pinta vários
círculos coloridos na zona da barriga do cavalo-marinho.
De seguida, com o giz branco, pinta outro círculo em
volta dos círculos coloridos: assim, mais tarde, vai surgir
aqui um belo "efeito mágico".

2

Escolhe duas ou mais cores e traça os contornos do
cavalo-marinho até estar completo.
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Para o passo seguinte, vais precisar da caixa de
aguarelas e de um pincel. Pinta o cavalo-marinho com
as tuas cores preferidas. Efeito mágico: a cor das
aguarelas não agarra nos pontos onde usaste o giz de
cera e cria um padrão muito bonito.
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Agora só falta o rosto do cavalo-marinho. Recorta o olho
em papel branco e preto e cola-o no cavalo-marinho.

E já está!
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