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Mundo subaquático
Você sabia que os oceanos são repletos de vida e
cobrem mais de 71% da superfície da Terra e,
assim como o ambiente terrestre,
os oceanos também possuem grande
diversidade, por isso encontramos as mais
diferentes formas de vidas no mar: algumas bem
pequenininhas, outras microscópicas e até os
gigantes como as baleias que são os maiores
animais do planeta. Você sabia que ainda existem
espécies de animais subaquáticos
desconhecidos?

Quantos animais subaquáticos você conhece?

Existem diversos, mas podemos citar alguns para
te ajudar: focas, baleias, peixe, tubarão, cavalo-
marinho, lula, polvo, raia, golfinho.

Vamos desenhar hoje uma composição do fundo
do mar com diversos animais, mas antes vamos
conhecer uma artista brasileira que faz artes
lindas!

https://www.jardiland.pt/animais-2/fotografias-impressionantes-do-mundo-subaquatico/

https://www.jardiland.pt/animais-2/fotografias-impressionantes-do-mundo-subaquatico/


Conhecendo a artista 

Escolhemos Nize Cambuy, uma artista
contemporânea brasileira, que pinta com
tinta acrílica, aquarela e principalmente com
tinta gouache. Em suas pinturas Nize busca
sempre representar o mundo de uma forma
mágica, como na imagem ao lado.

• Observe que nesta imagem ela trabalhou
bastante com a escala tonal
(monocromia), em que podemos notar
diversos tons de azul.

• Consegue identificar quais animais
marinhos estão presentes na imagem?
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https://www.instagram.com/nize_cambuy/


Conhecendo a artista 

Nize Cambuy gosta de misturar cenas do
mundo real para tornar as pinturas mais
mágicas e cheia de cores. Observe que a
artista fez um efeito de cachoeira no fundo
do mar. Muito legal não é?

As obras de Nize Cambuy são cheias de
detalhes e também possuem muita
iluminação.

Vamos nos inspirar na artista Nize Cambuy
para criar nossa arte mágica do fundo do
mar?

Separamos algumas imagens com o mesmo
tema para você se inspirar, veja abaixo
exemplos:
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https://www.instagram.com/nize_cambuy/


Exemplos

https://br.pinterest.com/pin/573294227541755430/https://br.pinterest.com/pin/607352699738460459/ https://br.pinterest.com/pin/791789178213186908/

https://br.pinterest.com/pin/573294227541755430/
https://br.pinterest.com/pin/607352699738460459/
https://br.pinterest.com/pin/791789178213186908/


Exemplos

https://br.pinterest.com/pin/609885974525624698/

https://br.pinterest.com/pin/609885974525624698/

https://br.pinterest.com/pin/609885974525624698/
https://br.pinterest.com/pin/609885974525624698/


Atividade
Agora que você conheceu um pouco sobre a 
artista é hora de desenhar! Eba!

Na atividade de hoje você deverá pesquisar e 
criar um fundo do mar com os animais que 
mais gosta, você pode deixar esse fundo do 
mar mais mágico colocando rostinho 
animado nos animais, também pode colocar 
um personagem ou outros elementos legais. 
Veja ao lado como ficou meu desenho.
Instruções:

• Margem de 2cm em seu cadernão A3.
• Lápis HB ou 2B
• Borracha
• Régua
• Nesta aula você irá apenas desenhar.



Boa aula!
Poste seu trabalho nas redes sociais com a hashtag 

#fegoemcasa.

Até a próxima!
Prof.ª Caroline e Prof.ª Juliane


