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CAMILA CABRAL 

A artista desenha desde pequena. Diz que
é viciada em aprender. Gosta de aprender
coisas diferentes, está sempre vendo
vídeos e praticando. “Em casa eu desenho
todo dia!”

“Tenho facilidade com o lápis grafite, mas
o que eu amo mesmo é o lápis de cor .”

As pessoas tendem a dizer “você nasceu
com o dom”, mas na verdade é a
dedicação constante que faz você
aprender. “É com muito esforço, errando e
apagando”, comenta.
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CAMILA CABRAL 
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AQUARELANDO

Após conhecer os lindos 
trabalhos de Camila Cabral 
vamos seguir com nossos estudos 
e assim conquistar o nosso 
espaço no mundo da Arte. 

Já conhecemos as cores 
secundárias, certo? 

VERDE, LARANJA E VIOLETA

Hoje vamos aquarelar as cores 
secundárias e depois fazer um 
lindo desenho com a técnica da 
pintura com o lápis aquarela. 

Assista ao vídeo a seguir com 
muita atenção e realize a 
atividade.
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AQUARELANDO AS SECUNDÁRIAS 

Acesse o link: https://www.youtube.com/watch?v=dSNAW96ntf8&t=52s

https://www.youtube.com/watch?v=dSNAW96ntf8&t=52s


ATIVIDADE 1

Faça margem de 1 cm, divida a folha ao meio e desenhe três retângulos de tamanhos iguais;

Pinte cada retângulo com uma cor secundária;

Depois de pintar os retângulos, aquarelar a pintura conforme o desenho abaixo e o vídeo demonstrativo 

a seguir; 

Reserve a metade para o desenho escolhido.

https://www.youtube.com/watch?v=dSNAW96ntf8&t=52s
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Aquarelando com cores diversas

Acesse o vídeo: https://www.youtube.com/watch?v=Jcogp-axpvg&t=8s

https://www.youtube.com/watch?v=Jcogp-axpvg&t=8s


DESENHO

Faça seu desenho 
começando pelo esboço, 
lembra? 

Bem fraquinho caso precise 
apagar é mais fácil e não 
marca sua folha.

https://www.youtube.com/watch?v=Jcogp-axpvg&t=8s

ESBOÇO

ATIVIDADE 2 

https://www.youtube.com/watch?v=Jcogp-axpvg&t=8s


SECANDO AS CAMADAS 

PINTE A PRIMEIRA CAMADA E 

AGUARDE SECAR MUITO BEM.

SOMENTE DEPOIS DE BEM 

SECA, FINALIZE SUA PINTURA. 

https://www.youtube.com/watch?v=Jcogp-axpvg&t=8s
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DESENHO 
AQUARELADO 

Finalizamos aqui nossa atividade 

de hoje aquarelando as cores.

Lembrando das palavras de 

Camila Cabral “dedicação 

constante”... “ É com muito 

esforço, errando e apagando que 

chegamos lá”. 

https://www.youtube.com/watch?v=Jcogp-axpvg&t=8s

https://www.youtube.com/watch?v=Jcogp-axpvg&t=8s


POSTANDO 
EM 

#fegoemcasa

• Encerramos aqui nossa aventura 
aquarelando CORES.

• 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


