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A artista que criou este livro  
utiliza uma técnica digital para 
adicionar efeitos e cores aos seus 
desenhos, de modo a facilitar  
a visualização e o decalque das 
ilustrações. Tu podes adicionar as 
cores manualmente. Aliás, é isso 
que se espera que faças!  
Não te preocupes se os teus 
desenhos ficarem diferentes  
dos deste livro — os teus  
desenhos serão uma arte tua!
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As dicas deste livro vão ensinar-te 
a desenhar gatos, cães e outros 
animais de estimação. As técnicas 
tornam-se mais difíceis à medida 
que avanças no livro, por isso,  
presta bem atenção desde o início!

No final do livro, estarás a desenhar 
filhotes amorosos ou camaleões 
incríveis!

Existem algumas técnicas que 
precisas de aprender, antes de 
começares a praticar.

Decalcar
1. Coloca uma folha de papel 

vegetal sobre o desenho que 
queres usar. 

2. Prende-a com um pouco de  
fita-cola para mantê-la imóvel. 

3. Traça o contorno da imagem 
que escolheste, usando um lápis 
macio. 

4. Remove o papel vegetal  
e coloca-o sobre uma folha 
branca. Verifica se o lado em  
que desenhaste está voltado 
para baixo. 

5. Com um lápis, cobre as 
linhas que desenhaste antes, 
pressionando-as na folha de 
papel.

Copiar
Se precisares de copiar algo, podes 
decalcá-lo ou optar por desenhá-lo  
lentamente. Precisarás de muita 
prática para desenhá-lo, mas se 
observares a imagem com atenção, 
vais sair-te bem, mais rápido do que 
pensas!

Raspar
1. Encontra uma textura que queiras  

reproduzir. Por exemplo, madeira,  
cimento ou uma parede pintada. 

2. Segura o desenho ou uma folha 
de papel contra a superfície que 
escolheste. 

3. Raspa um lápis de cera ou  
um lápis de cor sobre o papel, 
e a textura da superfície abaixo 
aparecerá. Podes fazer isso 
diretamente no desenho ou 
podes primeiro raspar e depois 
desenhar sobre a textura.

Como usar este livro
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Um peixinho dourado é um animal 
de estimação elegante, com um 
corpo e cauda compostos por  
linhas curvas bonitas e suaves.

1. Começa por desenhar  
o dorso longo e liso do peixe. 

2. Acrescenta, com cuidado,  
a metade inferior do corpo. 
Presta muita atenção, pois as 
partes superior e inferior não são 
exatamente iguais. 

3. Fecha o final do corpo, na área 
onde será acrescentada a cauda. 

4. No final do corpo, desenha duas 
linhas curvas: uma para a parte 
superior e outra para a parte 
inferior da cauda. 

Curvas
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5. Finaliza a cauda com uma  
linha curva para a metade 
inferior e uma linha mais reta 
para a metade superior. 

6. Acrescenta as barbatanas.  
O teu desenho já parece um 
peixe. 

7. Usa uma linha curva para  
a guelra e desenha o rosto,  
com olhos e boca. 

Dica: Os peixes vivem debaixo  
de água. Desenha as barbatanas e 
a cauda com pequenas curvas para 
mostrar a ondulação da corrente.




