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Arte nas ruas - Eco Arte 

 

 Continuando a atividade anterior, falaremos ainda sobre arte nas ruas. 

Veremos arte nas ruas com o aproveitamento do espaço urbano.  

 A artista húngara Edina Tokodi (Figura 1) resolveu fazer grafite com 

material bem diferente, ela utiliza musgo no lugar da tinta. (Figura 2 e 3). Edina 

comenta que a intenção do seu trabalho é chamar a atenção para a falta de 

“verde” no espaço urbano.  

Ao incorporar a vida vegetal e outros materiais encontrados no ambiente natural local com 

fotos ou elementos gráficos, minhas obras de instalação dissolvem as barreiras entre o espaço 

público e privado, entre os elementos orgânicos e inorgânicos da paisagem urbana e entre 

natureza e arte. Meu trabalho defende uma vida sustentável e chama a atenção para a 

deficiência da natureza na vida cotidiana. 

Fonte: http://www.mosstika.com/about acesso 23/04/2020. 
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Figura 1- Edina Tokodi. 

 

 

 

Figura 2 - Grafite ecológico, com  musgo, de Edina Tokodi.  

 

 

Figura 3 - Grafite ecológico, com musgo, de Edina Tokodi.  

 



LEIA ATENTAMENTE AS INSTRUÇÕES! 

 

Responda: (Somente para REFLETIR) – NÃO precisar enviar para a escola. 

- Você achou interessante essa ideia? 

- Quais animais você reconhece nas imagens? 

 

 

Atividade: (Peça ajuda para seu responsável) 

  

Parte 1 

 Este trabalho foi feito com materiais naturais, por isso recebe o nome de 

Eco Arte ou Bio Arte. 

 Agora, vamos pensar em materiais que possibilitem o aproveitamento da 

ideia de Eco Arte, mas que estejam disponíveis em casa. Pensou? 

 Agora reserve esses materiais, pois serão utilizados mais tarde... 

 

 Parte 2 

 Para iniciar um trabalho é importante organizar suas ideias, isso evita o 

desperdício de materiais.  

 Então um rascunho deverá ser elaborado! Do mesmo jeito da atividade 

anterior... 

 Em uma folha de papel, desenhe um animal (somente seu contorno). Se 

quiser, pode desenhar outras coisas, mas lembre-se é somente o contorno. 

                     

Importante:  

Para realizar a atividade você pode utilizar o material estiver 

disponível em casa.  

Todos os alunos deverão guardar essa atividade, pois utilizaremos os 

desenhos na escola quando retornarmos.  



Faça o desenho utilizando o lápis grafite (lápis de escrever), pois se 

errar consegue apagar. Não podemos desperdiçar nossos materiais. Depois de 

terminado o desenho, utilize os materiais que separou para montar sua Eco 

Arte. Você pode colar sobre o desenho, mas atenção para não perder o 

contorno do desenho! 

 Não se preocupe, caso não tenha acesso à internet. Essa atividade será 

impressa. 

 

O que fazer quando terminar a atividade? 

 

 Todos os alunos deverão guardar a atividade em casa, pois usaremos 

na escola quando estivermos juntos! 

 Guardem as atividades de artes juntas, e organizadas por data.   

 Quem tiver acesso à internet, deverá enviar uma fotografia do desenho 

para o e-mail: flaminio.lab@gmail.com  

Observe direitinho o endereço do e-mail e escreva corretamente, pois se 

estiver errado o professor não receberá a atividade.  

 

Atenção: 

Antes de enviar, certifique-se que a foto está bem nítida. Tente enquadrar bem 

o seu desenho! 

No assunto do e-mail deverá conter: 

Eco Arte - Nome do aluno e a turma. 

_______________________________________________________________ 

Referência: 

Atividade adaptada do livro Projeto Presente Arte- MANUAL DO PROFESSOR. 

Iavelberg, Rosa.  Projeto Presente Arte: 4º e 5º anos: ensino fundamental: anos 

iniciais, volume único. Moderna. São Paulo, 2014.  
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