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PROPOSTA DE ATIVIDADES

ANTES DE LER O LIVRO

1. ESTIMULANDO A RELAÇÃO DO TEMA DO LIVRO  

COM A VIVÊNCIA DO LEITOR

A casa é o primeiro ambiente familiar que a criança conhece e compartilha com outros indivíduos. 

É nela que ela cai, levanta, gatinha, se apoia nos móveis e constrói uma relação corporal com o 

espaço. Observa a posição dos objetos que pode ou não tocar, as cores das paredes e objetos que 

compõem o ambiente, a distribuição dos móveis que muitas vezes ela desordena, bagunça para se 

apropriar do lugar.

Além das conquistas do espaço físico, a criança também constrói uma relação emocional com o 

ambiente, com as vozes dos pais e de outras pessoas que convivem na mesma casa, com o som dos 

animais domésticos, com o barulho da porta que traz alguém esperado, com as músicas que todos com-

partilham, com o cheiro da comida sendo preparada, entre outras tantas experiências.

Essas relações corporais e emocionais constroem o que chamamos de lar. Lar é o lugar do afeto. 

Esse lugar de existência é também o de formação da percepção do outro, das coisas, das regras, dos 

perigos, dos desafios, da construção do conhecimento pela experiência que se estende por toda a 

vida.

O livro Entre: a arte é sua apresenta o trabalho de vários artistas que mostram a casa sob di-

ferentes aspectos e por meio de diversas linguagens: desenho, pintura, livro de artista, instalação, 

fotografia etc., oferecendo ao público infantil a possibilidade de conhecer outras maneiras de olhar 

e de representar esse lugar que chamamos de casa e para onde corremos quando queremos acon-

chego e proteção.

PARA INÍCIO DE CONVERSA – ABRINDO AS PORTAS PARA A LEITURA

Habilidades da BNCC

(EF15LP02) Estabelecer expectativas em relação ao texto que vai ler (pressuposições antecipadoras 

dos sentidos, da forma e da função social do texto) apoiando-se em seus conhecimentos prévios so-

bre as condições de produção e recepção desse texto, o gênero o suporte e o universo temático, bem 

como sobre saliências textuais, recursos gráficos, imagens, dados da própria obra (índice, prefácio 

etc.) confirmando antecipações e inferências realizadas antes e durante a leitura de textos, checando 

a adequação das hipóteses realizadas.



• 4 •

Como primeiro passo para tratarmos desse assunto, antes de mostrar o livro, organize as crianças 

em roda para que conversem sobre como são suas casas. Algumas perguntas como as apresentadas a 

seguir podem ser utilizadas:

• É casa ou apartamento?

• Qual a cor da fachada (lado de fora da casa ou prédio)?

• Tem janelas? De que cor? São grandes ou pequenas?

• As portas são coloridas?

• Qual é a cor do sofá? Da cortina? Tem tapete?

• Qual a cor do piso ou do azulejo do banheiro e da cozinha? 

• Tem quadros nas paredes?

• Tem plantas e flores em vasos?

Nesse momento é importante apoiá-los em suas lembranças e sugerir que ao voltarem para casa 

observem o que não lembraram durante a conversa.

2. OBSERVANDO A REPRESENTAÇÃO VISUAL DE SUAS CASAS

Habilidades da BNCC

(EF15AR06) Dialogar sobre a sua criação e a dos colegas para alcançar sentidos plurais.

Depois dessa conversa, peça aos alunos que desenhem suas casas. Organize as casas desenhadas 

em uma varal ou painel que ficará exposto na sala de aula. Depois, comente sobre as diferenças e 

semelhanças de suas representações.

Continue a conversa listando o que as casas têm em comum: portas, janelas, cozinha, quarto, ba-

nheiro, sala, jardim etc. Instrua que a turma comente sobre quantas pessoas moram com eles. Essas 

reflexões serão o ponto de partida para entrar no tema do livro.

Depois dessa introdução ao tema do livro, inicie uma conversa.

• O título do livro é um convite para entrar nessa história. Mas que história será essa?

• Quando lemos a palavra “entre”, no título do livro, pensamos em entrar onde? No livro ou em 

outros espaços?

• O que a capa mostra?

• Qual é a porta do livro? Livro tem porta?

• A capa do livro pode ser uma porta?

• O que encontraremos nessa casa de papel?

• Alguém adivinha?
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DURANTE A LEITURA DO LIVRO

1. ENTRANDO NA HISTÓRIA

Habilidades da BNCC

(EF02LP26) Ler e compreender, com certa autonomia, textos literários, de gêneros variados, desenvol-

vendo o gosto pela leitura.

O livro começa com a constatação de que todos nascem do mesmo lugar – a barriga da mãe. Du-

rante a leitura as autoras apresentam trabalhos de artistas que se relacionam com a casa e a partir de 

suas observações transformam ambientes, pintam ou fotografam as fachadas, desenham, constroem e 

descontroem, em uma vasta diversidade de propostas, conceitos e linguagens que podem ir além das 

mostradas nas páginas da obra.

Conhecer o trabalho de artistas e suas maneiras de reapresentar o mundo, por meio de suas ideias, 

as questões que pertencem a todos nós, também faz parte do universo da arte.

A ênfase do texto é a de que os artistas observam o mundo, transformam as casas, registram as 

moradias de outras pessoas com suas pinturas ou fotografias, mudam objetos de lugar, juntam elemen-

tos de uma mesma cor, entre tantas outras ações. Essas são maneiras de ampliar a nossa percepção dos 

lugares em que vivemos ou visitamos.

Essa diversidade também amplia as referências dos alunos no momento de suas criações, trazendo 

um repertório maior em suas experiências artísticas. 

Durante a leitura é importante prestar atenção aos trabalhos que chamam mais a atenção dos alunos 

e quais geram mais comentários. Se houver a possibilidade de anotar os comentários, eles poderão fo-

mentar outras conversas e podem servir de ponto de partida para o desenvolvimento de atividades.

É importante relacionar os comentários que surgem a partir dos trabalhos dos artistas com o conhe-

cimento e a observação da realidade da turma.Ao final da leitura, mostre novamente os quartos fotografa-

dos pela artista Rochelle Costi e peça que façam um desenho em casa de seus quartos com tudo que tem: 

cama, janela, armário, brinquedos, tapete, almofadas etc. O desenho deverá ser levado na próxima aula.

DEPOIS DE LER O LIVRO

1. CONSTRUINDO A MINHA CASA

Habilidades da BNCC

(EF15AR04) Experimentar diferentes formas de expressão artística (desenho, pintura, colagem, quadri-

nhos, dobradura, escultura, modelagem, instalação, vídeo, fotografia, etc.) fazendo uso sustentável de 

materiais, instrumentos, recursos e técnicas convencionais e não convencionais.
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No encontro posterior à finalização da leitura do livro, reúna os desenhos produzidos em casa e 

peça que comentem seus trabalhos, como o lugar escolhido para desenhar e quais as razões da escolha.

Proponha a realização do espaço escolhido em um formato tridimensional, seguindo o passo a passo 

a seguir. Antes de começar, mostre o exemplo para eles terem ideia da transformação do papel plano em 

um espaço tridimensional.

1. Corte uma folha de papel em um 
quadrado.

2. Dobre o papel em quatro e recorte um 
dos vincos com tesoura. Para facilitar, tire 
um pequeno filete de 2mm desse corte.

✁

3. Mantenha o papel como indicado e 
você terá um espaço plano para construir 
um ambiente. Desenhe o lado interno.

COLA

C

PISO 
INTERNO

A

PAREDE
INTERNA

B

PAREDE
INTERNA

4. Desenhe o lado externo.

COLA

B

PAREDE
EXTERNA

A

PAREDE
EXTERNA

A B

C

5. Dobre como indicado para transformá-lo 
em um espaço tridimensional. 

AB

6. Por fim, se houver interesse, um adulto 
pode ajudar a cortar as janelas, pois será 
necessário o uso de um estilete.

Deixe-os finalizar o trabalho em outra aula, se necessário, para que tenham tempo maior para ela-

boração da pintura com o material escolhido. 

Junte todos os espaços e faça uma pequena exposição na sala ou em outro local utilizado para as 

experimentações artísticas.
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2. ALÉM DO LIVRO – LEITURA DE UM POEMA

Habilidades da BNCC

(EF02LP26) Ler e compreender , com certa autonomia, textos literários. De gêneros variados, desen-

volvendo o gosto pela leitura.

Como apontado no texto inicial, a casa traz muitas lembranças e referências de nossas vidas, rela-

ções familiares e afetos. O tema está presente não apenas nas artes visuais, mas na literatura, na mú-

sica, cinema, na natureza – com a observação das casas do animais, em brincadeiras de “casinha” que 

reproduzem a vivência das crianças em seus lares, cantos de trabalho, na produção de casinhas de barro 

pelos artesãos e em tantas outras manifestações culturais que descobrimos ao nos dedicar ao assunto.

Para ir além do foco do livro – a casa nas artes visuais – é interessante apresentar outras referências 

de linguagens artísticas com o objetivo de envolver o grupo ao tema e favorecer a criação de trabalhos 

em diversas linguagens. 

Sugerimos a leitura do poema “Casa arrumada”, de Carlos Drummond de Andrade (Disponível em: 

<https://saber-literario.blogspot.com/2014/01/casa-arrumada-carlos-drummond-de-andrade.html>. 

Acesso em: 10 set. 2021). O poema poderá ser dividido em partes e distribuído entre os grupos de alu-

nos para que cada grupo leia um trecho.

Casa com vida, pra mim, é aquela em que os livros saem das prateleiras e os  

 [enfeites brincam de trocar de lugar.

Casa com vida tem fogão gasto pelo uso, pelo abuso das refeições fartas, que  

 [chamam todo mundo pra mesa da cozinha.

Sofá sem mancha?

Tapete sem fio puxado?

Mesa sem marca de copo?

Tá na cara que é casa sem festa.

Após a leitura do texto, converse com o grupo sobre a dinâmica cotidiana de suas casas:

• É muito arrumada? Quem arruma?

• Você guarda e cuida dos seus brinquedos e de outros objetos?

• Você ajuda em alguma tarefa? 

• Como é o seu quarto? Você divide com alguém?

• Sua casa tem barulho? Música?

• Sua família faz festas? Reúne os parentes? Amigos?

Divida as crianças em grupos por ambiente: banheiro, quintal, quarto, sala e cozinha. Em seguida, 

peça que cada grupo escreva as palavras que definem os lugares e objetos que os compõem, como:

• Cozinha: fogão, feijão, panela etc.

• Sala: sofá, livros, almofadas, tapete TV etc.
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Troque as folhas entre os grupos e peça que adjetivem os objetos, que apresentem detalhes dos 

lugares para elaborar um texto, por exemplo: fogão vermelho, sofá velho, cama bagunçada etc.

Com a organização dessas palavras, proponha que escrevam um texto coletivo unindo os objetos, 

seus predicados com os verbos e outros complementos com o objetivo de criar um novo poema.

Se houver a possibilidade de reproduzir o texto em fotocópias e também as ilustrações elabo-

radas nas atividades iniciais, os alunos poderão juntá-los e criar um livro que represente a casa de 

todos, uma casa com pedaços de todas as casas.

OUTRAS SUGESTÕES

Como comentado anteriormente neste manual, o tema da casa está presente em várias linguagens artísticas.

A seguir, apresentamos outras sugestões com vídeos, animações e produções do cinema. Entre elas, 

há também um vídeo de atividade que mostra a produção de outros artistas do acervo do Museu de Arte 

Contemporânea da Universidade de São Paulo (MAC/USP).

1. MÚSICA

A casa é sua, de Arnaldo Antunes, com duas possibilidades de exibição:

• A casa é sua – apresentação Arnaldo Antunes ao vivo em sua própria casa. Disponível em: <https://

www.youtube.com/watch?v=82aj1Bg8FpA>. Acesso em: 10 set. 2021.

• Animação A casa é sua – Arnaldo Antunes. Disponível em: <https://www.youtube.com/watch?v=Y-

-xVpQ1KRWw>. Acesso em: 10 set. 2021.

A nossa casa – Arnaldo Antunes com crianças. Disponível em: <https://www.youtube.com/watch?v=E-

05F80MgopQ>. Acesso em: 10 set. 2021.

Casa engraçada – animação. Vinicius de Moraes e Toquinho. Disponível em: <https://www.youtube.com/

watch?v=WuIbMLPindE. Acesso em: 10 set. 2021.

2. CINEMA

UP – Altas aventuras

3. VÍDEO

Educativo MAC/USP – Atividadade Casa. Disponível em: <https://www.youtube.com/watch?v=7c-

3DbGdmqto&list=PLrRmfSeBV2C1bVUhSkgAA4WGbh1QTcce4&index=17>. Acesso em: 10 set. 2021.


