


Boas vindas!

Olá Escola Coração!

Agradecemos o interesse em realizar esta parceria, somos Nina Ricci e Daniela Monteiro,
autora e ilustradora de Casa Coração.

Os cartões-postais e atividades aqui propostas são uma espécie de degustação da obra
literária, que contém pistas para aguçar a imaginação e provocá-las a escreverem e
desenharem suas próprias histórias.

Neste material trazemos algumas sugestões de ações que podem ser realizadas em diálogo
com o livro. Valorizamos também a oportunidade de aprender novas perspectivas a partir do
seu olhar como professor(a) e a relação com os(as) estudantes.

A história da história…

O livro Casa Coração, da Entrelinhas Editora, traz a história de Eli, uma criança comum que nesse
momento de pandemia faz um percurso para dentro e fora de si, atravessando diferentes casas por meio
dos buracos de fechadura. Eli vai se transformando a partir do contato com tais mundos, em cada um
deixa um pouco de si e leva consigo novas formas de olhar, sensações desconhecidas e ainda muitas
perguntas. Existe uma força misteriosa que a conduz finalmente para sua intimidade, sua própria
casa-coração. Uma obra sensível que toca questões sociais de forma lúdica e sutil; e aborda questões
emocionais de forma potente.

Para quem este projeto é indicado?

A faixa-etária mais indicada para este projeto é a partir de 9 anos, ficando à cargo da equipe envolvida
a escolha que melhor atenda o contexto de cada escola.

Acessibilidade

Neste site www.ninamricci.com na aba Ações artístico-pedagógicas disponibilizamos gratuitamente

todo o material desenvolvido para este projeto em formato de texto e áudio para atender também

pessoas com deficiência visual.

AÇÕES ARTÍSTICO-PEDAGÓGICAS

Ação 1: Casa-memória

http://www.ninamricci.com


Convida os participantes a observarem suas próprias casas de uma maneira nova, não somente como
um espaço físico mas pensando também nas memórias ali presentes, as pessoas que convivem e as
sensações e fantasias que podem surgir de cada cômodo.

Cada estudante escreve uma carta para um colega de turma a partir das frases a seguir:

- Minha casa é do tamanho do mundo, nela cabem…

(contar sobre as pessoas que vivem ali)

- O meu canto secreto na casa é…

(descrever o lugar favorito da casa)

- Se eu pudesse mudar uma coisa seria…

(imaginar o que poderia melhorar em seu lar)

Num segundo momento os participantes podem trocar as cartas entre si, e escrever uma resposta à
carta do(a) colega contando as semelhanças, diferenças e outras sensações que tiveram. Conhecendo as
histórias uns dos outros, podem refletir sobre as diferentes realidades vivenciadas, especialmente depois
de terem vivenciado a experiência de quarentena (como a criança do livro).

Ação 2: Corpo-casa

Os estudantes são provocados com as seguintes perguntas:

- O que define uma casa? O que precisa existir para que um espaço seja uma casa?
- A partir desses parâmetros, o corpo pode ser entendido como uma casa?
- Podemos mudar nosso corpo-casa? De que formas?

Depois deste primeiro diálogo, os participantes devem escolher um dos postais que melhor se
relacione com seu corpo-casa. A partir dele, devem compor através de desenho ou escrita uma
resposta às seguintes questões:

- Se você fosse descrever seu corpo-casa como seria? (pense no tamanho, cores, texturas,
paisagens ao redor)

- Você sente que seu corpo-casa muda de cor, tamanho, composição em diferentes situações?
Se sim, como ele fica?

- Onde ou em que situações sua casa-corpo fica mais à vontade para ser exatamente como é?

* Ressaltamos aqui a possibilidade de valorizar o corpo como um espaço sagrado, um verdadeiro lar a
ser cuidado, respeitado, e espaço por onde podem compreender a si mesmos e ao mundo que os rodeia.

Ação 3: Minha Casa-coração

* Para esta ação é importante que os estudantes ainda não tenham lido a história.



Reunidos em grupos devem escolher uma ordem para os cartões recebidos. A partir das frases contidas
neles, devem elaborar uma história que passe por cada um deles. Ao final a história pode ser
apresentada de forma escrita, encenada ou desenhada, conforme orientação do professor (a).

Em outro momento pode ser feita uma conversa a partir das seguintes perguntas:

- O que vocês usaram para definir a ordem dos cartões? Que fatores influenciaram essa
escolha?

- Olhando para as cores, formas, palavras contidas nos cartões-postais, o que motivou vocês a
criarem a história?

- Se só houvesse o texto, ou só a ilustração, vocês acham que as escolhas teriam sido
diferentes?

- O que te surpreendeu nas histórias dos outros grupos?
- Vocês acham que se uma pessoa de outro país visse esses mesmos postais as histórias

criadas seriam semelhantes ou diferentes? Por que?

Essa conversa pode ainda se desenvolver para a reflexão sobre como as imagens e as palavras tem o
poder de nos conduzir a determinados cenários e narrativas e que tudo aquilo que aprendemos ao
longo da vida (nossa cultura, os hábitos de nossa família, os modos de organização da cidade)
moldam a forma como lemos e criamos histórias, e quanto mais a gente conhece outras perspectivas
ampliamos nossa capacidade de fazer leituras profundas e surpreendentes.

Gostou do nosso projeto?

Fica aqui nosso agradecimento especial a todas as pessoas que abraçaram nossa Ação Cultural! Se
for do desejo da escola expandir as atividades para outras turmas não contempladas pelo projeto,
será um prazer conversarmos sobre mais possibilidades de diálogo com o livro Casa Coração!

Ficaremos felizes de receber os retornos de como foi a experiência com os estudantes, os aspectos
que podem melhorar e qualquer outra sugestão.

Contato:

Nina Ricci  | (11) 98287-2159 | ninamericci@gmail.com

Daniela Monteiro | (65) 99297-5205 | mont.dani@gmail.com
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