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Sônia Barros

PASSAGEM SECRETA

PARA O SONHO

PROJETO DE TRABALHO INTERDISCIPLINAR
GUIA DO PROFESSOR

Este guia tem em vista a produção de um mural intitulado Onde 
moramos?, com desenhos e textos feitos pelos alunos a respeito do 
lugar onde moram e sobre diferentes tipos de moradia encontrados 
no Brasil.

As atividades aqui sugeridas estão divididas em três partes. Na 
primeira, os alunos serão estimulados a ler integralmente o livro. O 
conjunto de atividades seguinte procura promover uma integração 
entre o texto e o contexto, utilizando o texto como ponto de partida 
para a discussão do tema gerador deste projeto. Na terceira parte, 
os alunos serão orientados nas atividades de pesquisa e produção de 
textos e seleção de imagens para a montagem do mural.

Professores de História, Geografia, Artes e Língua Portuguesa podem 
contribuir para a realização das atividades propostas neste guia.

 MOTIVAÇÃO PARA A LEITURA

1. Mostre a capa do livro e explore as imagens que aparecem nela. 
Estimule a curiosidade dos alunos, pedindo-lhes que imaginem a 
que se refere o título Passagem secreta para o sonho.

2. Em duplas, os alunos vão conversar sobre o lugar em que moram: 
como é o seu bairro (há parques, praças, comércio etc.?), sua rua, 
sua casa e que atividades costumam fazer lá (brincadeiras, jogos, 
encontros entre amigos etc.). Em seguida, peça a eles que registrem 
essas informações no caderno e as comentem com a classe.Es
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3. Converse com os alunos sobre semelhanças e diferenças entre os 
lugares onde moram e aponte que as pessoas se organizam de 
muitos modos e que as cidades são um reflexo da forma como 
essa organização acontece.

4. Apresente o livro Passagem secreta para o sonho e comente que 
nesta história encontramos personagens que moram em lugares 
próximos, mas bastante diferentes. Explore as imagens da capa e 
pergunte como imaginam que sejam essas personagens. Convide 
os alunos a lerem o livro e a descobrirem do que trata a história.

DO TEXTO AO CONTEXTO:

ONDE MORAMOS?

5.  Após a leitura do livro, um bate-papo é sempre uma oportunidade de 
aprofundamento dos temas abordados, de troca de impressões que 
possibilitam o estabelecimento de novas relações e de ampliação 
da compreensão da história. Pergunte aos alunos o que acharam do 
livro: de que mais gostei neste livro? Por quê? Este livro fala sobre 
coisas que têm relação com a minha realidade? O quê? 

 
6.  Releia os seguintes trechos de Passagem secreta para o sonho:

 “Meu olho atravessava a vidraça, batia no morro e me fazia 
pensar: e se eu tivesse nascido lá, e não do lado de cá? Meus 
pensamentos voavam e me levavam para a favela. 

 Eu me via jogando bola com os meninos do morro, empi-
nando pipa, nadando no rio... Ou então me imaginava no meio de 
um tiroteio, tentando me proteger de bala perdida.” (p. 9)

 “Não era feiura o que havia no morro. Também não era um 
lugar bonito, era apenas diferente. Bem ali, diante de nós, barracos 
de madeira se enfileiravam. Alguns eram de tijolos.” (p. 25)

a)  Peça aos alunos que apontem diferenças entre o lugar onde Pedro 
e Maria Candoca moram com suas famílias e a casa de Chico. 
Se possível, mostre aos alunos o trabalho Where children sleep 
(Onde dormem as crianças), feito pelo fotógrafo inglês James 
Mollison, com fotografias de quartos e/ou lugares onde crianças 
de várias partes do mundo dormem. 
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Sugestões:

1- http://jamesmollison.com/wherechildrensleep.php (em inglês)

2-ihttp://claudia.abril.com.br/noticias/serie-fotografica-mostra-onde-as-

criancas-dormem-ao-redor-do-mundo

Ambos foram acessados em: 20 jun. 2017.

b)  Converse sobre o que poderia ser feito para melhorar as condições 
de moradia em lugares como o morro onde Chico, personagem 
do livro, mora com sua família. 

 Peça aos alunos que anotem as sugestões que considerarem 
interessantes.

7. Converse a respeito dos vários tipos de moradia encontrados no 
 Brasil, como casa, apartamento, mansão, palafita, barraco, oca etc., 

construídos com diversos materiais e em diferentes lugares. Peça 
aos alunos que, em grupos, selecionem imagens de moradias em 
cidades e/ou em regiões rurais do Brasil e tragam para a sala de aula. 
Esta pesquisa poderá ser feita em livros, revistas, jornais, internet 
etc. Marque um dia para que todos os grupos tragam o material 
levantado para mostrarem e discutirem na classe. Proponha a eles 
que observem as imagens, apontem semelhanças e diferenças 
entre elas (tipos de construção, locais onde se encontram, materiais 
utilizados, tamanho etc.) e escrevam textos com seus comentários. 
Se possível, mostre a exposição de fotografias de casas em diferentes 
regiões do Brasil, organizada pelo Museu da Casa Brasileira. Dispo-
nível em: <http://www.youtube.com/watch?v=_HKeTljRHxI>. Acesso em: 

15 jul. 2013.

8. Proponha aos alunos que façam um desenho de suas casas e 
escrevam um texto curto sobre o local onde moram para compor o 
mural (como é a sua casa, sua rua, seu bairro, com quem moram, 
o que gostam de fazer quando estão em casa etc.).

MONTAGEM DO MURAL ONDE MORAMOS? 

9. Proponha aos alunos que, em grupos, preparem a montagem do 
mural. Os grupos encarregar-se-ão de diferentes tarefas: 

a) seleção das imagens pesquisadas;

b) organização dos vários textos escritos pelos alunos: sugestões 
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para a melhoria das condições de moradia, tipos de moradia 
encontrados no Brasil, o lugar onde moram; 

c) organização dos desenhos feitos pelos alunos; 

d) revisão dos textos; 

e) montagem do mural na sala de aula ou em outro local da escola, 
para que possa ser visto por outras turmas.

projeto_passagemsecr.indd   4 11/08/13   20:18




