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Olá, seja bem-vindo ao “Diarinho”! Aqui você encontra mui-
ta diversão, criatividade e ideias.

O “Diarinho” é um espaço exclusivo para a participação e expres-
são autoral dos nossos leitores!

O “Diarinho”, a exemplo do “Diário de Ideias”, tem sua essência 
fundamentada em três princípios: criatividade, autoria e prota-
gonismo. 

Nele você sempre encontrará:
Uma capa especialUma capa especial em que você pode colocar uma imagem ou 
foto de sua preferência e registrar o seu nome! Esses são os mes-
mos elementos que compõem o caderno do “Diário de Ideias”.
Correio Diário de Ideias (pág. 5-6):Correio Diário de Ideias (pág. 5-6):  espaço para a troca de car-
tas entre os estudantes que desejam compartilhar mensagens de 
solidariedade. Uma ação do “Diário de Ideias em Ação Solidária”. 
ViDiários de Ideias (pág. 7): ViDiários de Ideias (pág. 7): diários no formato de vídeo envia-
dos por estudantes da Eseba/UFU sobre dicas para as experiên-
cias do dia a dia!
“Espaço Criatividade” (pág. 8-14):“Espaço Criatividade” (pág. 8-14):  seção voltada para as diversas 
formas de expressão e o colecionamento de selos postais e pa-
péis de carta!

Com vocês… o nosso “Diarinho”!

Diarinho
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Palavras
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Carta da anna júlia

Anna Júlia, 8 
anos, 3º ano, 
Eseba/UFU

Luciana Muniz|Marcus Vinícius Santos | Maria Eugênia Matos

Correio Diário de Ideias

Sejam bem-vindos de volta ao “Correio Diário de Ideias”, um espaço-tempo para 
resguardar e divulgar as cartas que recebemos de estudantes que desejam com-
partilhar mensagens de apoio e solidariedade para aqueles que têm enfrentado 

o dia a dia nos hospitais, sobretudo neste contexto pandêmico. Com vocês: o cuida-
do, a solidariedade e o amor das crianças por meio das cartas!

“Querido amigo(a), sei que agora nesse momento não pode 
receber muitas visitas por conta da pandemia. 
Mas não fique triste pois tenho orado para Deus cuidar de 
todos nós.
Eu quero que receba nesta cartinha muito amor, carinho e 
gratidão!
 Sinta-se  abraçado.”
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Carta do João Vitor

João Vitor, 8 anos, 3º 
ano, Eseba/UFU

“Uberlândia/MG, 03/05/2021.

Me chamo João Vitor, tenho 8 anos, 
estudo no 3o ano da escola ESEBA. 
Gostaria de dizer pra você que está 
lendo esta carta que vai ficar tudo 
bem, e que você vai superar isso tudo. 
Boa sorte.

De: João Vitor
Para: Paciente”

“Olá! Este momento da pandemia tem 
me feito sentir triste, acho que todos 
ficamos um pouco chateados. Acho 
que temos que tentar ter um pouco 
de esperança, para que fique tudo 
bem. Acredito que juntos podemos 
nos ajudar para melhorar o mundo. 
Um abraço! Olívia.”

Olívia, 8 anos, 3º ano, 
Eseba/UFU  

julho/agosto 2021 I Diário de Ideias 
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Os ViDiários têm contribuído para que 
os estudantes possam divulgar seus 
saberes, dar dicas e inspirar muitas 

pessoas. Que tal gravar o seu próprio ViDiá-
rio?
 
Uma premissa importante desta ideia é que 
todo trabalho de gravação e envio dos ví-
deos, realizado pelo público infantojuvenil, 
necessita da supervisão de um adulto, cons-
tituindo, assim, um trabalho colaborativo.

Hoje, trouxemos o ViDiário de Ideias da es-
tudante da Eseba/UFU Nina para te inspirar 
com muitas dicas de leitura!
Em seu ViDiário, a Nina compartilha com 
seus telespectadores várias indicações de li-
vros infantojuvenis, com enredos narrativos 
diversos que perpassam por múltiplos uni-
versos, tais como: folclore, mitologia, lendas, 
diversidade cultural em diferentes países do 
mundo, mistérios e muito mais! 

Nina também mostra livros que têm ativida-
des interativas para os leitores e, por fim, ela 
compartilha um livro que ensina como escre-
ver seu próprio livro! Já pensou que legal?

Para conferir todos os detalhes dessas dicas 
literárias e ficar sabendo o nome de todas 
essas obras, basta clicar na imagem abaixo 
e assistir!

Luciana Muniz|Marcus Vinícius Santos | Maria Eugênia Matos

ViDiários de Ideias 

Com vocês… o ViDiário da Nina:

E não acaba aí! A estudante Manuela tam-
bém compartilhou conosco seu ViDiário de 
Ideias, no qual ela apresenta um passo a pas-
so para fazer um desenho muito criativo. Ve-
nha conferir esse tutorial da Manuela para se 
inspirar e fazer seu próprio registro!

Com vocês… o ViDiário da Manuela:

Manuela

julho/agosto 2021 I Diário de Ideias 

Assista aos ViDiários de outros estu-
dantes no nosso canal do YouTube!
https://youtube.com/playlist?lis-

t=PLW1Z9ZkOvFbNtjeuC1ylaNCBRVT-
0SNnJZ

https://youtu.be/meauzKkBY24
https://youtu.be/1Su2A1H9Fgg
https://youtube.com/playlist?list=PLW1Z9ZkOvFbNtjeuC1ylaNCBRVT0SNnJZ
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Espaço CriAtividade!
Luciana Muniz|Marcus Vinícius Santos | Maria Eugênia Matos

Que tal utilizar selos e papéis de carta? Elaboramos um espaço com selos postais 
para serem criados por você! Não é fantástico? Você pode recortar os modelos 
enviados e criar seus próprios selos! Aproveite essa ideia para escrever cartas e se 

comunicar com muitas pessoas!

Selos postais
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Também temos papéis de carta para você utilizar como quiser! No nosso site, você 
pode encontrar uma coleção inteira de papéis de carta, escolha e use sua criatividade. 
Acesse: Papéis de Carta – Luciana Muniz 

Papéis de carta

http://www.lucianamuniz.com.br/cartas/
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Produções autorais do “Programa Institucional Diário de Ideias”
Para outras sugestões, acesse o nosso site: www.diariodeideias.com.br
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Se você leu o 10º número do “Jornal Diário de Ideias”, com certeza deve ter visto a his-
tória em quadrinhos da estudante Sthella, na seção Lendo o Mundo (pág. 8-9). 

Sthella ficou tão encantada com a dica de leitura “Malala, a menina que queria ir pra escola” 
que resolveu reescrever a história em 12 quadrinhos com uma nova versão. 

Assim como ela, você também pode inventar alguma história ou registrar experiências mar-
cantes que vivenciou nos quadrinhos! Já pensou que legal? A seguir, deixamos os quadri-
nhos em branco para você registrar da forma que quiser! Vamos lá! 

História em quadrinhos
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Na seção Linguagens (pág. 11-13 ), do 10º número do “Jornal Diário de Ideias”, a estu-
dante Mariana compartilhou conosco sobre umas das coisas que gosta muito de 
fazer, ir ao teatro! Ela refletiu sobre a sua experiência ao assistir o espetáculo “Ivan e o 

pássaro de fogo’’ do grupo Trupe de Truões.
E você? Já foi a alguma peça teatral? Se não, imagina como deve ser uma? Que tal registrar, 
no espaço abaixo, suas percepções e ideias sobre a vivência teatral ou mesmo sobre outras 
experiências como assistir um filme, fazer uma descoberta e tantas outras ideias? Abuse da 
criatividade e seja livre para utilizar fotos, desenho, escrita, vídeos, colagens ou outros ele-
mentos que você quiser! Vamos lá!

Experiência com fantoches
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Talvez você não conheça o fantoche de marionete ou até tenha visto em algum teatro, 
desenho animado ou filme. Na seção Ideias Brincantes (pág. 8-11), do 10º número do 
“Jornal Diário de Ideias”, a estudante Cecília Maria fez um cachorrinho de marionete: o 

Tuti. Confira essa reportagem para se inspirar e produzir seu próprio fantoche de marionete. 

Quer registrar algo sobre o que você descobriu? Guardar algo sobre o seu fantoche ou 
mesmo sobre o que você viveu? Deixamos o espaço abaixo para você colocar o seu regis-
tro. Lembre-se que um registro pode ser feito por meio de fotos, escritas, desenhos, pintu-
ras, vídeos e muito mais. Aproveite e expresse sua criatividade! Vamos lá: 

Experiência no Teatro



Compartilhe conosco seus 
registros feitos no seu

Diarinho!
Quem sabe você e suas produções também 

apareçam no nosso próximo número? 
Venha fazer parte!


