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Roda de ConversaPráticas que transformam

Você conhece a história da 
Malala? A Sthella nos conta na 
dica de leitura de hoje!

Você já brincou com um 
animalzinho de marionete? 

Isadora compartilha um 
jogo inspirado na história “A 
pequena Alimatá”

Conheça o “Clube de Leitura 
Diário de Ideias”

O que ex-alunos falam sobre a Eseba?

As irmãs, Clara e Luiza, falam sobre a xenofobia no contexto 
do estilo musical K-pop!

Respeitável público, o 
espetáculo com Mariana 
está nem cena!

Que tal conhecer e des-
vendar o mistério do 
prédio azul? Julia faz 
esse convite na Sessão 
Pipoca!
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Os estudantes Anna Júlia e 
Felipe compartilham suas 
percepções sobre o “Clube 
de Leitura Diário de Ideias”
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Vaneide Dornellas

Lendo o Mundo

A dica de leitura dessa edição é da Sthella 
Souza Borges, estudante do 3º ano A, 
da Escola de Educação Básica (Eseba/

UFU).  A obra é uma ótima opção de leitura 
para a família inteira. O nome do livro é “Ma-
lala, a menina que queria ir para escola”, da 
editora Companhia das Letrinhas, escrito pela 
jornalista Adriana Carranca. É uma história real 
e incrível, da paquistanesa Malala Yousafzai, 
que inspirou o mundo todo ao apresentar a 
importância do direito à educação e outros 
ensinamentos. A menina tinha apenas 15 anos 
quando foi hospitalizada e ficou em coma, 
durante 10 dias, após sofrer um atentado ter-
rorista onde morava. A partir daí, as mulheres 
não poderiam mais frequentar a escola. A 
narrativa conta o drama, a luta e a representa-
tividade de uma garota que foi impedida de 
fazer o que mais desejava na vida: ir à escola 
para estudar. 
O livro “Malala, a menina que queria ir para 
escola” também foi uma obra trabalhada no 
“Clube de Leitura Diário de Ideias”, do “Pro-
grama Institucional Diário  de  Ideias”,  que  
desenvolve  diferentes  possibilidades de 

leitura que têm sido vivenciadas  nas  turmas  
de  terceiros anos da Eseba/UFU,  no ano de 
2021, com  os  professores  Vaneide,  Luciana  
Muniz  e Johnatan. A partir das leituras reali-
zadas dos livros, no “Clube de Leitura Diário 
de Ideias”, as crianças têm a oportunidade de 
manifestar a criatividade por meio de reescri-
tas, criar novas histórias, desenhos, atividades 
de colagens e pintura, além do trabalho reali-
zado com os cartões postais.
Sthella ficou tão encantada com a história de 
Malala que resolveu reescrevê-la em 12 qua-
drinhos com uma nova versão. Ela contou 
que ficou muito intrigada com a situação de 
Malala não poder ir à escola para estudar e fi-
cou pensando como seria se isso aconteces-
se com ela. A estudante disse que ama muito 
a escola, assim como Malala. 
Baseada na sua experiência, com a situação 
em que está vivendo com o ensino remoto, 
com aulas on-line, Sthella teve a ideia de es-
crever e desenhar uma nova história, na qual 
poderia, temporariamente, resolver a situa-
ção para Malala não ficar afastada da escola:
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Quer saber mais sobre a história da Malala e a importância de seu 
ativismo? Confira a seção Pesquisações, número 9, do “Jornal Diário de Ideias”, em que a es-

tudante Daniela Nery, inspirada na leitura do livro “Eu sou Malala”, criou um discurso emocionante 
sobre a importância da educação!



Sthella, 9 anos, 3º ano, Eseba/UFU 

“Tenho nove anos e o que me faz feliz é desenhar e pintar. Sou 
uma criança muito alegre e animada. Gosto de ficar com meus 

pais e jogar cacheta com eles. Amo estudar e escrever histórias.”
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Sthella disse que se sente triste de não assistir às aulas de modo presencial, porque gostaria de 
estar com os professores e com seus amigos e amigas. Sua matéria preferida é Língua Portugue-
sa, porque ama escrever histórias e, por meio da disciplina, ela aprende a escrever melhor. Mas 
o que a faz mais feliz é poder desenhar e pintar. Tem aproveitado o momento do ensino remoto 
para fazer muitas coisas em casa, com seus familiares, uma delas é assistir séries com sua mãe. 
Também tem usado o seu tempo para estudar pela internet, assistir aos clipes das músicas de 
Rebeca Kids e jogar cartas com seus pais. 
Aproveitamos o espaço para compartilhar, também, o Cartão Postal criado pela Sthella, como 
atividade do “Clube de Leitura Diário de Ideias”, do livro desse mês:



ExperiênciAções

Talvez você não conheça o fantoche 
de marionete ou talvez até tenha vis-
to em algum teatro, desenho animado 

ou filme. Esses fantoches ou bonecos figu-
ram como objetos, animais ou pessoas. As 
marionetes são movimentadas por cordões 
pelos marionetistas, que ficam escondidos 
do público no momento da apresentação, 
deixando toda a graça do espetáculo para 
os bonecos, que despertam a alegria e ima-
ginação de todos!
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Curiosidade
Você sabia que as primeiras marionetes sur-
giram na França e o termo vem de “mario-

nette”, que é uma derivação de “Marion”, um 
diminutivo do nome “Maria”? 
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Beloní Cacique | Rochele Garibaldi

A Cecília Maria fez um cachorrinho de marionete: o Tuti. Imaginem só que legal estudar sobre os 
animais de estimação e criar um fantoche animado! Vamos fazer um? Separe os materiais:

Materiais
2 Palitos  - 2 Rolinhos de papel higiênico - Tinta guache marrom

Cola - Pincel - Barbante - 4 Tampinhas de garrafa - Olhinhos 
Tesoura - Fio de nylon                                                                                                

Fantoche de marionete

Passo a passo
1- Corte um dos rolos de papel em 6 cm, pois 
será a cabeça do animalzinho.

2- Pinte de marrom os dois rolos de papel e dei-
xe secar.

3- Aproveite e pinte as tampinhas com a cor mar-
rom, elas serão as patinhas.

4- Pegue os rolinhos e faça os furinhos de acordo 
com o esquema ao lado. Observe nas fotos onde 
estão esses furinhos.

5- Na cabeça teremos dois furinhos para passar o 
barbante ligando-a ao corpo.
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Cecília Maria, 6 anos, 1º ano, Eseba/UFU

“Olá, eu sou a Cecília Maria da Silva Santana e estou no 1º ano B, na 
Eseba, na turma da professora Beloní. Tenho seis anos e gosto muito 
de brincar, ver filmes, minha comida preferida é macarronada, adoro 
jogar Mini World com meu primo Pedro Antônio. Além disso, gosto de 

matemática!”
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6- No tronco teremos dois furinhos na parte de 
cima para ligar na cabeça e no palito. E os quatro 
furinhos para passar o barbante das pernas.

7- Passe os barbantes seguindo o esquema.

8- Coloque os barbantes amarrados nas extremi-
dades dos palitos para ajudar no movimento do 
fantoche.

9- Enfeite a cabeça inserindo os elementos: olhos, nariz, orelhas e língua. 

10-Complete colocando o rabinho e seu fantoche estará pronto. Boa diversão!
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Espaço Lúdico

Isadora é uma leitora nata. Sua tia, Nana, nos 
contou que uma de suas brincadeiras pre-
diletas, desde bebezinha, é manusear livros. 

Ao ser presenteada pela tia com o livro “A 
pequena Alimatá” e a caixa de jogos produ-
zidos pela autora Beloní Cacique Braga, Isa-
dora ficou encantada, principalmente com a 
personagem da história. 
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Vanessa Dângelo | Rochele Garibaldi

A caixa de jogos chamou a atenção não so-
mente da Isadora, mas de toda a família, que 
ficou bastante curiosa com o jogo. Assim, ela 
convidou para jogar os pais, o irmão Henri-
que, que fazia a leitura das regras, as tias e, 
principalmente, a avó.

Isadora jogando com o irmão Henrique

Isadora jogando com a vovó Eurides

Capa do livro “A pequena Alimatá”.  Imagem 
cedida pela autora Beloní Cacique Braga



Durante uma aula on-line do Espaço Cultural, quando a professora compartilhou a história “A 
pequena Alimatá”, Isadora ficou muito animada e quis mostrar sua caixa aos colegas da turma, 
expressando novamente o interesse pelos jogos que se remetem à África, à história e à cultura 

desse continente.
Após brincar em outros momentos com esses jogos, Isadora teve a ideia de criar um jogo de 
percurso com elementos de “A pequena Alimatá” e compartilha, agora, sua produção conos-

co. Que tal se inspirar e também fazer o seu próprio jogo para brincar em família?

Jogo de percurso

Materiais
 > Folhas brancas (a quantidade dependerá do tamanho do percurso) ou um 

pedaço de cartolina.
 > Canetinhas, lápis de cor ou giz de cera.
 > Tampinhas ou botões de cores diferentes (para representarem os jogado-

res no tabuleiro)
 > 1 dado.    

Como fazer
> Escolha o tamanho do percurso com sua família.
> Desenhe as “casas” seguindo a direção que de-
sejar.
> Escreva um número, dentro de cada “casa”, se-
guindo a sequência numérica.
> Faça desenhos para ilustrar o tabuleiro. Isadora 
desenhou a pequena Alimatá, sua personagem 
predileta; assim como ela, você pode se inspirar 
também na sua história preferida ou escolher um 
tema que tenha interesse .

Como Jogar
Cada participante lança o dado em sua vez e anda 
com seu marcador (tampinha ou botão) a quanti-
dade de casas de acordo com a quantidade indi-
cada no dado. Vence quem chegar primeiro ao 
final do percurso.
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Isadora, 5 anos, 2° período, Educação Infantil, Eseba/UFU 

“Meu nome é Isadora, amo brincar de pique-esconde, ler livros e assistir 
‘Minions’. A comida que mais gosto é estrogonofe. Gosto muito da história 
‘A pequena Alimatá’ e sou curiosa assim como ela. Acho muito legal me 
vestir e usar acessórios parecidos com os de Alimatá, o que realça ainda 
mais minha beleza física e interior. Aprendi que é importante respeitar o 
próximo, independente do cabelo, da cor da pele ou da origem. Sou uma 

criança abençoada e feliz!!”


