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Após uma longa jornada repleta de desafios, 
superação e conquistas, alcançamos, com êxito 
e gratidão, o mês de dezembro com nossa 7ª 
edição! Apesar de todos os entraves e dificul-
dades que se somaram a esse ano, 2020 foi 
muito significativo, e com ele vieram inúmeras 
conquistas e realizações que enchem nossos co-
rações de alegria, sendo uma delas esse projeto 
tão ilustre: o “Jornal Diário de Ideias”, que tem 
alcançado o público infanto-juvenil, familiares, 
pesquisadores, professores e tantas outras pes-
soas que encontram aqui um espaço de parti-
lha, de afago, de ideias pulsantes e uma ener-
gia de tirar o fôlego. Em homenagem ao fim 
desse ciclo anual tão marcante, nossa equipe 
traz uma Edição Especial muito inspiradora por 
dois motivos! 
O primeiro deles é sobre um convite para pu-
blicação em parceria com nosso periódico que 
fizemos à equipe do “E-Jornal Eseba em No-
tícias”, um projeto da Área de conhecimento 
de Língua Portuguesa da Eseba que há mais 
de 20 anos tem priorizado o envolvimento de 
alunos em práticas multiletradas por meio da 
produção e compreensão de gêneros da esfera 
de comunicação jornalística ressignificados no 
ambiente escolar. Com o aceite ao convite, os 
estudantes do projeto “E-Jornal”, Daniela Nery, 
Gabriel Ferreira, Isabella Bernardes e Isabelle 
Alves, dedicaram-se a produzir a 1ª versão digi-
tal em PDF. A proposta convida-nos à leitura de 
um importante tema: “Ciência na Educação Bá-
sica”. Reportagens, entrevistas, relatos de expe-
riências e dicas artístico-literárias voltadas exclu-
sivamente para um olhar científico com e pelos 
estudantes do ensino fundamental, conferindo 
destaque especial àqueles que se dedicam à 
pesquisa enquanto prática autônoma e investi-
gativa na construção do próprio conhecimento. 
Reitero o convite para que leiam o “E-Jornal”, 

publicado nesse mês especialmente junto com o 
“Jornal Diário de Ideias”: um trabalho de nossos 
estudantes esebianos, anos finais do fundamen-
tal, que mostra o potencial criativo, engajado, 
autor, protagonista construído ao longo de 11 
anos de Eseba! 
O segundo motivo especial e inspirador de nos-
sa 7ª Edição diz respeito à chegada do final de 
ano. Com esse momento, é inegável que várias 
emoções, sentimentos e reflexões invadam nos-
sas vidas, de modo a nos fazer olhar para os 
momentos e pessoas ao nosso redor e perceber 
o valor que eles carregam. E em meio a essas 
percepções e sensibilidades, é impossível não 
falar de família, a base de nosso ser e de nossa 
essência. Família são aquelas pessoas que nos 
apoiam incondicionalmente, nos dão suporte 
quando falhamos, celebram conosco as nossas 
alegrias, nossas vitórias e todos os momentos 
especiais. Não se trata de um conceito único ou 
imutável. Independente do tamanho, das cons-
tituições ou dos tipos de vínculos, família é tudo 
o que envolve relações baseadas no afeto e na 
união. 
Hoje, com o intuito de valorizar a importância 
dos laços e composições familiares, os mem-
bros de nossa equipe compartilham conosco 
momentos e vivências muito especiais e repletos 
de amor com as pessoas que constituem suas 
próprias famílias! Pessoas que estão conosco 
nos bastidores, fazendo com que todas as ações 
aqui edificadas tornem-se possíveis. Dedicamos 
tempo ao cuidado de cada momento do nosso 
Jornal e em cada instante temos a presença da 
família, de pessoas próximas que nos motivam 
e nos inspiram a continuar. E nós convidamos 
você a embarcar nessas experiências e se ins-
pirar e construir e registrar momentos com as 
pessoas que são importantes na sua vida. Esse 
é o momento para expressar emoções e gestos 
concretos para aqueles ao nosso redor.
Por fim, finalizo ressaltando que a equipe “Jor-
nal Diário de Ideias” é, acima de tudo, uma fa-
mília, porque o que define uma família não são 
necessariamente os laços de sangue, mas os la-
ços de fraternidade, respeito e cumplicidade. A 
cada publicação desse Jornal, todos e todas nós 
trabalhamos como uma família para garantir 
a excelência das edições. Todos os momentos 
de parceria, colaboração, solidariedade e de-
dicação, marcados por tanta ternura, nos trans-
formaram de uma equipe para uma família! E 
nosso objetivo é fazer chegar todo esse carinho, 
aos nossos leitores, para os convidados que 
participaram das matérias, para nossos colabo-
radores e para todos aqueles que contribuem 
para que o jornal exista, pois juntos e juntas to-
dos nós fazemos parte de uma grande família!
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“O ‘Jornal Diário de Ideias’ surgiu como 
uma oportunidade única na minha gra-
duação e hoje ele transcende os meus 
objetivos acadêmicos, para fazer parte 
dos meus ideais enquanto indivíduo no 
mundo. Ele mudou minha perspectiva 
enquanto estudante, pessoa... ainda 
mudou o significado de ser integrante 
de uma equipe, que hoje é uma família.
O Jornal me amadureceu, me mostrou 
que aprender é um exercício constante, 
que não se limita à sala de aula, por 
mais que ela seja fundamental. No pe-
riódico, todo esforço é justo, pois nessa 
equipe, ele é reconhecido e recompen-
sado.
Pensando em uma retrospectiva minha 
de 2020, sem sombra de dúvidas, o ‘Jor-
nal Diário de Ideias’ não poderia estar 
de fora, uma vez que sua presença, tal 
como tudo que é fruto do Programa Di-
ário de Ideias, é intensa e inesquecível.
Com muita gratidão, deixo este regis-
tro da minha experiência com o Jornal, 
assim como o Programa em geral, por-
que ele foi esse ano uma daquelas ex-
periências boas que tanto precisamos 
nos apegar em momentos turbulentos 
e incertos como foi 2020.”

Marcus Vinicius Guimarães Santos
Estudante - Relações Internacionais/UFU

Com a palavra
4dezembro 2020 I Diário de Ideias - Com a palavra

Maria Eugênia Matos da Cunha Lima 
Estudante - Jornalismo/UFU

“Entrar no projeto ‘Jornal Diário de 
Ideias’ foi algo que me transformou de 
uma maneira muito significativa e es-
pecial. Nunca imaginei que, em meio 
a tantas dificuldades que vieram com a 
pandemia, eu poderia ingressar em um 
Programa que fosse me impactar de 
uma maneira tão positiva e tão cons-

trutiva como o ‘Diário de Ideias’ fez. A 
cada dia fico mais encantada com o 
desenvolvimento de nosso trabalho e 
tenho muito orgulho ao ver o progres-
so que tivemos como equipe. A criativi-
dade e a singularidade dos conteúdos 
que chegam até nós para compor as 
edições do Jornal me inspiram profun-
damente a ser parte de tudo isso. Estar 
em contato com as ideias e invenções 
de crianças e adolescentes é muito gra-
tificante e me concede um novo olhar e 
perspectiva sobre o mundo, um olhar 
mais leve, mais alegre e mais atento. 
Como graduanda do curso de Jorna-
lismo, fazer parte de um projeto jorna-
lístico voltado para o público infanto-
-juvenil, que eu tanto admiro, é uma 
experiência única que valorizo muito! 
Participar deste projeto é como estar em 
família, todos se incentivam, se apoiam 
e se acolhem. O trabalho que me foi 
permitido colaborar foi como um de-
grau na minha vida pessoal e acadê-
mica. Sou muito grata pela confiança 
depositada em mim. Com certeza a 
oportunidade de participar desse pro-
jeto e de fazer parte de uma equipe tão 
especial será algo que levarei para toda 
a vida.”

Mariane da Silva  | Mônica Silva  | Rochele Garibaldi | Vanessa Dângelo 

Lendo o Mundo
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Ideias Brincantes

Nessa seção, não teremos uma sugestão 
de leitura em específico, mas uma dica 

de atos de leitura do cotidiano. Os irmãos 
João Daniel e Ana Alice compartilham 
conosco a prática que sempre realizam 
em sua casa de espalharem os livros pela 
sala e explorarem leituras juntos.

Eles têm o contato com literaturas diversas, 
desde contos e histórias infantis até 
gibis, livros sobre arte, ciências, valores 
humanos, diversidade cultural, dentre 
outros campos do conhecimento. Há dias 
em que a mãe ou o pai contam histórias, 
mas o ato de deixar livros disponíveis de 
maneira que as crianças possam ter o livre 
acesso a eles permite que elas criem suas 
próprias observações e ideias, imaginando 
coisas antes que o outro conte ou leia 
para elas. O adulto ou o irmão mais 
velho têm o importante papel de mediar, 
às vezes ouvindo, outras vezes contando 
as histórias, mas também orientando 
para que os menores cuidem dos livros 
e os organizem quando terminarem de 
manipulá-los, sem aquela preocupação 
exagerada com os possíveis estragos ou 
sumiços.

Mas como podemos afirmar que uma 
criança tão pequena, que ainda nem está 
frequentando a escola, está realizando 
atos de leitura? Se atribuirmos o ato de ler 
apenas às palavras, desconsideramos o 
mundo do leitor e realmente iremos pensar 
que a pequena Ana Alice não está lendo. 
Mas o seu irmão João Daniel nos disse 
que “A gente não lê somente as palavras, 
mas também as imagens. Tem coisas que 
eu leio num livro que eu já sabia, porque 
tinha aprendido com alguém ou em um 
programa de TV, desenho”. Então, João 
Daniel, ao ser questionado pela mãe 
sobre qual leitura ele faz primeiro - a do 
mundo ou da palavra -, respondeu que 
seria “A do mundo, mamãe!”. Sobre isso, 
Paulo Freire já nos dizia que “a leitura do 
mundo precede a da palavra”.
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Se queremos formar leitores, de fato, 
precisamos ampliar seu contato com livros. 
Como nem sempre é possível comprar 
novos livros, pelos custos de mercado, 
podemos fazer empréstimos com os 
colegas, com a escola e/ou biblioteca 
quando for possível. João Daniel há 
algumas semanas fez isso: desejou ler 
outras histórias, e, com todo o cuidado, a 
escola onde ele estuda disponibilizou para 
ele alguns títulos emprestados. Só bastou o 
desejo para que o ato de ler acontecesse!

Produção de João Daniel sobre “leitura de mundo”

“Oi, somos os irmãos João Daniel e Ana Alice e essa é a nossa 
mamãe. Gostamos muito de brincar, passear, desenhar, ler, 
pintar e tocar teclado. Tudo o que eu gosto de fazer, a minha 
irmãzinha também gosta. Às vezes eu leio para ela, outras 
vezes, ela lê para mim, do jeito dela. Juntos aprendemos um 
com o outro! “

João Daniel, 8 anos, 2º ano, Instituto Peniel de ensino
Ana Alice, 2 anos. 

Espaço Lúdico
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Um pedaço de papel, tesoura e 
canetinhas é tudo o que você precisa 

para criar uma dobradura diferente e 
brincar onde e quando quiser. Foi o que 
Pietro fez, ele compartilhou conosco a 
ideia de confeccionar uma dobradura da 
amizade. 

Pietro compartilhou 

como fazer a dobradu-

ra da amizade. Vamos 

aprender a fazê-la?

Materiais

1 folha de 
papel

1 tesoura

canetinhas ou lápis de cor

Passo a passo

Dobre a folha na 
diagonal, forman-
do um triângulo e 
recorte a parte da 
folha que sobrar.

Abra a folha, 
e você verá 
que formou 
um quadra-
do.

1 2



Pietro de Souza Dângelo, 8 anos, 2º ano, Colégio Petrus
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Dobre as pontas do quadrado, formando um “x”. Fi-
cará parecido com uma pipa ou um envelope.

Após dobrar as quatro pontas iguais, veja que for-
mou outro quadrado.

Vire o quadrado com o lado liso para cima e dobre 
novamente as pontas para o centro.

Em um lado de cada quadrado haverá oito triângu-
los. Numere cada triângulo do número 1 ao 4, pu-
lando sempre um triângulo. Depois, numere os de-
mais triângulos do número 5 ao 8.

Escreva oito qualidades de um bom amigo na parte 
de dentro de cada triângulo.

Pinte a parte de fora do quadrado com quatro cores di-
ferentes, dobrando ao meio as partes coloridas.  Colo-
que os dedos indicadores e polegares dentro dos qua-
drados para manusear a dobradura.

Peça a um amigo ou alguém que goste muito para esco-
lher uma cor. Por exemplo, se a pessoa escolher a cor ver-
de, você irá abrir a dobradura duas vezes, pois o nome 
“verde” tem duas sílabas. Depois, é só escolher um nú-
mero, abrir e ler a qualidade para essa pessoa especial.

 “Sou uma criança que adora brincar e fazer descobertas. Também sou estu-
dioso, observador e um pouco tímido. Gosto de fazer dobraduras, adoro jogar 
no tablet, andar de bicicleta, de patinete, também gosto de desenhar e inven-
tar brincadeiras divertidas. Amo chocolate e viajar com minha família.”
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Sessão Pipoca

Nesta seção, não haverá 
apenas uma sugestão de 

filme ou série. Mônica e seu 
filho contam um pouco sobre 
algumas de suas paixões!

Matheus, filho mais novo de 
Mônica, relata: 

“Meu nome é Matheus,  
tenho 20  anos, sou 
estudante de Artes 
Visuais na Universidade 
Federal de Uberlândia e 
sou jogador profissional 
de League of Legends, 
que é um jogo eletrônico. 
Minhas paixões desde 
criança sempre foram 
os jogos e o cinema. Eu 
sempre gostei muito 
de filmes...minha mãe 
comprava muitos DVDs e 
a gente tem uma coleção 
muito grande de DVDs 
até hoje, por causa disso. 
Desde criança eu sempre 
gostei de assistir filmes 
com ela...a gente hoje tem 
um hobby muito grande 
que é recomendar filmes 
e séries um para o outro. 
Então temos bastantes 
séries em comum, que 

Chamada para novo jogador da Fanit, empresa contratante do Matheus

3
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Kennen, personagem 
jogado pelo Matheus 
em League of Legends.

gostamos, assistimos e 
comentamos. O maior 
exemplo disso é La Casa 
de Papel que nós dois 
assistimos e gostamos 
muito... tem muitas outras 

também, como Stranger 
Things e  3%, que 
também recomendei a 
ela.”



11dezembro 2020 I Diário de Ideias - Ideias Brincantes

Experiências

Sofia compartilha a experiência de fazer 
um cuscuz de tapioca que aprendeu 

com sua vovó Fátima, receita saborosa e 
repleta de memórias e de afeto.

Ingredientes

1 litro de leite

1 coco médio 
ralado

1 caixinha de 
leite condensa-

do   
500 g de tapio-
ca granulada    

Modo de Preparo

Em uma panela média, coloque o leite.  Depois, a 
vovó Fátima levou a panela com leite ao fogo baixo, 
mexendo até ferver.

Coloque o leite condensado na panela com 
leite quente. 

Coloque a tapioca granulada e misture delicada-
mente com a colher para desmanchar eventuais 
grânulos e a tapioca hidratar de maneira uniforme.

1

2

3

Agora, Mônica diz sobre sua parceria com 
o filho Matheus:

“Os momentos vividos em família 
são únicos e devem ser aproveitados 
ao máximo. Nesse período em que o 
isolamento social se fez necessário, 
eu e Matheus aproveitamos para 
colocar o papo em dia e a agenda 
de filmes e séries também.
Sempre trocamos impressões e 
dicas valiosas sobre o assunto. 
Partilhando, nos sentimos mais 
próximos e aprendemos um com o 
outro, com prazer...
 O papel das artes na nossa 
vida é essencial e as produções 
cinematográficas refletem a 
sociedade, preservam a memória 
e são capazes de impactar a vida 
cotidiana.
 Além disso, o cinema é uma 
poderosa ferramenta para a 
educação, a reflexão e a instrução.
 Uma dica: assistam à série 3%, 
uma importante produção nacional 
que discute questões sociais e de 
direitos básicos do ser humano, 
num futuro devastado em que uma 
parcela mínima da população é 
detentora de poderes e privilégios 
enquanto a maioria da população 
apenas sobrevive.”

Matheus e Mônica saindo do cinema

Sett, personagem jogado 
pelo Matheus em League 
of Legends

Matheus Capita, 20 
anos, Curso de Artes Vi-
suais, Universidade Fe-

deral de Uberlândia

Mônica Faria, 52 anos, Pedago-
ga da Pró-reitoria de Gradua-
ção da Universidade Federal de 

Uberlândia

10dezembro 2020 I Diário de Ideias - Ideias Brincantes



12dezembro 2020 I Diário de Ideias - Ideias Brincantes

Acrescente o coco ralado aos demais ingre-
dientes.

4

Deixe a mistura descansar por 30 minutos em tem-
peratura ambiente, mexendo a cada 10 minutos, e 
coloque-a em uma assadeira untada com manteiga.

5

Após levar à geladeira para esfriar e firmar 
por pelo menos 2 horas, coloque a assadeira 
em um prato, dando batidinhas para o cus-
cuz soltar. Se preferir, decore o cuscuz com 
coco ralado.

6

Pronto!! Agora é só saborear!!

Sofia registrou este momento por meio de um desenho!! 

“Sou uma menina carinhosa, observadora, um pouco tímida 
e muito inteligente. Gosto muito de brincar com meu irmão, 
andar de bicicleta, patinete e também desenhar. Adoro assis-
tir desenhos e o meu preferido é o da Turma da Mônica. Amo 
comer doces e estar juntinho com minha família.”

Sofia, 5 anos, 2° período, Educação Infantil, Colégio Petrus

13dezembro 2020 I Diário de Ideias - Ideias Brincantes

Espaço Artístico

Mariane e Sofia nos mostram como a 
música se presentifica nas relações 

afetivas entre mãe e filha A música sempre 
esteve presente em minha vida. 

Gosto de ouvir música e de cantar desde 
quando era criança. Observando minha 
trajetória, percebo o quanto a música 
perpassa os diversos espaços nos quais 
participei e participo. Tive a   oportunidade 
de cantar em coral  infantil,  grupos  de 
jovens, festivais escolares, casamentos, 
saraus, dentre outras apresentações 
musicais. Como professora, sempre canto 
para/com as crianças, e construímos - as 
crianças e eu - o repertório musical da 
turma, abrindo uma gama de possibilidades 
criativas, subjetivas, considerando a criança 
em suas potencialidades de aprender e de 
se desenvolver.

Quando me tornei mãe, não foi diferente, 
a música estava o tempo todo comigo! Ela 
fez parte de toda gestação, nos diversos 
momentos quando cantava para a Sofia ou 
quando relaxava ouvindo minhas músicas 
preferidas; esteve na playlist durante o 
nascimento e, sem dúvidas, no pós-parto, 
com minha filha nos braços.

No puerpério, vivendo sob uma avalanche 
de hormônios e enfrentando todos os 
desafios que a maternidade impõe, nossa 
conexão ficou mais intensa por meio da 
música. As canções que inventava para ela 
em momentos tão singulares e também a 
música “Areia”, da cantora Sandy, foram 
muito marcantes nesse período. A letra 
dessa música, em especial, mexia muito 
comigo e era ela que eu mais cantava 
ao ninar, amamentar e interagir com a 
Sofia. Em um determinado momento, ao 
cantar para ela, percebi que ela estava 
sentindo a música, balbuciando a melodia, 
comunicando e interagindo comigo, pela 
música. No finalzinho falou “aeia”! Registrei 
esse momento inesquecível quando ela 
tinha 2 meses e 15 dias.
Clique nas imagens sinalizadas com a 
figura abaixo para acessar os vídeos!

Em casa, sempre cantamos, tocamos 
algumas músicas no violão e a Sofia adora 
cantar junto, observar e ter contato com 
diversos instrumentos musicais que estão 
presentes no nosso dia a dia.

Ela  adorou  quando 
ganhou um piano de 
brinquedo, explorou e até 
se arriscou, inventando 
uma melodia.

https://www.youtube.com/watch?v=rRMBpmUEFKo 
https://www.youtube.com/watch?v=I8RW8t2lmbU
https://www.youtube.com/watch?v=do1UynTDBqw
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Linguagens
Paula Amaral Faria | Walleska Bernardino Silva

Com o nascimento de um bebê, 
nasce também uma  mãe, processo 

desafiador e apaixonante. Quando “nasci” 
como mãe da Clara, há treze anos, ela 
se mostrou ao mundo como um presente 
em minha vida, alguém que me ensina as 
diferenças humanas em suas delicadezas 
e a respeitá-las. A cada dia entendo um 
pouquinho que ser mãe de uma adolescente 
é aprender a conviver com um turbilhão de 
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Um fato interessante da nossa relação 
com a música é que a Sofia adora cantar 
comigo as músicas que escolho ensaiar 
para as minhas aulas de canto. No vídeo 
abaixo, eu estava cantando e ouvindo a 
música “Agora eu quero ir”, das cantoras 
ANAVITÓRIA, para estudá-la, e Sofia não 
perdeu tempo: cantou feliz da vida! 

Quando vamos passear de carro, ouvimos 
o CD “Seu nome na roda”, que a Sofia 
ganhou quando ainda estava na barriga 
da mamãe. Esse CD é composto por 
músicas, canções de tradição oral, cantigas 
do domínio popular, que trazem em suas 
letras o nome da Sofia. Ela adora cantar 
as músicas e dá muitas gargalhadas ao 
ouvir o seu nome.

A partir das canções do CD e tantas outras 
que cantamos juntas, vamos compondo 
nosso repertório musical com as músicas 
que fazem sentido e que a Sofia gosta 
bastante. Segue um pouquinho da nossa 
cantoria diária:

Acredito na potência da música enquanto 
linguagem universal para a formação 
humana! É expressão de vida, elemento 
estético, possibilidade de sentirmos o 
mundo e nos constituirmos enquanto seres 
subjetivos que somos.

A música é o registro do mundo em 
nós!

“Olá, eu sou a Sofia, tenho 2 anos e 5 me-
ses. Sou muito observadora, comunicativa, 
esperta e alegre. Adoro comer frutas, pu-
lar, correr muito, brincar com água e terra, 
bichinhos de pelúcia, passear na pracinha 
com o papai e cantar com a minha mamãe”. 

“Oi, sou a Mariane, mamãe da Sofia! Amo 
ouvir músicas e cantar! Adoro contemplar 
os Ipês rosas e o mar, viajar, conhecer novos 
lugares e culturas. Agora, tenho uma com-
panheirinha que traz mais brilho às canções 
e ao meu olhar.”

Mariane, 34 

anos, professo-

ra da área de 

alfabetização 

da Eseba/UFU

emoções, afetamentos cotidianos oriundos 
das mídias e das produções culturais da 
própria Clara. Uma riqueza de momento 
da vida, é vivo, pulsante e intenso. E, por 
isso, a convidei para partilhar algumas 
de suas preferências culturais dessa fase 
da vida. Ela elegeu elementos que a 
interessam na literatura, no cinema, na 
música e em séries de televisão.

Cultura Juvenil

“Eu gosto desse 
filme (Diário de 

uma paixão) porque 
conta sobre a 

história de duas 
pessoas que se 

apaixonam quando 
jovens e continuam 

juntos por muito 
tempo.”

“Bruno Mars é meu cantor 
preferido, a música When I was 

your man é a minha favorita 
dele.”

https://www.youtube.com/watch?v=DzCibKcHovI 
https://www.youtube.com/watch?v=esVA8O1T73Y
https://www.youtube.com/watch?v=VTR8bShX5Uo
https://www.youtube.com/watch?v=TmOKKXBwF30
https://www.youtube.com/watch?v=zXVUsUqejdo
https://www.youtube.com/watch?v=oeeaCdByREE 
https://www.youtube.com/watch?v=h65scBXApBw

