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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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EDITORIAL 
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No 10º número do “Jornal Diário de Ideias”, 
gostaríamos de trazer uma reflexão sobre 
a relevância e a dimensão que um jornal 

infantojuvenil carrega. O “Jornal Diário de Ideias” 
tem sua gênese no diálogo com a comunidade 
escolar e na observação atenta ao cotidiano vi-
vido pelos estudantes. 

O desejo de expressar ideias, sentimentos, ex-
periências e tantos outros elementos é próprio 
do ser humano e isso faz parte das escolas. Pen-
sar em quanto nossas ideias podem ser tesouros 
que necessitam ser compartilhados no âmbito 
escolar, com o mundo e impactar a sociedade, 
é algo possível e se firma com ações como o 
nosso Jornal. 

Os jornais são recursos que permitem a liberda-
de de expressão e que despertam nos jovens e 
estudantes a vontade de propagar suas curiosi-
dades, interesses, pensamentos, ideias e muito 
mais! É um instrumento que motiva os jovens 
a relacionarem-se entre si e com suas próprias 
produções e registros. 

Ademais, os jornais são materiais valiosos que 
contribuem na formação de estudantes e indi-
víduos autênticos e conscientes da importân-
cia de se expressar no mundo e de se colocar 
como autor do mundo, proporcionando expe-
riências de aprendizado de forma divertida, re-
flexiva e criativa.

Por isso, envolvemos a participação de toda a 
comunidade escolar, inovando no trânsito de 
ideias dos estudantes e incentivando a expres-
são pelas diferentes linguagens. Assim, pode-
mos demarcar que a relevância de um jornal 

infantojuvenil é favorecer a todos os envolvidos 
com a riqueza de benefícios existentes no uso 
desse material.

No “Jornal Diário de Ideias” nº 10, você vai en-
contrar: ideias que inspiram a criar, brincar e re-
fletir na seção Ideias Brincantes; o teatro na vida 
da estudante Mariana e aventuras no filme D.P.A 
com a estudante Júlia na seção Linguagens; 
experiências com a leitura criativa e o trabalho 
de uma Especialista em Trabalho Social com 
Famílias na seção Práticas que transformam; 
reflexões de ex-alunos da Eseba/UFU sobre a 
escola e um texto sobre K-pop e xenofobia na 
seção Pesquisações; por fim, na seção Roda de 
conversa, um podcast com dois estudantes da 
Eseba/UFU sobre o “Clube de Leitura Diário de 
Ideias”.

Luciana Soares Muniz
Coordenadora do Programa Institucional Diário de Ideias 

Qual a relevância de um jornal 
infantojuvenil?



NOSSA HISTÓRIA 
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Foi em 2018, no Sesi, Rio de Janeiro. O “Di-
ário de Ideias” estava lá, na premiação do  
11º Prêmio Professores do Brasil, reconhe-

cido pelo Ministério da Educação como  o  
melhor  projeto  voltado  para alfabetização 
de crianças no Brasil.

O Diário de Ideias: linhas de experiências 
foi o vencedor Nacional no 11º Prêmio Pro-
fessores do Brasil, na categoria Ciclo de 
Alfabetização (1º, 2º e 3º anos), em 2018.  
Assista ao momento emocionante da pre-
miação, acessando:

https://youtu.be/6wNBzhxrFPw 

Confiram também o relato na íntegra pelo 
link: http://premioprofessoresdobrasil.
mec.gov.br/2018-home/premiados-e-
-relatos-11-edicao-2018
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Eliane Moreira
Maria Eugênia Matos

Momento da premiação do 11º Prêmio Professores do Brasil

Tudo começou por meio dos estudos de 
doutorado e pelo cotidiano em sala de 
aula, da professora Luciana Muniz, da Ese-
ba/UFU. “O ‘Diário de Ideias’ é uma meto-
dologia criada para contribuir com o pro-
cesso de ensino e aprendizagem da leitura 
e da escrita, com ênfase na expressão da 
criatividade”, explica a autora da metodo-
logia. 
 
Pela qualidade e impacto da metodolo-
gia nos processos de ensino e aprendiza-
gem das crianças e professores, em 2019, 
o “Diário de Ideias” se constituiu como um 
Programa Institucional da Pró-reitoria de 
Extensão e Cultura (Proexc) da UFU e as-
sumiu ampla dimensão na formação de 
professores e implementação de ideias 
inovadoras, com alcance nacional e inter-

Registro dos momentos
Medalha da Ordem Nacional do Mérito Educativo – Grau de Cavaleiro 

da Ordem – pela Presidência da República/Brasil

Entrega da Medalha para a professo-
ra Luciana Muniz, pela conquista do 
11º Prêmio Professores do Brasil com 

o “Diário de Ideias”

https://youtu.be/6wNBzhxrFPw
http://premioprofessoresdobrasil.mec.gov.br/2018-home/premiados-e-relatos-11-edicao-2018


Visita ao Ministério da Educação

Viagem ao Canadá

Encontro com o Ministro da 
Educação da época, Rossie-
li Soares, para discutir sobre 
o programa e os desafios da 

educação no Brasil
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Visita técnica às escolas, promo-
vendo troca de experiências

https://www.youtube.com/watch?-
v=GiBXXfiVDOY

Você pode acessar a reportagem 
sobre a visita técnica ao Canadá, no 
número 5 do “Jornal Diário de Ideias”, 
na seção “Práticas que transformam”, 
pelo link: 
http://www.comunica.ufu.br/noti-
cia/2020/11/professores-da-eseba-
-fazem-visita-tecnica-escola-cana-

dense 

Quer conhecer um pouco mais sobre 
a metodologia do “Diário de Ideias”? 
Acesse o link abaixo e embarque nes-
ta proposta de criação com a profes-
sora Luciana Muniz: 

http://www.comunica.ufu.br/noticia/2020/11/professores-da-eseba-fazem-visita-tecnica-escola-canadense
https://www.youtube.com/watch?v=GiBXXfiVDOY


“Ser voluntária no ‘Programa Institucional Diário de Ideias’ é um aprendizado interminável. Como 
estudante do curso superior de Jornalismo na Universidade Federal de Uberlândia (UFU),  atu-
ar diretamente em um projeto como o ‘Jornal Diário de Ideias’ é uma conquista muito gran-

de, principalmente pela oportunidade de trabalhar ao lado de profissionais do Jornalismo,  que 
compartilham muitos conhecimentos comigo.
 A comunicação é a base do processo que envolve o ‘Jornal Diário de Ideias’ e isso mostrou algo 
fundamental para minha trajetória como estudante da área comunicacional: é essencial compre-
ender as múltiplas maneiras de produzir e transmitir um conteúdo e, sobretudo, como a men-
sagem desse conteúdo é recebida e interpretada pelas pessoas. Por isso, o 
‘Jornal Diário de Ideias’ expandiu o meu olhar para além do fazer jornalísti-
co tradicional, me mostrando possibilidades de interações e expressões 
diversas por meio de diferentes linguagens e mídias. Tenho muito orgu-
lho de fazer parte da equipe de jornalismo desse projeto.”

Com a palavra
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Maria Eugênia Matos da Cunha Lima, 19 anos, estudante de
 Jornalismo/UFU
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“Olá, sou Eliane Moreira, Jornalista da Diretoria de Comunicação da UFU, desde 2008. Ingressei 
no jornalismo no período que cursava faculdade, em 1986. Trabalhei em rádio, televisão, as-
sessoria de comunicação e como docente. Desde o ano passado, me foi oferecido um novo 

desafio: dividir meu tempo com a equipe do ‘Jornal Diário de Ideias’. Para mim, tem sido uma 
grande experiência. Aprender a fazer jornalismo de forma lúdica, percebendo 

as ideias do outro, construindo com cuidado as expressões ... tudo por aqui 
é costurado com muito amor e carinho. A cada edição nos superamos e 
vibramos com os resultados. Estou alinhavando este aprendizado e, aos 
poucos, costurando os retalhos desta colcha de ideias que é o nosso Jor-
nal.”

Eliane Moreira, Jornalista da Diretoria de Comunicação da UFU

“Olá, queridos leitores, do ‘Jornal Diário de Ideias’! Me chamo Julcineia e sou mãe do Caio Au-
gusto, aluno do 3ºB Eseba/UFU. Quero deixar meu relato sobre a importância do ‘Jornal Diário 
de Ideias’.

Conhecemos o Projeto ‘Diário de Ideias’ em 2019 e foi muito gratificante ver sua evolução e 
participar das ações deste Projeto como o ‘Jornal Diário de Ideias’. Vimos toda a dedicação e 
o empenho e nos apaixonamos principalmente quando ouvíamos a Prof.ª Luciana Soares Mu-
niz falar sobre todas as possibilidades e alcance desta ferramenta de divulgação das ações das 
crianças. Percebemos que propiciou a todos os envolvidos uma experiência 
única, permitindo protagonismo das crianças, algo que considero de extre-
ma importância para a formação delas. Agradeço a todos que se dedicam 
e tornam possíveis essas ações para o desenvolvimento das pessoas. Um 
abraço a todos.”

Julcinéia Fonseca Costa, mãe do Caio Augusto, aluno do 3ºB , Eseba/UFU

Nossa leitora!
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Neste número 10 do “Jornal Diário de Ideias”, nós, Franciele Queiroz e Walleska Bernardino, 
apresentaremos a vocês, leitores, a seção pela qual somos responsáveis: Pesquisações. 
Essa seção privilegia a busca pelo conhecimento... e conhecer implica em agir. Logo, a 

ação de pesquisar - por isso PesquisAções - implica em agir pelo e para o conhecimento. Conhe-
cimento que tem sido construído de diversas maneiras e sob diversas perspectivas no espaço 
que serve ao compartilhamento de inquietações e de curiosidades discentes. Falamos, a seguir, 
sobre as duas subseções que compõem a seção Pesquisações. 
Na subseção Refletindo, de responsabilidade da Professora Walleska Bernardino, a autoria, um 
dos pilares do “Programa Diário de Ideias” e do “Jornal Diário de Ideias”, é ampliada exponencial-
mente, dada a condição de reflexão proposta pela subseção. Em outras palavras, nesse espaço, 
o estudante tem, primordialmente, condição protagonista de pensar o mundo, de apresentar 
seu ponto de vista sobre o que escolher refletir. É uma ação criadora, criativa, autoral, protago-
nista! É um tempo-espaço para (re)pensar, (re)construir, (re)inventar-se autor das próprias ideias; 
autor do próprio discurso! Refletir sobre si, sobre o outro, sobre o mundo!
Já a subseção Você sabia?, de responsabilidade da Professora Franciele Queiroz, abre espaço 
para que crianças e adolescentes da educação básica apresentem curiosidades informativas do 
universo infantojuvenil. Desse modo, há o respeito à escolha e à autoria desses estudantes que 
apresentam em suas reportagens conhecimento sobre temáticas de interesse dos autores. As 
reportagens já produzidas apresentaram ao público leitor do “Jornal Diário de Ideias” curiosida-
des sobre: segregação racial, disseminação de notícias falsas e os movimentos antivacina, curio-
sidades sobre a sapatilha de ponta da bailarina, gueixas e a cultura japonesa, universo da música, 
desmatamento no Brasil, o universo dos desenhos e benefícios dos animais domésticos para a 
nossa saúde. Nesta edição, há a discussão sobre o universo K-pop e a xenofobia. Confira! Todas 
as abordagens apresentadas são escolhidas e desenvolvidas a partir da experiência singular de 
cada aluno-autor. 
Assim, caros leitores, convidamos vocês a explorar e a prestigiar a seção Pesquisações que pri-
vilegia reflexões e curiosidades infantojuvenis. Conheçam os textos autorais dos estudantes que 
escrevem nesse espaço.   
Um abraço reflexivo e curioso,

Franciele Queiroz e Walleska Bernardino

Equipe da Seção “ Pesquis   ações”

Walleska Bernardino, professora na Eseba/UFU

Franciele Queiroz, professora na Eseba/UFU


