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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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Espaço Artístico
Getúlio Góis | Joice Mundim| Mariane Silva

Mariana compartilhou conosco sobre umas das coisas que gosta muito de fazer, ir ao 
teatro. Nessa reportagem, abordou sobre o espetáculo “Ivan e o pássaro de fogo’’ 
do grupo Trupe de Truões.

Ela é uma garota que adora ir ao teatro com a família e também com a escola. Já foi assistir a 
várias peças teatrais e é muito fã do Grupo Trupe de Truões e do grupo Emcantar.
Em um bate-papo on-line, tendo em vista o distanciamento social, frente à pandemia da co-
vid-19, Mariana juntamente com a professora da Eseba/UFU, Mariane Éllen, dialogam sobre 
as experiências e emoções da estudante com o teatro.
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Mariana carinhosamente deixou uma 
mensagem para a Trupe de Truões:

E, generosamente, a Trupe respon-
deu, por meio do integrante Ricardo:

“‘Ivan e o pássaro de fogo’. No come-
ço eu fiquei com medo, porque eu 

achei que ele ia pegar fogo. Mas não 
foi isso, aconteceu magia e história de 

amor.”

Conheça o grupo Trupe de Truões e seus espetáculos, programas, projetos e muito mais 
acessando o site: http://trupedetruoes.com.br.
Respeitável público, prepare o coração e a imaginação, pois o espetáculo “Ivan e o pássaro 
de fogo” está em cena!
Clique na imagem e viva essa emoção! 

Flyer oficial de divulgação do espetácu-
lo teatral “Ivan e o pássaro de fogo”

Mariana nos presenteou com seu sentimen-
to sobre o espetáculo:

“Oi, eu sou a Mariana e tenho 7 anos. Eu gosto de brincar de bola 
com o papai e a Fernanda (irmã) e de boneca com a mamãe. Gosto 
também de montar o robô que meu padrinho me deu, daqui uns dias 

vou montar um até com comando de voz.”

Mariana Alves Faria, 7 anos, 2º ano, Escola Muni-
cipal Domingos Pimentel de Ulhôa

Clique nos rostos para 
acessar os vídeos.

http://trupedetruoes.com.br
https://youtu.be/pcDdYr-3Kuw
https://youtu.be/R5xIkWXXdKc
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Sessão Pipoca

Julia nos faz um convite muito especial para 
embarcarmos em uma aventura cheia de 
mistério e de magia com os Detetives do 

Prédio Azul (D.P.A.). Preparem-se para viven-
ciar momentos de fantasia, conhecerem o 
mundo mágico dos detetives e das bruxas e 
bruxos e para darem boas risadas. 
O filme é uma produção brasileira, dirigida 
por André Pellenz, escrito por Flávia Lins e Sil-
va, lançado em 20 de julho de 2017.

Uma das curiosidades deste filme é que os 
detetives gravam e cantam uma música so-
bre a história do filme, “Avança como um 
trem”, de autoria de Flávia Lins e Silva, Cauê 
Leal e Fabio Góes. Vocês não podem perder! 

Vamos lá? Julia nos conta um pouco sobre 
essa história incrível: 

“Meu nome é Julia Junqueira e tenho 9 anos. Gosto muito de animais 
de estimação, tenho um peixe que se chama Nicolas e uma calopsita 

que se chama Kiko. E também gosto de brincar, pular e girar!”  

Julia Junqueira Queiroz, 9 anos, 3º ano, Eseba/UFU
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“No filme ‘Detetives do Prédio Azul’, D.P.A., os detetives Pippo, Sol e Bento precisam resol-
ver o mistério do prédio azul. Cada detetive tem uma qualidade especial: o Pippo tem um 
faro bom, a Sol tem um óculos chique para deixar tudo grande e o Bento é um cientista 
que tem um monte de coisa robótica. Tudo começou na festa que Dona Leocádia, síndi-
ca do prédio azul e bruxa, resolveu dar para seus amigos bruxos. Nesse dia, apareceram 
rachaduras no prédio azul e o que aconteceu foi muito sério, porque o prédio é o amu-
leto da Dona Leocádia e ele seria destruído por causa dessas rachaduras. Para começar 
a investigar esse mistério, Pippo, Sol e Bento vão para o clubinho secreto, que ninguém 
sabe onde fica, para vestir suas roupas de detetives. Eles também vão contar com a ajuda 
de outros três detetives, Mila, Capim e Tom, os primeiros detetives a usarem o clubinho.”    

Julia compartilha conosco algumas fotos e explica: “eu gosto dos ‘Detetives do Prédio 
Azul’, porque eles são iguais a mim, animados, gostam de brincar, de pular e de girar! 
Eu tenho uma foto com o Pippo, de quando eles vieram em um shopping da cidade e 
montaram o prédio azul para visitas. Eu estava passeando no shopping e, por pura coin-
cidência, os D.P.A. estavam lá!” 

Julia e Pippo (Persona-
gem do “Detetives do 

Prédio Azul”)

Julia na exposição do “Dete-
tives do Prédio Azul”, D.P.A., 
em um Shopping da cida-
de de Uberlândia - Arquivo 

pessoal
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