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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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Práticas que transformam

Ideias em Ação Com a Família!

O“Clube de Leitura Diário de 
Ideias” foi idealizado pela 
professora Luciana Muniz 

e se constituiu como uma iniciativa 
do “Programa Institucional Diário de 
Ideias” da Proexc/UFU. Surgiu do in-
teresse das crianças e dos familiares 
pelo universo literário e da necessi-
dade de compartilharem suas ideias, 
criações, percepções e interpreta-
ções das histórias lidas.Tem sido ex-
perienciado nas turmas de 3º ano da 
Eseba/UFU com os professores Lu-
ciana Muniz, Vaneide Dornellas, Joh-
natan Augusto.

O clube promove um espaço-tem-
po às pessoas que têm interesse 
em compartilhar suas “ideias a par-
tir da leitura”, criando, dessa forma, 
a possibilidade de conceder a lei-
tura como um prazer cotidiano. 

O objetivo é trazer ideias autorais 
e protagonistas dos estudantes no 
deleite com a leitura e, a partir da 
troca de mensagens, trazer a es-
crita como canal de comunicação, 
expressão e criação, inspirando vá-
rias pessoas a viajarem pelo univer-
so dos livros.

Luciana Muniz| Daniel Costa | Maria Eugênia Matos | Eliane Moreira
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Da esquerda para a direita: Vaneide, Luciana e 
Johnatan - foto tirada em 05/03/2020 no mo-

mento de abertura da formação de professores  
do “Diário de Ideias”

Flyers criados pela equipe da Eseba/UFU para divulgação das rodas do “Clube de 
Leitura Diário de Ideias”

Mas como tudo isso é colocado em prática?
 

Os membros do clube, composto por estu-
dantes, familiares e professores da Eseba/
UFU, escolhem uma obra literária para ser lida 
e, quando a leitura é finalizada, uma roda de 
conversa é feita para todos compartilharem 
suas “ideias a partir da leitura”, ou seja, suas 
percepções gerais sobre a história. Não é le-
gal? 

E a diversão não para por aí!  
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O Clube também é uma caça ao te-
souro das ideias. Por isso, previa-
mente ao momento da leitura, as 

crianças e demais membros do clube re-
cebem um “Mapa de leitura”, composto 
por pistas que ajudarão os participantes a 
encontrarem o tesouro, ou melhor...des-
vendarem qual será a leitura da vez e mui-
tas possibilidades que poderão encontrar 
com essa leitura!

Algumas pistas do “Mapa de leitura” são: 

- Conhecer o autor do livro.
- Instigar os leitores com perguntas e 
curiosidades sobre o conteúdo da capa 
do livro.
- Destacar, na leitura do livro, pala-
vras, ideais, lugares e outros elementos 
associados à temática da obra literária.
- Realizar desafios: momento de ge-
rar ideias próprias que possam ir além da 
história, mudar algo na narrativa, trazer 
elementos novos e tantas outras possi-
bilidades de um pensar criativo.

E tem mais: em uma das pistas, as crianças são convidadas a usarem a criatividade e expres-
sarem suas ideias sobre a leitura, elaborando um selo e um cartão postal autoral, chamado 
de “Minhas ideias a partir da leitura”. O selo e o cartão são registros das próprias ideias do lei-
tor, bem como uma marca de sua leitura que poderá ser compartilhada com outras pessoas. 
Desse modo, a criança pode constituir, ao longo do tempo, a sua própria trilha de leitor. A 
essência é promover a comunicação, a troca de ideias na roda e isso acontece por meio de 
diferentes formas de expressão: vídeos, escritas, desenhos, colagens e muito mais.

O cartão e o selo postal foram criados pela estudante Anna Júlia, do 3º ano da Eseba, a partir 
da leitura do livro “Sopa de pedra”, no clube:

Saiba mais sobre o livro “Sopa de pedra” no número (9) do “Jornal Diário de Ideias”, na seção Lendo 
o Mundo. 
http://www.comunica.ufu.br/noticia/2021/06/com-voces-o-9o-numero-do-jornal-diario-de-ideias

http://www.comunica.ufu.br/noticia/2021/06/com-voces-o-9o-numero-do-jornal-diario-de-ideias
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Com essas pistas instigantes e interativas, os estudantes são incentivados a mergulhar no 
universo literário, se aproximando das obras e expandindo o interesse pela história antes 
mesmo de  iniciar a leitura!
Acesse o link para visualizar o “Mapa de leitura” oficial:

http://www.lucianamuniz.com.br/diario-de-ideias-com-leitura/ 

A estudante Anna Júlia e sua mãe Ana Lúcia compartilharam um relato sobre a ex-
periência:

Como vimos, o “Clube de Leitura Diário de Ideias” provoca nos estudantes a vontade de ex-
perienciar, registrar e compartilhar suas percepções acerca das várias possibilidades literá-
rias. A Júlia foi uma das estudantes que se viu imersa no clube e quis registar suas sensações 
sobre uma das leituras. Ela compartilhou suas “ideias a partir da leitura” sobre o livro “Malala, 
a menina que queria ir para escola” em seu “Diário de Ideias”. 

Para mais detalhes sobre  o livro “Malala, a menina que queria ir para escola”, confira a seção 
“Lendo o Mundo” deste número! págs. 8-9

Júlia mostra em seus registros que meninas e mulheres são guerreiras e merecem ter seus 
direitos garantidos! Assim como Malala, também podemos transformar o mundo.

http://www.lucianamuniz.com.br/diario-de-ideias-com-leitura/
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Scanned by TapScanner

“A mulher tem direito de tudo, tem direito de estudar, direito de trabalhar, direito de 
saber. A mulher não é um objeto, nós somos mais do que pensam, nós somos for-

tes e guerreiras, nós somos inteligentes e espertas. Fica a dica.”

“Fazer parte do ‘Clube de Leitura Diário de Ideias’ é tão legal e eu me sinto tão feliz porque 
eu posso me expressar e demonstrar as minhas ideias e fazer anotações do meu dia a dia. 
A maneira de escrever meu próprio roteiro e minha história, eu me sinto uma escritora. Eu 
também posso expressar minhas ideias desenhando ou colocando fotografia, colagem, 
algo que eu não quero esquecer. No clube também lemos livros de grandes autores e re-
gistramos no diário de ideias; essa parte eu amo porque eu consigo dar minha opinião 
dentro do meu diário e compartilhar com os meus amigos. É tanta coisa legal que se eu 
escrever eu vou terminar com todas as folhas do jornal. Então, minha gente, venham fazer 
parte do ‘Clube de Leitura Diário de Ideias’! Eu garanto que vocês não irão sair do clubinho 
de ideia, e quem sabe mais amigos venham fazer parte  do time! Assim, a gente consegue 
tirar nossas ideias do papel e passar para o mundo.”

Anna Júlia, 9 anos, 
3º ano , Eseba/UFU

“Eu gosto de fazer o cartão postal com desenhos e escrever sobre o 
livro. A roda de leitura com a professora e os colegas é muito legal, 

porque cada um tem uma ideia diferente do mesmo livro!”

Mamãe Ana 
Lúcia

Anna Júlia tem se desenvolvido 
notavelmente na escrita, na leitura 
e na criatividade. Nós fazemos a 
leitura dos livros indicados juntos. 
Mas a Anna Júlia gosta de ler so-

zinha também.” 
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Todos sabemos da fundamental impor-
tância da leitura e da literatura em nos-
sa vida. Entretanto, longe de ser apenas 

importante para apropriação do signo cultu-
ral escrito, a literatura se apresenta como um 
elemento capaz de provocar transformações 
indispensáveis em adultos e crianças. Esta-
mos falando de desenvolvimento cultural, ou 
seja, o contato constante com as obras literá-
rias pode atuar nas funções psicológicas su-
periores, repercutindo, portanto, na memória, 
na imaginação, no desenvolvimento afetivo 
emocional, na criatividade e na compreen-
são de mundo em um movimento cíclico.

Literatura é Arte! Considerando a arte nes-
sa dimensão, a tomamos como possibilida-
de vivida/experienciada. A criança constrói 
a compreensão de si e de sua relação com 
o mundo, portanto, a construção de signifi-
cados, a experiência com diversos papéis 
sociais, as ampliações de conhecimento de 

mundo também se dão por meio das histó-
rias. Deste modo, podemos entender que 
esta atividade é um processo que transforma 
e pode dar origem a novas necessidades e 
motivos, ou seja, gera outras atividades, estru-
turalmente novas, propiciando a emergência 
de novas formações psíquicas. Assim, a rela-
ção constante das crianças com a literatura 
é uma fonte para o desenvolvimento, com 
diversas possibilidades que afetam, instigam, 
mobilizam e convidam adultos e crianças. A 
literatura traduz-se, também, como modo de 
apropriação da cultura na história. 

O “Clube de Leitura Diário de Ideias” surge 
como uma importante ação na perspectiva 
de trazer experiências com as obras literárias 
e contribuir sobremaneira no processo de 
desenvolvimento dos estudantes. Acessem: 
http://www.lucianamuniz.com.br/diario-
-de-ideias-com-leitura/
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Núbia Silvia Guimarães
Professora Titular no Colégio de Aplicação Escola de Educação Básica da Universidade Federal de Uberlândia

Momento de leitura com crianças do 
G1. Acervo da Autora. 2017

Profa. Núbia Silvia Guimarães, assessora pedagógi-
ca - Equipe da Direção da escola Eseba/UFU

Tem mais sobre literatura!
Convidamos a Professora Núbia da Eseba/UFU, especialista na temática literatura, para comparti-
lhar conosco suas ideias sobre esta temática. Vamos para as descobertas deste universo literário! 

http://www.lucianamuniz.cm.br/diario-de-ideias-com-leitura/o
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Nossa outra convidada deste número é a Fernanda de Magalhães, Especialista em Tra-
balho Social com Famílias na Eseba/UFU. Ela traz contribuições para nosso Jornal sobre 
seu trabalho como Assistente Social no âmbito escolar, bem como sobre a importân-

cia que sua atuação carrega na vida dos estudantes e familiares. 

“Me chamo Fernanda, sou casada, mamãe da Melissa e da Mariana, sou natural de Araxá/
MG e uberlandense de coração há quase 20 anos! Sou Assistente Social, ingressei na Eseba 
há quase oito anos e desde então me apaixonei pelo Serviço Social na educação e por suas 
inúmeras possibilidades de atuação! 
A escola é a porta de entrada das contradições da sociedade e o meu trabalho está direta-
mente relacionado ao combate da desigualdade social por meio de programas e políticas 
sociais que visam à preservação, à defesa, à ampliação dos direitos humanos, à justiça social  
e, também, a assegurar a garantia dos direitos das crianças e adolescentes, em cumprimen-
to com as leis da Constituição Federal e do Estatuto da Criança e dos Adolescentes (ECA).
Em se tratando dos desafios enfrentados na rotina de trabalho do Assistente Social na es-
cola, confesso que são inúmeros, contudo, o maior de todos têm sido a atuação nesse 
contexto de pandemia e o trabalho remoto. Os impactos na vida das famílias e estudantes 
aumentaram consideravelmente e a minha forma de atuação profissional e a dos demais 
profissionais da escola precisou ser reinventada. A escola passou a ser a casa do estudante 
e dificuldades, antes inexistentes para muitas famílias, passaram a existir, tais como: falta de 
acesso a tecnologias para acompanhar o ensino remoto, dificuldade em organizar rotina 
de estudos no núcleo familiar, evasão escolar, problemas financeiros, desemprego, adoe-
cimento e tantos outros! E nessa realidade, o Serviço Social e outros setores da Eseba/UFU 
organizaram vários trabalhos, tais como: a inclusão digital para famílias de baixa renda, a 
distribuição de itens da merenda escolar, a  busca ativa de alunos ausentes por meio de visi-
tas domiciliares, o atendimento e acolhimento remoto sempre que necessário, encaminha-
mentos para rede de apoio da criança e do adolescente etc. Enfim, um trabalho coletivo de 
muita dedicação e coragem diante de tantas mudanças inesperadas, mas que nos mostrou 
o quanto somos mais fortes do que imaginávamos!”

Fernanda de Magalhães no Setor de Ser-
viço Social

Doação de itens da merenda escolar para 
familiares e estudantes da Eseba. Créditos 
da Imagem: Alexandre Costa/Dirco-UFU

Trabalho de atendimento às famílias e estudan-
tes público-alvo da Inclusão Digital

Comunidade Escolar

Fernanda de 
Magalhães




