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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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Roda de conversa

Olá, pessoal! Neste episódio, do nosso 
podcast, contamos com a presença 
da estudante Anna Júlia Moraes e do 

estudante Felipe Mamede, ambos estudan-
tes do 3º ano do ensino fundamental na Ese-
ba/UFU.
O tema desta Roda de Conversa é o “Clu-
be de Leitura Diário de Ideias”. Para ficar por 
dentro de todos os detalhes dessa iniciativa 
e como ela é colocada em prática, confira as 
seções “Lendo o Mundo” (p. 8-9) e “Práticas 
que transformam” (p. 17-22) deste número do 
Jornal!
Na roda de hoje, os estudantes tiveram um 
bate-papo com a professora Léa e comparti-
lharam a experiência com o Clube e contaram 
suas “leituras e ideias” e como elas perpassam 
seus cotidianos. Os estudantes conversaram  
sobre como acontece a leitura em família e 
contaram sobre o “Mapa de leitura”, que é 
uma caça ao tesouro das ideias com pistas 
que ajudam os participantes do “Clube de 
Leitura Diário de Ideias” a desvendarem qual 
será o livro da vez!

Livros do “Clube de Leitura Diário de Ideias” 
que a Anna Júlia e o Felipe indicaram na Roda 
de Conversa:

 “As cartas de Ronroroso” - Hiawyn 
Oram e Sarah Warburton
 “O bairro do Marcelo” - Ruth Rocha
 “Sopa de pedras” - Ana Maria Machado
       “Malala, a menina que queria ir para a 
escola” - Adriana Carranca

Ouça o Podcast!

Léa Aureliano de Sousa| Marcus Vinícius Santos | Maria Eugênia Matos
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“Eu indicaria o livro ‘Bairro do Marcelo’, ele é 
muito legal e divertido!”

 Anna Júlia

Eles também trouxeram outras indicações!

“Tem um livro muito legal que você precisa 
ler, ele se chama ‘Não abra este livro’, mas 

pode abrir que só tem diversão!” 
Felipe

O momento da leitura ganha um encanto a 
mais e você é nosso convidado especial! Ve-
nha ouvir esse diálogo com a gente! 

Quer conhecer melhor o ‘’Diário de Ideias’’? 
Então, vamos juntos!

No “Clube de Leitura Diário de Ideias”, as crian-
ças são convidadas a usarem a criatividade 
e expressarem suas ideias sobre a leitura e 
fazerem um selo e um cartão postal autoral, 
chamado de “Minhas ideias a partir da leitu-
ra”. O selo e o cartão são registros das pró-
prias ideias do leitor, bem como uma marca 
de sua leitura que poderá ser compartilhada 
com outras pessoas. Desse modo,  a criança 
pode constituir, ao longo do tempo, sua pró-
pria trilha de leitor.

https://anchor.fm/diario-de-ideias/episodes/10-Clube-Dirio-de-Ideias-com-leitura-e16kiri



