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Olá, pessoal! Como sabemos, 
a “Roda de conversa” é uma 
dinâmica que possibilita 
nos conhecermos melhor, 
compartilharmos experiências, 
experimentarmos novas 
histórias e trocarmos ideias. 
Uma forma criativa e autoral 
de aprender. O que sempre 
fizemos em sala de aula, 
agora também acontece no 
ambiente on-line! Professores, 
crianças, familiares e outros 
integrantes da comunidade 
escolar, de qualquer lugar e 
a qualquer momento, podem 
nos acompanhar.
Nesse episódio do nosso 
podcast, abordamos um 
tema que certamente nos é 
muito caro, a “família”. Em 
nossas rodas de conversa, 
falamos muito sobre 
experienciar, compartilhar 
e para conhecermos um 
pouquinho melhor sobre 
esta família, ouviremos um 
bate-papo muito legal com a 
professora Léa, sua filha Ana 
Júlia e sua mãe Nair. A dona 
Nair completou 76 anos de 
idade e é aposentada. Não 
poderíamos deixar de contar 
que a dona Nair também é a 
mãe do professor Rones, da 
área de Filosofia da Eseba, e 
do Wendel. 
A dona Nair sempre ensinou 
a seus filhos e a sua filha 
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que o saber jamais pode 
ser retirado de alguém e, 
por isso, os incentivou a 
estudarem e a batalharem 
por seus sonhos e, hoje, 
a Ana Júlia segue esses 
passos. Assim sendo, temos 
diferentes gerações e um 
mesmo ideal! Por isso, 
nomeamos a nossa Roda 
de Conversa deste mês de 
“Família: o encontro de 
gerações que alicerça a 

nossa história”. 
Em nossa Roda de Conversa 
desta edição, contamos 
também com a participação 
dos graduandos Maria 
Eugênia e Marcus que 
auxiliaram na análise e 
recorte dos áudios.
Quer conhecer melhor o 
Diário de Ideias? Então 
vamos juntos! Ouça abaixo 
o podcast!

https://anchor.fm/diario-de-ideias/episodes/7-Famlia-o-encontro-de-geraes-que-alicera-a-nossa-histria-eoba41
https://open.spotify.com/episode/28cGzue7adLASyPuqv4GJ1

