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Olá, seja bem-vindo ao “Diarinho”! Aqui você encontra muita diversão, criatividade e ideias.
O “Diarinho” é um espaço exclusivo para a participação e expressão
autoral dos nossos leitores!
A exemplo do Diário de Ideias, o “Diarinho” tem sua essência fundamentada em três princípios: Criatividade, Autoria e Protagonismo.
Além disso, sua participação aqui será inteiramente para Experienciar,
Registrar e Compartilhar!
Aqui você sempre encontrará:
Correio Diário de ideias (pág. 5-6): espaço para a troca de cartas
entre os estudantes que desejam compartilhar mensagens de solidariedade. Uma ação do “Diário de Ideias em Ação Solidária”.
ViDiários de ideias (pág. 7): diários no formato de vídeo enviados por
estudantes da Eseba/UFU sobre dicas para as experiências do dia a
dia!
“Espaço Criatividade” (pág. 8-11): seção voltada para as diversas formas de expressão e o colecionamento de selos postais e papéis de
cartas
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CaçaPalavras

BAÚ				RETALHOS
CINEMA			TESOURO
MICROSCÓPIO		 VULCÃO
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Correio Diário de Ideias

S

ejam bem-vindos de volta ao “Correio Diário de ideias”, um espaço-tempo para resguardar e
divulgar as cartas que recebemos de estudantes e outras pessoas da comunidade escolar que
desejam compartilhar mensagens de apoio e de compaixão com aqueles que têm enfrentado o dia a dia nos hospitais, principalmente atualmente, referente à pandemia do Covid19.
Com vocês: o cuidado, a solidariedade e o amor por meio das cartas!

Carta da Rayanne
Rayanne Alves De Jesus Rodrigues,Monitora,cursando 4° Período-Faculdade Pitágoras
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“Para os enfermeiros e médicos.
Vocês são os meus heróis porque lutam pela vida dos pacientes. Obrigada por vocês
existirem. Deus proteja a todos.”
Nicole Martins, 8 anos , 3º ano, Eseba/UFU
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ViDiários de Ideias
Luciana Muniz|Marcus Vinícius Santos | Maria Eugênia Matos

O

s ViDiários têm contribuído para que
os estudantes possam divulgar seus
saberes, darem dicas e inspirar muitas
pessoas. Que tal gravar o seu próprio ViDiário?
Uma premissa importante desta ideia, é que
todo trabalho de gravação e envio dos vídeos,
realizados pelo público infanto-juvenil necessita da supervisão de um adulto, constituindo
assim, um trabalho colaborativo.
Hoje, trouxemos o ViDiário de ideias dos estudantes da Eseba/UFU Olívia e Kauã, para te
inspirar com muitas ideias divertidas!
Em seu ViDiário, a Olívia nos apresenta uma história muito legal por meio de uma produção
audiovisual de animação feita por ela mesma
com muito talento!
No vídeo, os personagens animados criados
por Olívia conversam sobre os impactos que
pequenas ações podem ter no meio ambiente, trazendo uma reflexão muito importante
sobre reciclagem!

O estudante Kauã compartilhou conosco seu
primeiro ViDiário de ideias, no qual ele mostra
seus desenhos autorais feitos com muita habilidade, e relata que irá colocá-los no seu Diário
de ideias! Venha ver como ficaram essas artes
em desenho!

Com vocês… o ViDiário da Olívia:

Com vocês… o ViDiário do Kauã:
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Espaço CriAtividade!
Luciana Muniz|Marcus Vinícius Santos | Maria Eugênia Matos

Selos Postais

Q

ue tal utilizar selos e papéis de carta também? Fizemos um espaço com selos postais para
serem criados por você! Não é fantástico? Você pode recortar os modelos enviados e criar
seus próprios selos! Aproveite esta ideia para escrever cartas e se comunicar com muitas
pessoas!

8.1
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Papéis de carta

T

10

ambém temos papéis de carta para você utilizar como quiser! No nosso site, você pode
encontrar uma coleção inteira de papéis de carta para você escolher e usar sua criatividade,
acesse: Papéis de Carta – Luciana Muniz.

10.1
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Fazendo um microscópio!

J

á pensou em fazer seu próprio microscópio com materiais que você tem em casa? No 11º número do “Jornal Diário de Ideias”, na seção Espaço Lúdico (pág. 11), o estudante Felipe nos ensina
a construir um com objetos reutilizáveis! Que tal aprendermos com ele? A ideia é mesmo muito
interessante e você poderá fazer muitas descobertas com o seu próprio microscópio! Acesse a
reportagem nas páginas indicadas acima e siga o passo a passo para construir seu microscópio.
O Felipe também gravou um vídeo mostrando o passo a passo da montagem do microscópio!
Que tal se inspirar nele e fazer seu próprio vídeo mostrando seu trabalho? Acesse nossas formas
de contato na última página e compartilhe conosco!
E não se esqueça de deixar um registro bem especial sobre sua experiência aqui no Diarinho (use o
espaço abaixo). Pode ser um desenho, um relato, uma foto do seu microscópio, o que você quiser!
Vamos lá?
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Fazendo um Vulcão!

É

diversão que não acaba! Que tal se tornar um cientista e construir um vulcãozinho que até entra
em erupção, tal como nos filmes? Na seção ExperienciAções (pág. 9) do 11º número do “Jornal
Diário de Ideias”, a estudante Vitória nos mostra como fazer esse vulcão. Vamos realizar essa
experiência junto com ela?
Não se esqueça de fazer um registro sobre seu momento de cientista no espaço a seguir!
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Imaginando…

N

as seções Você Sabia? (pág. 23-24 ) e Roda de Conversa (pág25) do 11º número do “Jornal
Diário de Ideias”, alguns estudantes compartilham suas ideias e vontades sobre a escola que
desejam encontrar quando as aulas voltarem para a rotina presencial. Acesse as reportagens
e confira o que cada um espera para esse retorno e, depois, registre a seguir as suas próprias expectativas.
Como você quer encontrar a escola quando retornar? E, se suas aulas já tiverem voltado presencialmente, conte como foi essa experiência e o que você sentiu! Expresse esses pensamentos da
forma que desejar. Vamos lá:

Compartilhe conosco seus
registros feitos no seu

Diarinho!

Quem sabe você e suas produções também
apareçam no nosso próximo número?
Venha fazer parte!

