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 Olá, seja bem-vindo ao “Dia-
rinho”! Aqui você encontra muita 
diversão, criatividade e ideias.
O “Diarinho” é um espaço exclusi-
vo para a participação e expressão 
autoral dos nossos leitores!

 A exemplo do “Diário de Ideias”, o “Diarinho” tem sua es-
sência fundamentada em três princípios: criatividade, autoria 
e protagonismo. Além disso, a participação dos leitores neste 
espaço é baseada em experienciar, registrar e compartilhar!

 Neste número, o “Diarinho” veio no formato do “Diário de 
Ideias: minhas experiências”, material vivenciado pelas crianças 
do 3  ano do Ensino Fundamental da Eseba/UFU, em 2022, e 
criado pela Profa. Dra. Luciana Soares Muniz com o apoio do 
Prof. Ms Johnatan Augusto da Costa Alves e da Profa. Vaneide 
Corrêa Dornellas. Esse material foi diagramado pela estagiária 
Isabela Akemi Toyokawa Leonel, estudante de Artes Visuais da 
UFU! 
 Para ficar por dentro de mais detalhes sobre o “Diário de 
Ideias: minhas experiências” e conferir exemplos de registros 
de estudantes da Eseba/UFU, acesse a reportagem da seção 
“Práticas que transformam”, na página 18, número 13, do nosso 
“Jornal Diário de Ideias”!
 Assim, convidamos você, leitor, a conhecer algumas das 
páginas que compõem este material! 
 Você também pode registrar aqui as suas percepções so-
bre o retorno às aulas presenciais, sobre as vivências no ensino 
remoto ou até mesmo sobre experiências do dia a dia! Já pen-
sou que legal? Então vamos lá!

o



Minhas experiências

Cole
sua 
foto
aqui

Autor(a):



aproveitar cada momento para conversarem e trocar ideias; 

 respeitar o tempo que você precisa para a realização de cada atividade proposta,

sendo que, cada uma poderá envolver mais de um momento para a sua

concretização; 

 a conversa entre vocês pode ser conduzida com dicas, pistas e perguntas para

ajudar a lembrar com detalhes de momentos e, assim, despertar as ideias; 

 e se ainda ficar difícil de lembrar de algo peça ajuda para sua família para que ela

fale pelo menos dois exemplos; 

 buscar recursos materiais diferenciados, como imagens, fotos, objetos do

cotidiano da família, para que possam servir de exemplos e inspiração para a

experiência com as temáticas sugeridas no trabalho; 

 escolher um horário e lugar que sejam mais adequados para você, que

contribuam para o envolvimento de todos com as atividades propostas; 

 registrar os momentos vividos por meio de fotos, recortes e colagens de imagens

representativas, áudios, vídeos, materiais coletados no cotidiano (como

embalagens), objetos diversos e/ou outras formas de marcar as experiências

vividas. 

  Observações importantes para as crianças: 

  Criamos uma atividade muito especial para que possam vivenciar a experiência com o

Diário de ideias. Organizamos cada experiência como um momento para enriquecer a

aprendizagem e aguçar a sua curiosidade e criatividade! Vamos lembrar sempre: O Diário

de ideias é um espaço para colocarmos nossas ideias, sentimentos, experiências e muito

mais! Mas aqui, temos um Diário de ideias diferente, em que cada página é um convite para

que você descubra ainda mais sobre você e suas ideias! 

Olá, crianças e familiares! 



Criamos um Diário de Ideias para
conhecermos mais sobre você e sobre a

nossa turma. Vamos trocar muitas ideias
a partir das nossas experiências, das

nossas ideias e muito mais. Vai ser muito 

Vamos lá! Cada página deste diário
poderá ser feita ao longo da semana,
e compartilhada em nossas rodas de
conversa, durante nossas aulas!

Temos um
PRESENTE
para você

Você pode registrarpor meio de escrita,desenhos, colagens,pinturas ou comoquiser

divertido você registrar suas ideias para mostrar para a
turma, para seus familiares e amigos



Retornamos para a escola no 

O QUE EU QUERO

FAZER?
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presencial! Queremos saber o que você sentiu ao
entrar na escola e rever seus colegas,

professores, equipe da escola como um todo e o
próprio espaço da escola. Conte para nós o que

você quer fazer na escola e o que sentiu mais
falta no tempo que ficamos em ensino remoto.

/ // /



A ESCOLA DOS MEUS SONHOS

Ao voltar para a escola, você gostaria de encontrar algo diferente? O que você
mudaria na escola para que ela ficasse do jeitinho que você sonha?
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/ /MINHA
FAMÍLIA

Tem pessoas pertinho de nós nesse momento. 
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Quem são as pessoas que estão em casa com você? O que você
tem feito com cada uma delas? Que tal convidar alguém para
fazer um registro com você de algo que fizeram juntos(as)?

Inventem uma forma especial e criativa de deixar aqui a marca
deste momento



/ /
São as pessoas que mais nos amam. Certamente você fez alguma

coisa muito legal com eles nesse período. Que maravilha você
guardar esse dia especial com muitos detalhes registrados. Você

aceita esse desafio? Que tal lembrar de cada detalhe deste
momento importante (pessoas, roupa, cores, lugar...) e registrá-lo

aqui? Vamos lá!

Estar com a nossa família é muito bomDIA
ESPECIAL
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/ /
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COMIDA

SABOROSA

Algumas pessoas estão aproveitando esse 
momento para fazer comidas gostosas e diferentes com a ajuda
dos familiares. Vocês já fizeram alguma receita deliciosa? Que tal

fazer uma investigação dos ingredientes utilizados? Humm... Será que
você pensou em colocar algum outro ingrediente? Como ficaria essa

receita? Como seria o registro do sabor do que você comeu?



/ /
BRINCADEIRAS

Muitos familiares também estão  
aproveitando o tempo para brincar com as crianças em casa.

Vamos registrar algum momento de brincadeira que você gosta
muito de fazer com seus familiares? Se ainda não fez nenhuma
brincadeira com a família, que tal pensar em alguma brincadeira
como pique-esconde, pega pega, corre cotia, mímica e convidar a

família para um momento de muita diversão? Como você gostaria
de registrar esse momento para ser compartilhado depois com

tantas outras pessoas?
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/ /

BRINQUEDOS
Vamos fazer uma lista dos seus brinquedos favoritos?

Se você lembrar, escreva de quem ganhou.
Que tal Seguir a ordem começando por aqueles que você mais

gosta?
Será que tem algum brinquedo que você não gosta? Conta pra gente

BRINQUEDOS DE QUEM GANHOU MOSTRE AOS SEUS COLEGAS

1.
 

2.
 

3.
 

4.
 

5..
 

6.
 
7. Página
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CONTE UM POUCO
COMO É

O LUGAR QUE
VOCÊ MORA

Tem alguma parte do lugar onde você mora que você gostaria de mudar? O que você
mudaria? Por quê? Como é seu quarto? Cada quarto tem um formato e muitas

coisas diferentes! Você já pensou em explorar todo o seu quarto? Que tal utilizar
uma caixa de sapatos para fazer um quarto em miniatura? Quais objetos você

poderia utilizar? Se você pudesse, faria algo inovador no seu quarto?

DIVIDA COM

SEUS COLEGAS

SUAS IDEIAS

Página
8



MÚSICA E

ENTRETENIMENTO

Que tal registrar
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/ /
 nomes de músicas, filmes, vídeos que

você gosta? Faça uma listinha bem
divertida que tenha "a sua carinha",

contando tudo que você gosta de fazer
para se divertir!



ROTINA E RESPONSABILIDADES
Queremos conhecer um pouco mais sua rotina! Registre o que você gosta de fazer em

cada dia da semana.

DOMINGO SEGUNDA TERÇA SÁBADO

QUARTA QUINTA SEXTA
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/ /



DOMINGO

QUARTA QUINTA SEXTA SÁBADO

SEGUNDA TERÇA

QUE TAL CONTAR SOBRE O QUE VOCÊ FAZ
EM CADA DIA DA SEMANA? 
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