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Cartinha de boas vindas
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Olá, seja bem-vindo ao “Dia-
rinho”! Aqui você encontra 
muita diversão, criatividade e 
ideias.
O “Diarinho” é um espaço ex-
clusivo 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, a participação dos 
leitores neste espaço é baseada em experienciar, regis-
trar e compartilhar!

Nele você sempre encontrará:
Correio Diário de Ideias (pág. 5-6): espaço para a troca 
de cartas entre os estudantes que desejam comparti-
lhar 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. 8-17): seção voltada para as 
diversas formas de expressão e o colecionamento de se-
los postais e papéis de cartas!
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Caça Palavras
As palavras deste caça palavras estão escondidas na horizontal,

vertical e diagonal, sem palavras ao contrário.

AMARELINHA           CANTAROLAR 
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Correio diário de ideias
Sejam bem-vindos de volta ao “Correio Diário de ideias”, um espaço-tempo 
para resguardar e divulgar as cartas que recebemos de estudantes e outras pes-
soas da comunidade escolar que desejam compartilhar mensagens de apoio 
e solidariedade com aqueles que têm enfrentado o dia a dia nos hospitais. 
Hoje, compartilhamos com vocês as mensagens de carinho das estudantes Ma-
ria Eduarda e Amanda e do estudante João Victor!

“Para qualquer pessoa que for, que em cada dia que passar você sare mais 
ainda. Estou torcendo que você volte logo para casa que tenha um coração 
renascido quando você sair.”

Maria Eduarda, 9 anos, 3º ano, Eseba/UFU

CARTA DA Maria Eduarda
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“Oi, eu sou a Amanda, tenho 8 anos estudo 
na escola ESEBA. Sei que não podemos nos 

ver bem pertinho, temos que manter distância, 
mas daqui um tempo todos/todas ficarão 

melhores e felizes. Quero te ver pessoalmente! 
A amizade vale muito.”

Amanda, 8 anos, 3º ano,
Eseba/UFU

“Oi, o meu nome é João Victor! Você é 
menino ou menina? Deus vai te tirar des-
sa tá? Eu quero muito te ver, eu tenho 9 

anos.”

João Victor, 9 anos, 3º ano, Eseba/UFU

CARTA DO JOÃO VICTOR

CARTA DA AMANDA



Vidiários

Diarinho de Ideias  | 7

ViDiários de Ideias
Os ViDiários têm contribuído para que os estudantes possam divulgar seus saberes,
dar 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, realizado pelo público infantojuvenil, necessita da supervisão de um adulto,
constituindo, assim, um trabalho colaborativo.

Hoje, trouxemos o “ViDiário de ideias” da estudante do 4º ano da Eseba/UFU Alice
Maria que, em um tutorial em vídeo, ensina a seus telespectadores como fazer um
desenho realista e profissional, com direito a exibição de cada detalhe do processo
artístico.

Confira abaixo alguns exemplares das ilustrações ensinadas no tutorial! Com
vocês… O ViDiário da Alice Maria!

https://youtu.be/mSvjdkXr3a4

Alice Maria, 10 anos,
Eseba/UFU, 4º ano

https://youtu.be/mSvjdkXr3a4


Espaço criatividade
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Espaço criatividade
 Selos Postais
Que tal utilizar selos e papéis de carta? Elaboramos 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 essa ideia para escrever cartas e se
comunicar com muitas pessoas!
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Também temos papéis de carta para você utilizar como quiser! No nosso site,
você pode encontrar uma coleção inteira de papéis de carta, escolha e use sua
criatividade. Acesse: http://www.lucianamuniz.com.br/cartas/
Vamos nos comunicar com o mundo todo!

 Papéis de Carta

http://www.lucianamuniz.com.br/cartas/ 
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Amarelinha Diferente
Você já brincou de amarelinha? Na seção Ideias Brincantes (pág 10) do 16º número, 
do “Jornal Diário de Ideias”, você pode encontrar informações sobre a 11ª ama-
relinha. Além disso, lá você também verá as impressões de outras crianças sobre a 
brincadeira com registros fotográficos da dinâmica do jogo!
Que tal desenhar a sua própria amarelinha e brincar de um jeito diferente?
Você pode escrever os números de 1 a 10 no espaço abaixo e colorir ou enfeitar da
forma que quiser! Depois, com tinta, pinte seus dedos e pule a amarelinha com eles,
deixando os rastros de tinta nos quadrinhos. Uma amarelinha para as mãos! Não é
legal? E você pode, ainda, aumentar o desafio usando as duas mãos ao mesmo tem-
po para “pular”. É uma forma de trabalhar coordenação, números, concentração
e se divertir! Vamos lá?
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Na reportagem da seção PesquisAções (pág. 26-28 ), do 16º número do “Jornal Diá-
rio de Ideias”, vimos um pouco sobre pinturas rupestres e suas características.
Que tal fazer sua própria pintura rupestre? Confira as páginas do Jornal indicadas
acima para se inspirar e depois faça no espaço abaixo sua própria arte, com tinta,
lápis, caneta, gravuras ou como quiser! Este é o seu espaço, vamos lá:

Pintura Rupestre
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Você já escreveu uma história autoral ou até mesmo um livro? Na seção Ideias Brin-
cantes (pág.15 e 16) do 17º número do “Jornal Diário de Ideias”, você pode conhe-
cer “A princesa e o príncipe que derrotou a bruxa”, uma história escrita por um 
autor mirim do 1º ano da Eseba/UFU, o estudante João Vicente!
Que tal criar sua própria história? Confira as páginas indicadas acima para se inspirar
e mergulhar no universo imaginativo do livro do estudante João Vicente. Depois, re-
gistre no espaço abaixo a sua criação narrativa, usando suas ideias, sua imaginação
e criatividade! Você pode escrever, desenhar, pintar e muito mais! Esse é seu espaço:

Criando uma História!
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Você com certeza deve gostar de brincar, não é mesmo? Na seção Linguagens (pág.
17-22), do 17º número do “Jornal Diário de Ideias”, o Bernardo, estudante do 1º ano 
D, e o Tiago, estudante do 1º ano C da Eseba apresentaram as brincadeiras que eles
mais gostam de experienciar em casa e na escola!
Quais as brincadeiras que você mais gosta? Você pode compartilhar fotos, desenhos
e o registro escrito sobre as brincadeiras que você mais gosta ou sobre os momentos
mais divertidos que você já vivenciou ao brincar. Para isso, utilize o espaço abaixo:

Brincar é o que há!
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