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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: cria-
tividade, autoria e protagonismo. Além disso, a participa-
ção dos leitores neste espaço é baseada em experienciar, 
registrar e compartilhar!
 Nele você sempre encontrará:
 Uma  capa especial para você explorar sua criativida-
de e colorir como quiser!
 Correio Diário de Ideias (pág. 5 e 6): espaço para a 
troca de cartas entre os estudantes que desejam com-
partilhar  mensagens de solidariedade. Uma ação do “Di-
ário de Ideias em Ação Solidária”.
 ViDiários de Ideias (pág. 7): diários no formato de 
vídeo enviados por estudantes da Eseba/UFU sobre di-
cas para as experiências do dia a dia!
 “Espaço Criatividade” (pág. 8-19): seção voltada 
para as  diversas formas de expressão e o colecionamen-
to de selos postais e papéis de cartas!



Caça palavras
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Caça Palavras
As palavras desse caça-palavras estão escondidas na horizontal e 

vertical, sem palavras ao contrário.
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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. 

Com vocês: o cuidado, a solidariedade e o amor das crianças por meio das 
cartas!

“Querido amigo(a), meu nome é Guilherme, eu tenho oito anos e adoro cantar, 
jogar, brincar, atuar e conversar.

E eu espero que essas cartas deixem o seu dia mais feliz. Que você melhore e 
que Deus te abençoe.”

Guilherme Sousa, 8 anos, 3º ano, Eseba/UFU

carta do guilherme
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“Tomara que vocês todos melhorem . Essa carta é para vocês! É de coração! Se-
remos amigas.”

Bárbara Carolina, 8 anos , 3º ano, Eseba/UFU

“Oi querida amiga, quero que você melhore logo. Você já assistiu ‘O menino que 
descobriu o vento’?”

Alice Silva, 8 anos , 3º ano, Eseba/UFU

carta da alice

carta da bárbara



Vidiários
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ViDiários de Ideias
 Os ViDiários têm contribuído para que os estudantes possam divulgar seus sa-
beres, 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 Ana Alice, do 3˚ ano da 
Eseba/UFU, para te inspirar com muitas ideias divertidas e para você conhecer ainda 
mais o “Diário de Ideias”! 
 Em seu ViDiário, a Ana Alice compartilha uma ideia inspirada em seu “Diário de 
Ideias Minhas experiências”, que é uma versão especial do “Diário de ideias” com 
algumas sugestões de atividades bem legais e criativas para se expressar da forma 
que quiser!
  Em uma das páginas do Diário, a atividade sugere que o estudante faça uma 
representação de seu quarto e registre o que ele gostaria de mudar! A Ana Alice 
decidiu representar isso de uma forma inovadora: construindo uma maquete do  seu 
quarto utilizando uma caixa de sapato. Dentro dessa caixa, ela montou seu quarto 
com algumas mudanças que ela gostaria de fazer!
 Legal, não é mesmo? Para ver todos os detalhes, assista ao ViDiário da Ana Alice 
clicando na imagem abaixo:

Que tal vivenciar essa 
criatividade e fazer 
seus próprios registros 
em um "Diário de Ideias 
Minhas experiências" 
só seu? É isso mesmo! 
Você pode acessá-lo no 
último Diarinho, do 13˚ 
número do Jornal; é só 

clicar aqui!

Ana Alice, 9 anos, Eseba/UFU,  3˚ ano

https://youtu.be/KogI46f9wQs


Espaço criatividade
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Espaço criatividade
 Selos Postais
 Que  tal  utilizar  selos  e  papéis  de  carta?  Elaboramos  um  espaço  com  se-
los  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 cria-
tividade. Acesse: Papéis de Carta – Luciana Muniz 
Vamos nos comunicar com o mundo todo!

 Papéis de Carta
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 Arte e (Cri)atividade

 Que tal se inspirar naquilo que você mais gosta para fazer produções artísticas 
criativas? No 14º número do “Jornal Diário de Ideias”, na seção Linguagens (pág. 8 e 
9), o estudante Davi Lucas colocou em prática essa ideia e, com muita criatividade, 
fez produções artísticas inspiradas na paixão pelos animais domésticos de sua casa 
e pela profissão de sua avó, protetora de animais!
 Acesse a reportagem nas páginas indicadas acima para conferir os registros do 
Davi e inspire-se! Depois, compartilhe aqui o que você achou da história e das pro-
duções dele ou utilize o espaço para fazer seu próprio registro artístico inspirado em 
sua paixão!
 Registre por meio de desenho, foto, escrita, pintura… como você quiser! Este é 
seu espaço!
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 Você sabe o que é “Resiliência”? Ou ainda, “Pé de Resiliência”? Para saber, con-
fira a reportagem da seção Práticas que Transformam (pág. 13 e 14), do 14º número 
do “Jornal Diário de Ideias”, e conheça essa ideia que “brotou” da importância de 
refletir sobre o isolamento social na pandemia. 
 Resumidamente, o “Pé de Resiliência” é um arbusto, localizado no pátio da 
Eseba/UFU, em que os estudantes penduraram máscaras com frases e dizeres que 
explicitam a resiliência que cada um conseguiu no período de isolamento social e 
ensino remoto!
 Legal, não é mesmo? E você também pode compartilhar conosco suas próprias 
reflexões sobre o isolamento social! Acesse a reportagem nas páginas indicadas aci-
ma do Jornal para se inspirar e, depois, registre aqui suas ideias!
 Quais sentimentos te visitaram neste período de isolamento social? O que foi 
mais difícil? Quais foram os aprendizados? De que forma você foi resiliente?
 Reflita e compartilhe suas percepções da forma que você quiser no espaço 
abaixo! Você pode até mesmo fazer um registro em uma máscara e colá-la aqui ou 
anexar uma foto dessa produção! Este é o seu espaço, vamos lá!

 Momento resiliência
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