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Editorial

Fim de mais um ano, fim de mais um ci-
clo! Em momentos como esses revela-se a 
importância de expressar gratidão a tudo e 
todos que perpassam as conquistas e reali-
zações de nossas trajetórias.

Hoje, nosso periódico chega ao seu 17º 
número e completa seu segundo ano de 
existência. Desde sua origem, o Jornal Diá-
rio de Ideias contou com o apoio de uma 
ampla rede de pessoas que estiveram pre-
sentes em todos os momentos, cada um 
com suas contribuições singulares que se 
entrelaçam e formam um grande trabalho 
colaborativo!

Um Jornal que surgiu a partir da escuta 
atenta, interessada e sensível para as nar-
rativas de estudantes, professores e de-
mais membros da comunidade escolar; 
pelo interesse investigativo e de comuni-
cação deste público, que hoje, graças ao 
empenho dessa equipe admirável, é uma 
ação que transforma e que inspira de for-
ma educativa, criativa, colaborativa e au-
têntica milhares de pessoas! E tem sido 
uma experiência singular e transformado-
ra colocar em ação, por meio de nossas 
reportagens, as ideias de tantas pessoas 
que contribuem com nosso Jornal.

Em 2022, pudemos efetivar ampla-
mente ações presenciais com o nosso 
Jornal, trazendo-o para diversos espaços 
novos e tornando-o ainda mais acessível a 
toda a população que abarca a grandiosi-
dade do nosso público-alvo. Com o retor-
no das atividades presenciais, foi possível 
promover ações solidárias em parceria 
com o Serviço de Humanização (Hospital 
de Clínicas de Uberlândia – UFU/EBSERH) 
por meio da criação de um painel de ex-
posição do nosso periódico na ala pedi-
átrica. A partir dessa parceria também foi 
realizado um momento emocionante, que 
ocorreu no mês de outubro, em que le-
vamos uma oficina para as crianças que 
estavam no ambulatório do hospital.

Além disso, a primeira Oficina Diário de 
Ideias em formato presencial na Eseba/
UFU teve a presença ilustre e profusa do 
Jornal, que encantou todos os estudantes! 
Outra ação que merece destaque foi a 
exposição “Explosão de Ideias em Ação”, 
em que toda a comunidade escolar da 
Eseba/UFU pôde vislumbrar os materiais 
e elementos que constituem esse proje-
to que é o “Jornal Diário de Ideias” e ter 
uma tarde de autógrafos com a profa Dra 
Luciana Soares Muniz.

Profª Drª Luciana Soares Muniz, Coordenadora 
do Programa Institucional Diário de Ideias.
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E as ações foram para além dos muros 
escolares da Eseba/UFU! O “Jornal Diário 
de Ideias” marcou presença na exposi-
ção do Programa Diário de Ideias na 19ª 
Semana de Ciência e Tecnologia da UFU, 
no espaço Brincando e Aprendendo, em 
que estudantes e pessoas de todas as 
idades puderam conhecer e contemplar 
nosso periódico! Não podemos deixar 
de citar também a presença do jornal na 
Formação de Professores do Diário de 
Ideais, curso que alcançou mais de sete 
cidades de Minas Gerais.

Outro marco essencial da nossa traje-
tória enquanto Programa Institucional em 
2022 foi o lançamento do CD/DVD Diá-
rio de Ideias Cantaroladas, uma ação que 
destaque em nosso jornal para propósitos 
de divulgação e que tem como objetivo 
cantarolar a metodologia Diário de Ideias.

Além disso, recentemente, para fechar 
o ano com chave de ouro, foram entre-
gues ao Centro Municipal de Estudos e 
Projetos Educacionais Julieta Diniz (CEME-
PE), exemplares do Jornal Diário de Ideias 
para compor a biblioteca que atende às 
escolas da rede Municipal de Ensino de 
Uberlândia. nosso periódico foi cadastra-
do e disponibilizado para consulta da co-
munidade em geral e para empréstimo da 
comunidade da Eseba/UFU na Biblioteca 
da UFU (Eseba/UFU e Santa Mônica)! Na 
mesma comemoração, contamos com a 

inauguração do “Diário de Ideias Digital” na 
Eseba/UFU, um projeto inovador que traz a 
possibilidade de vivenciar e experienciar o 
diário de maneira virtual!

Todos esses momentos e ações foram 
transformadores e merecem ser celebra-
dos e guardados em nossa memória, pois 
mostram o “Jornal Diário de Ideias” alavan-
cando-se para novos espaços sociais. Por 
fim, queremos deixar aqui nosso agrade-
cimento a todos os convidados do Jornal 
que abrilhantaram nosso periódico com 
ilustres participações desde o primeiro nú-
mero lançado. Graças ao envolvimento dos 
nossos convidados e participantes é pos-
sível nutrir nosso Jornal com os desejos e 
expectativas do público infantojuvenil de 
maneira autêntica, protagonista e criativa. 
Em 2022, contamos com a participação de 
mais de 100 convidados; gratidão!

No “Jornal Diário de Ideias” nº 17, vocês 
vão encontrar: uma história escrita por um 
autor mirim na seção Ideias Brincantes; as 
múltiplas linguagens do “brincar” na seção 
Linguagens; as experiências que perpas-
saram a exposição “Explosão de Ideias em 
ação” na seção Práticas que transformam; 
reflexões sobre 2022 e projeções de reco-
meços Pesquisações; por fim, na seção 
Roda de conversa estudantes da Eseba/
UFU dialogam com o professor Rones Au-
reliano e com a professora Léa sobre a “Rá-
dio Eseba Ativa”!

Texto produzido com apoio da estudante 
 Maria Eugênia Matos (Jornalismo-UFU)
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GALERIA DIÁRIO DE IDEIAS 2O22
Olá, leitores! Convidamos vocês a apreciarem algumas imagens fotográficas que re-

tratam as emoções vivenciadas ao longo das ações do Programa Institucional Diário de 
Ideias que perpassaram o ano de 2022. Dentre tantos momentos especiais que foram 
efetivados neste ano que se encerra, iremos destacar alguns que serão, para sempre, 
marcos singulares do Diário de Ideias. Venha conosco desfrutar de belíssimas imagens 
dessas cerimônias. 

A exposição ‘Explosão de Ideias em Ação’ do Diário de Ideias, que aconteceu nos 
dias 6, 7 e 8 de julho de 2022 na Eseba/UFU, foi uma iniciativa dos estudantes do 3ºC  
que, a partir de uma ideia, promoveram um evento que encantou toda a escola! Para 
saber mais sobre o momento, confira a reportagem da seção “Práticas que transfor-
mam”, nas páginas  23- 32. 

Exposição “Explosão de Ideias em Ação”
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Exposição Diário de Ideias no 
espaço ‘Brincando e Aprendendo’
 O Programa Institucional Diário de Ideias participou da 19ª Semana de Ciência e 

Tecnologia da UFU, no espaço Brincando e Aprendendo, que é uma mostra que tem 
como objetivo popularizar a ciência e a tecnologia na cidade de Uberlândia. O evento 
aconteceu em novembro e a equipe do Programa Diário de Ideias, por meio de um 
intenso trabalho colaborativo, efetivou uma belíssima exposição repleta de atividades 
interativas para todo o público visitante que contou com centenas de pessoas de todas 
as idades! Veja um pouco da riqueza desse evento nas imagens abaixo:
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Inauguração ‘Diário de Ideias Digital’
O “Diário de Ideias Digital” é uma ideia da Profª Drª Luciana Soares Muniz que conta 

com o apoio da equipe da Empresa Júnior da Faculdade de Ciências da Computação 
da UFU. O objetivo é contribuir com a aprendizagem criativa de estudantes da Edu-
cação Básica, tendo em vista a utilização do Diário de ideias na modalidade digital, a 
partir da metodologia Diário de Ideias (MUNIZ, 2020), que visa a participação autoral 
e protagonista dos estudantes, professores, familiares e demais membros da comuni-
dade escolar. 

O “Diário de Ideias Digital” teve sua inauguração na Eseba/UFU no mês de novem-
bro de 2022! Agora os estudantes podem acessar o diário digital na escola e em ou-
tros contextos que vivenciam. Além disso, o projeto irá receber inscrições de escolas 
de todo o Brasil! Confira abaixo registros do momento em que os estudantes da Eseba/
UFU vivenciaram a plataforma pela primeira vez no espaço digital da escola.
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Cadastro do Jornal na Biblioteca 
ESEBA/UFU

No ano de 2022, o Jornal Diario de Ideias  foi cadastrado e disponibilizado para 
empréstimo na Biblioteca da UFU (Eseba/UFU e Santa Mônica), uma conquista muito im-
portante para nosso periódico e para toda a comunidade escolar do CAp Eseba/UFU. 
Confira abaixo alguns registros do momento presencial da equipe do Diário de Ideias na 
Biblioteca da Eseba/UFU, em que foi oficializado o início desta ação na escola!
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Visita Técnica de professoras da 
cidade de Iturama  à Eseba/UFU 

No dia 01/12 a equipe da formação do Curso Diário de Ideias, recebeu na Ese-
ba/UFU a visita Técnica de professores que realizam o curso em 2022, com o ob-
jetivo de conhecerem a o dia a dia do experienciar a metodologia Diário de Ideias 
na Educação Infantil e anos iniciais do Ensino Fundamental. Foram 14 participantes da 
cidade de Iturama, que envolveu professoras, diretoras e assessoras da equipe da 
secretaria Municipal de Iturama. A equipe do Diário de Ideias organizou um “Chá de 
Ideias” para receber o pessoal de Iturama, para momentos de experienciar, registrar 
e compartilhar. Confiram alguns momentos:
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Entrega de Materiais ao CEMEPE e 
escolas de Uberlândia

Outra importante ação efetivada em 2022 foi a entrega de exemplares do perió-
dico Jornal Diário de Ideias ao Centro Municipal de Estudos e Projetos Educacionais 
Julieta Diniz (CEMEPE), para compor a biblioteca que atende às escolas da rede Mu-
nicipal! Além disso, também foi feita a entrega de exemplares do encarte (impresso 
que traz informações sobre o disco e ajuda a identificá-lo) personalizado do CD/DVD 
“Diário de Ideias Cantaroladas” para o sistema municipal de ensino! Abaixo confira 
imagens dos momentos:

Acompanhe de pertinho nossas ações e todos os registros fotográ-
ficos pelo instagram oficial do Programa Institucional Diário de Ideias                                            

(@diariodeideiasoficial)
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Com a Palavra
Hoje, contamos com a presença de quatro convidados especiais. Um deles é o 

médico-cirurgião Sindeval José da Silva que traz suas percepções sobre a importân-
cia do “Jornal Diário de Ideias” enquanto um periódico que valoriza a coletividade. 
Nossa outra convidada é Lucianna Ribeiro, psicóloga e docente da área de psicolo-
gia na Eseba/UFU, que compartilha um relato sobre a amplitude criativa e a relevân-
cia comunicacional do jornal! Além disso, Divina Lúcia, diretora da CEMEPE (Centro 
Municipal de Estudos e Projetos Educacionais Julieta Diniz) também abrilhanta esse 
espaço com uma mensagem especial sobre nosso periódico. Por fim, contamos com 
a participação da Lucielle Farias, professora de Música da área de arte da Eseba/
UFU, que compartilha suas percepções artística sobre o “Jornal Diário de Ideias” . 
Com a palavra… Sindeval José, Lucianna, Divina e Lucielle!

Sindeval José da Silva | Cirurgião de 
cabeça e pescoço

“Meu nome é Sindeval José da Silva, tenho 63 
anos, sou médico e ex-professor da Faculdade de 
Medicina da Universidade Federal de Uberlândia 
(Famed/UFU). Senti- me muito honrado em participar 
desta seção. Pelo que tenho lido nesse Jornal, per-
cebi que há o envolvimento de vários atores e esse 
coletivo constrói grandes maravilhas e com certeza 
torna-se um meio terapêutico ao fazer as pessoas 
conscientes, com pensamentos críticos e capazes 
de exercer ações para tornar esse país mais demo-
crático, justo e sem qualquer tipo de preconceito.”

“A publicação de atividades no Jornal 
do Diário de Ideias, é enriquecedora tanto 
para o estudante quanto para o professor, 
que utilizam essa ferramenta para expor 
suas emoções, seus valores e a cidadania 
através de seus trabalhos.”

Divina Divina Lúcia De Sousa | Diretora CEMEPE 
(Centro Municipal de Estudos e Projetos Educa-
cionais Julieta Diniz) 
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“Estamos finalizando o ano de 2022 e é hora de fa-
zer um balanço sobre o que vivemos e também sobre o 
que queremos planejar para 2023. Podemos dizer que 
2022 foi um tempo de reencontro! Reencontramos ami-
gos, familiares, professores, pessoas queridas de tantos 
lugares que há tempos não frequentávamos! Aqui me 
refiro ao olho no olho, ao calor humano de que tanto 
sentimos falta! Durante os dois anos de afastamento de-
vido à Pandemia, tivemos que experimentar outras for-
mas de comunicação e de contato. O Jornal Diário de 
ideias foi um grande aliado, pois nos permitiu comunicar, 
fazer descobertas, conhecer pessoas e seus jeitos de 
pensar! Incrível não é mesmo?

Às vezes me pego pensando sobre como as pala-
vras não envelhecem... Ano a ano todos nós ficamos um 
pouquinho mais velhos! Mas as palavras não, elas per-
manecem saltitantes, como se fossem eternamente crian-

O Diário de Ideias provoca a emersão de pensamentos e 
sentimentos das crianças no cotidiano escolar, mas o Programa, 
em sua integralidade, mexe com todo mundo, nos envolven-
do, provocando a todos que vivenciam a escola de diferentes 
maneiras. O belo repertório musical contido em “Ideias Canta-
roladas”, expressa a essência do Programa, nos emocionando, 
nos levando a cantar e proporcionando rico material a ser ex-
plorado com as crianças quando do estudo da própria lingua-
gem artística. Mais além, o Diário de Ideias promove encontros 
humanos, celebrando relações.

E foi em clima de celebração de relações, construção, vi-
vência e compartilhamento de processos artísticos que se deu 
nosso encontro com as professoras da cidade de Iturama (MG), 
visitantes na Eseba/UFU. No momento de nosso ensaio aberto, 
em virtude da Mostra Musical na 9º Semana de Arte da Eseba, 
o grupo formado pelas crianças das turmas de 3º ano execu-
taram a música Bolha de Sabão, contando com a prestigiosa 
presença das visitantes em um momento alegre que coroou a 
beleza dos encontros humanos e a interseção entre o Progra-
ma Diário de Ideias e o Projeto Semana de Arte da Eseba. 

Lucianna Ribeiro de Lima |
Psicóloga e Docente da
Área de Psicologia Escolar

Lucielle Farias Arantes 
Profa. de Música (Área 
de Arte - Eseba/UFU)

ças, livres para pular pra lá e pra cá! Graças a esse poder, o Jornal de Diário de ideias 
pode alcançar crianças de hoje, de ontem e de amanhã. E por falar em amanhã, logo 
estaremos na passagem para 2023. Vamos juntos convidar aquelas palavras lindas 
para nos acompanhar?! Eu começo, você continua: esperança, fé, gratidão, criativida-
de, união, amor, paz, alegria…”


