
Despertar o encantamento em 
nossos estudantes faz toda a dife-
rença ao longo do processo edu-
cacional. Aprender, explorando 
e desenvolvendo a criatividade, 
possibilita navegar pelo universo 
subjetivo do público infanto-juve-
nil, assegurando a troca de expe-
riências e valorizando o saber que 
cada um traz consigo no processo 
de construção do conhecimento.
O Programa Diário de Ideias fo-
menta os princípios basilares das 
Diretrizes Curriculares da Rede 
Municipal de Ensino de Uberlân-
dia, vislumbrando a formação de 
professores, para além do contex-
to escolar, impactando na ressigni-
ficação das práxis pedagógicas e, 
consequentemente, nas diferentes 
formas de ensinar e de aprender.  
Essa profícua parceria da Secreta-
ria Municipal de Educação com a 
Universidade Federal de Uberlân-
dia dialoga com os pilares vitais 
desta instituição: ensino, pesquisa 
e extensão.
Os benefícios desse programa 
consistem no atendimento às tur-
mas de 1º ano em 25 escolas de 
Ensino Fundamental, sendo 24 na 
zona urbana e 01 na zona rural. 
No 1º ano do Ensino Fundamen-
tal, as crianças estão em uma eta-
pa muito importante de construção 
da leitura e da escrita, bem como 
em processo de consolidação dos 
conhecimentos apreendidos na 
Educação Infantil.
Dessa forma, o “Jornal Diário de 
Ideias” é mais uma importan-
te metodologia de divulgação do 
trabalho, incorporando novos co-
nhecimentos, disponibilizando ao 
educador, estudante e familiares 
um ambiente propício para troca 
de ideias, diálogo e reflexão. É um 
prazer fazer parte desta história!”

Tania Maria de Souza Toledo
Secretária Municipal de Educação 

Com a palavra
A RELEVÂNCIA DO DIÁRIO DE IDEIAS
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“O Jornal Diário de 
Ideias” é uma ferramen-
ta de suma importância 
para o processo ensi-
no-aprendizagem. Ele 
desperta a produção, 
a criatividade, o senso 
crítico e a participação 
direta dos estudantes, 
desenvolvendo vários ti-

Divina Lúcia de Sousa
Diretora do Centro Municipal de Estudos e Projetos Educa-
cionais (CEMEPE)

Mariane da Silva  | Mônica Silva  | Rochele Garibaldi | Vanessa Dângelo 

Vamos aprender uma receita 
de brigadeiro fácil e saborosa, 

compartilhada pelo Tiago e sua mamãe 
Walesca?  

Experiências
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Ideias Brincantes

INGREDIENTES

MODO DE FAZER

-  Misture os ingredientes em uma panela.
- Coloque a panela sobre o fogo médio, 
mexendo os ingredientes até dar o ponto 
de enrolar. Quem fez esta etapa foi a ma-
mãe Walesca.
- Após esfriar, faça bolinhas e passe no 
chocolate granulado.

Pronto!! Agora é só saborear! Rende 30 
bolinhas médias.

“Sou alegre, carinhoso, paciente e criati-
vo! Gosto de fazer as tarefas, de colorir, 
de brincar de bola e de comer chocolate! 
Também sou muito companheiro, o melhor 
amigo da mamãe! Adoro passear e fazer 

‘arte’  com o papai.”

Tiago, 4 anos, 1° perío-
do, Educação Infantil, 
Eseba/UFU

Diário de ideias: formação de professores nas escolas da 
Rede Municipal de Ensino de Uberlândia (Ação do do Diá-
rio de ideias enquanto Programa Institucional da Pró-Reito-
ria de Extensão da Universidade Federal de Uberlândia)

pos de habilidades. Ele 
se apresenta com um 
layout atual, colorido, 
descolado, contém tex-
tos escritos autênticos, 
oportunizando a troca 
de experiências entre 
seus leitores, além de le-
var informações a toda 
comunidade.” 



6outubro  2020 I Diário de Ideias - Ideias Brincantes

Sessão Pipoca

Vocês gostam de fazer planos infalíveis?
Sozinhos ou com apoio de amigos? Se o seu cachorrinho sumisse, você chamaria seus 
amigos para te ajudarem a procurá-lo?
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“Eu gosto de andar de bicicleta e assistir de-
senho. O filme é muito legal!”

Luiz Felipe, 8 anos, 3º Ano, Eseba/UFU

Turma da Mônica - Laços: pôster com os personagens (Foto: divulgação)

Data   de lançamento: 27 de junho de 2019

Direção: Daniel Rezende

Resenha:
No bairro do Limoeiro, Floquinho, 
o cachorro verde do Cebolinha, 
desaparece. Preocupados, os quatro 
amigos - Mônica, Magali, Cascão 
e Cebolinha - partem à procura do 
animal pela cidade e descobrem que 
um homem com um saco preto foi visto 
carregando algo “que se mexia”. 
Mais que depressa, os amigos pegam 
suas bicicletas e correm para o 
Parque das Andorinhas. No parque, 
eles seguem um cãozinho de boné e 
acabam conseguindo uma pista que os 
leva à floresta onde poderia estar o tal 
homem do saco (suspeito de ter roubado 
Floquinho). 
À noite, no meio da mata, os amigos 

Turma da Mônica
Laços

traçam um plano para encontrar o cão, 
mas dormem, já que estavam cansados. 
Cebolinha, que estava cochilando em 
pé, desperta com um vagalume voando, 
sai atrás dele e conhece o Louco, 
que diz: “Juntos vocês podem vencer 
qualquer desafio. Separados, não é 
loucura imaginar o pior”. Será que esse 
encontro foi real? 
A Turma da Mônica (ou turma do 
Cebolinha?) unida descobre que não 
apenas o Floquinho tinha sido roubado, 
mas vários outros cãezinhos! O que 
estará por trás disso? Quem e por que 
estavam roubando os bichinhos?
O que é  melhor? A força ou a 
inteligência?

Comentário de Luiz Felipe 
sobre o filme: 

“Oi! Hoje eu vou falar 
sobre o filme da Turma da 
Mônica, Laços! É um filme 
bem legal: um homem 
do saco pegou o cachorro 
do Cebolinha, que é o 
Floquinho. Daí Cebolinha 
e os amigos foram para 
o meio da mata para 
procurar o cachorrinho 
do Cebolinha... eles 
pegavam os lacinhos para 
marcar os lugares onde já 
tinham passado... foi uma 
aventura incrível! E essa é 
a história do filme Laços 
da Turma da Mônica! 
Depois eles acharam o 
cachorro do Cebolinha e 
acabou o filme...tchau!”



Espaço Artístico
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Você gosta de cantar? E de se encantar? Nesta edição, a estudante Júlia trouxe 
uma dica musical com o grupo “Emcantar Cia Cultural”.  Venha conferir!

O grupo Emcantar é uma companhia 
cultural que tem 22 anos de história. 
Grupo que faz da brincadeira de cantar 
sua arte, seu ofício... grupo que canta e, 
ao cantar, encanta; por isso, Emcantar! Já 
lançou CDs, DVDs e Kits multimídia (com 
CD e DVD) inspirados na infância e na 
experiência em família que esses momentos 
podem proporcionar, contribuindo 

de forma essencialmente artística e 
potencialmente pedagógica. No site oficial 
https://www.emcantar.org/ e, também, 
pelo canal oficial no Youtube https://www.
youtube.com/user/EMCANTAR, podemos 
conhecer mais sobre o grupo: projetos, 
produtos, músicas, vídeos, espetáculos, 
apresentações, documentários, animações 
e projetos sociais.

“Neste desenho, eu representei o dia e a noite.”

 Acesse e confira! 

Júlia adora desenhar! E, ao ouvir a música 
“Feito Borboleta”, do grupo Emcantar, se 
sentiu inspirada pela canção e fez um 
desenho para mostrar a importância da 
natureza. Júlia também nos relatou sobre 
suas sensações e emoções provocadas 
pela música: 

“Ao ouvir a música eu sinto uma paz 
muito grande. Tranquilidade! Ela me 
mostra a beleza nas coisas simples.”

Vamos conferir a música que tanto tem 
inspirado a Júlia? 
Deixe-se Emcantar, clicando na imagem 
da capa do grupo, na coluna seguinte!

A música é de autoria do compositor 
Fernando Guimarães e faz parte do 
primeiro álbum do grupo Emcantar, em 
1999. 

Feito Borboleta

Eu quero quero um canto de paz
O canto da chuva, o canto do vento

A paz do índio, a paz do céu
A paz do arco-íris, a cara do sol

O sorriso da lua
Junto à natureza em comunhão

Eu tô voando feito um passarinho
Ziguezagueando feito borboleta

Tô me sentindo como um canarinho
Eu tô pensando em minha violeta, 

êta, êta, êta, êta, êta (bis)
O som da cachoeira me levando

As águas desse rio me acalmando
O som da cachoeira me levando

As águas desse rio me acalmando

“Olá! Meu nome é Júlia, 
gosto de ler, dançar, colorir, 
desenhar e brincar com a 
minha irmãzinha Laura. Sou 

muito feliz e estudiosa!” 

Júlia, 9 anos, 4º ano, 
Escola Municipal Aman-
da Carneiro Teixeira
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http://https://www.youtube.com/user/EMCANTAR
http://https://www.youtube.com/watch?v=6kXu7L99KOs
http://www.youtube.com/user/EMCANTAR
http://www.youtube.com/watch?v=6kXu7L99KOs



