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Ideias Brincantes
ExperienciAções
Beloní Cacique Braga | Rochele Karine Marques | Vanessa de Souza Dângelo

Estamos finalizando o ano de 2022 e nesse período buscamos rememorar tudo o 
que aconteceu, desejosos de coisas boas para o próximo ano. Tivemos experiências 
incríveis publicadas durante o ano em nosso jornal e neste número viemos refletir so-
bre como é importante estimularmos as expressões de uma criança. Pensando nisso, 
hoje vamos compartilhar uma história de magia, do bem vencendo o mal, criada pelo 
estudante João Vicente, do 1º ano da Eseba/UFU.

No ano passado, João Vicente afirmou à sua família que queria fazer um livro e 
esse desejo se ampliou com o recebimento do seu Diário de ideias. Seu pai Euler o 
estimulou a produzir esse livro e os dois juntos ficaram dias na produção. João Vicen-
te ilustrou e escreveu um enredo autoral, já Euler, o pai, mediou apenas a vocalização 
das letras para a escrita.

Eles apresentaram o livro com muito entusiasmo no Show de Talentos da turma, 
uma atividade escolar que foi realizada no modo online, ainda quandoestudava de 
maneira remota em 2021.

João Vicente durante o Show de 
Talentos online, em 2021

Imagem da capa do livro
escrita por João Vicente
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João Vicente com seu pai  lendo o livro “A princesa e o príncipe que 
derrotou a bruxa”

Com algo que emergiu a partir do seu próprio interesse, João Vicente e seu pai 
nos mostram a importância de acreditarmos no potencial criativo e protagonista de 
uma criança e desejamos que isso seja cada vez mais valorizado pelos adultos. Que 
em 2023 tenhamos mais experiências como as de João Vicente, cheias de criativida-
de, emoções e esperança!

João Vicente, 6 anos, 
Eseba/UFU,1º ano 

Convidamos vocês a conhecerem a obra “A princesa e o 
príncipe que derrotou a bruxa” da autoria de João Vicente 

Borges Pires Ferreira, disponível no QR CODE a seguir.

Olá, meu nome é João Vicente, tenho 6 anos, sempre gostei 
de ler livros, ouvir histórias e de desenhar, por esse motivo, ano 
passado eu e meu pai tivemos a ideia de fazer um livro, ele me 
ajudou a editar, mas eu criei a história toda e fiz também as ilus-
trações. Foi um momento muito legal entre meu pai e eu.


