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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)



dezembro l 2022 | Diário de Ideias6

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…”
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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.
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Vocês já pararam para pensar como o 
brincar está presente em nossos dias?

O Bernardo, estudante do 1º ano D, e o 
Tiago, estudante do 1º ano C, da Eseba vão 
compartilhar as brincadeiras que eles mais 
gostam de experienciar em casa e na escola!

A brincadeira é um momento mágico! A 
partir do brincar a criança naturalmente se 
expressa, expõe suas percepções e senti-
dos sobre o mundo em que vive. O brin-
car possibilita a interação, o compartilhar da 
fantasia, a construção de relações afetivas e, 
também, o aprender com as diversas lingua-
gens que estão presentes no momento da 
brincadeira.

Os brinquedos e as brincadeiras são má-
gicos porque nos levam a vários lugares, nos 
permitem vivenciar inesgotáveis experiên-
cias com o corpo, com o movimento, com a 
imaginação, arriscar com os ritmos e brincar 
com as palavras.

O brincar nos convida a....

E você, o que sente quando brinca ou 
quando participa de uma brincadeira?

O Bernardo gosta muito de brincar! Em 
todas as oportunidades ele dá seu jeitinho 
para inventar algo e começar uma brinca-
deira! Vamos conhecer como Bernardo e 
a sua família vivenciam o “brincar” em seus 
dias?

A Débora, mãe do Bernardo, fala sobre 
o que o Bernardo mais gosta:

Espaço Artístico
Joice Silva Mundim Guimarães | Lavine Rocha Cardoso Ferreira

Linguagens

“Bernardo é apaixonado por praia e tudo que
envolve submarino, barcos, castelo de areia.”

“Criando castelos de areia”
(Débora, mãe do Bernardo)
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“Navegando em um barco” 
(Débora, mãe do Bernardo)

“Brincando de festa no fundo no 
mar” (Débora, mãe do Bernardo)

“Brincando de cozinhar” 
(Débora, mãe do Bernardo)
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Bernardo em outros espaços na Eseba/UFU
Na escola (Eseba/UFU), Bernardo também se diverte e entra no mundo do brin-

car com muita imaginação:
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Também convidamos o Tiago e sua família para compartilhar conosco seu mundo 
das brincadeiras! Tiago demonstra muita alegria nos momentos de brincar, embarca 
na fantasia e inventa momentos legais com seus personagens favoritos, o Sonic e o 
Homem-Aranha!

Tiago pintando e se encantando com as criações!

Tiago com  blusa e balões que 
representam um de seus 
personagens favoritos: 

homem-aranha!
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Na Eseba/UFU, Tiago também aproveita todos os momentos para brincar, imagi-
nar e se divertir!

Viram só quantas brincadeiras divertidas o Bernardo e o Tiago nos apresentaram? 
Que tal se inspirar nas ideias deles para experimentar essas brincadeiras e criar 

formas novas de brincar?
E aqui vai uma sugestão... tentem, no momento da brincadeira, vivenciar diversas 

sensações e movimentos. Será uma experiência incrível!

Tiago em outros espaços na Eseba/UFU:

Brincando de construir uma roda-gigante com blocos magnéticos!

Brincando de construção com lego e criando histórias com personagens infantis!
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Tiago, 6 anos, Eseba/UFU, 1º ano

Sou o Tiago, aluno do 1º ano C, tenho 
6 anos. Gosto de brincar com o meu 
Sonic, de estudar na minha escolinha 
Eseba/UFU. Em casa, gosto de tomar 

banho, trocar de roupa e ajudar a ma-
mãe. (Tiago e sua família)

Bernardo, 6 anos, Eseba/UFU, 1º ano

Eu sou o Bernardo Armond e tenho 6 
anos. Eu gosto muito de brincar, princi-

palmente com brincadeiras de “faz
de conta”, criar histórias, cozinhar e fa-
zer pratos diferentes. Gosto também de 
brincar de submarino e barcos! Eu amo 

a praia e o mar e adoro fazer várias
brincadeiras lúdicas sobre esse tema. 

(Bernardo e sua família)
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Eliane Moreira | Luciana Muniz | Maria Eugênia Matos | Roberta Paula Silva

Um dos “marcos” da metodologia e das ações que perpassam o Programa Diário de 
Ideias é promover e colocar as ideias dos estudantes, das crianças e de todo o público 
infantojuvenil em ação. E em toda sua trajetória, o Diário de Ideias tem feito isso e continua 
fazendo!

A organização do evento surgiu a partir da iniciativa da estudante Emanuelle, do 3º ano 
da Eseba/UFU, que pediu um autógrafo para a professora Luciana Muniz, criadora e coor-
denadora do Diário de Ideias.

Em julho de 2022, essa ideia, ou ainda, esse desejo, que brotou na Emanuelle se tornou 
realidade por meio de um evento que envolveu toda a comunidade escolar.

Práticas que 
Transformam

IDEIAS EM AÇÃO!
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Estudantes e professores de diferentes anos de ensino puderam desfrutar dessa ideia 
que se manifestou em uma exposição completa do Diário de Ideias na Eseba, com direito à 
caça-ao-tesouro, mostra de materiais do Diário de Ideias, exibição de vídeos e músicas que 
contam a história do programa e - não poderia faltar - momento de autógrafos da professo-
ra Luciana Muniz, criadora e coordenadora do Programa.

O objetivo do evento foi apresentar, conhecer mais a história do Diário de Ideias e 
poder agradecer à professora Luciana Muniz por tudo que vem sendo desenvolvido pelo 
Programa! Para abrilhantar o momento, os estudantes dos 3º e 5º anos da Eseba/UFU par-
ticiparam enquanto ministrantes, compartilhando suas experiências com o Diário de Ideias e 
explicando sobre o surgimento, a história e o objetivo dele.

A seguir, saiba mais detalhes sobre cada momento na Eseba:

A exposição ‘Explosão de Ideias em Ação’ foi estruturada a partir das ideias dos estu-
dantes, tendo em vista um momento especial vivenciado anteriormente, de caça ao tesouro 
na escola.

Para que as turmas conseguissem encontrar o espaço, um mapa de caça-ao- tesouro 
guiou o caminho. De pista em pista espalhadas pela escola, os estudantes e professores 
foram em busca do grande tesouro: o encontro com as próprias ideias com o diário!

Essa etapa foi marcada por muita expectativa, ânimos e curiosidades. Todoschegaram à 
reta final para participar do grande momento.

Tudo começou com a ideia das crianças de pedir um autógrafo para a professora Lucia-
na Muniz no caderninho Diário de Ideias.

Mapa do Tesouro artístico e Painél Jornal Diário de Ideias pendurados em frente à 
sala onde aconteceu a exposição ‘Explosão de Ideias em Ação’, representando o 

fim da caça-ao-tesouro

CAÇA-AO-TESOURO

CONVITE
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Ao chegarem na exposição, os estudantes e professores foram recebidos com boas-vin-
das pela equipe do Diário de Ideias, e puderam apreciar e interagir com tudo que estava 
na sala, onde tinham vários diários de ideias com registros diversos, edições impressas do 
“Jornal Diário de Ideias” e do “Diarinho”, microscópios confeccionados por estudantes, prê-
mios recebidos pela professora Luciana Muniz, livros escritos por ela e muito mais!

As turmas fizeram um passeio pela sala e foram apresentados cada elemento que com-
punha a exposição.

EXPOSIÇÃO

Imagem ampla da exposição “Explosão de Ideias em Ação”
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Estudantes apreciando e interagindo com 
os materiais na exposição

Estudantes apreciando e interagindo com 
os materiais na exposição

Estudante contemplando os prêmios rece-
bidos pela professora Luciana Muniz no 11º 
Prêmio Professores do Brasil na categoria 
Ciclo de Alfabetização

A exposição também contou com um grande painel da “trilha” do Diário de Ideias, que 
representa toda a cronologia do Programa e todos os momentos importantes desde sua 
gênese.

Após transitar por toda a sala, as crianças foram convidadas a sentar ao redor do gran-
de baú, no chão, e assistir aos vídeos do Diário de Ideias, sendo um deles o vídeo da pre-
miação da professora Luciana Muniz no 11º Prêmio Professores do Brasil, e o outro o vídeo 
sobre a gênese do Diário de Ideias, feito por uma estudante do 5º ano da Eseba!

Quer saber tudo que compõe a “Trilha 
Diário de Ideias”? Você pode conferir aces-
sando o vídeo pelo link a seguir: 

Trilha Diário de Ideias
https://www.youtube.com/watch?-

v=IyU3z7BQ4Zk

Quer contemplar os vídeos também? Você pode acessá-los a seguir:

Vídeo premiação: 
https://www.youtube.com/watch?v=_PKQMSLTpVs 

Vídeo gênese do Diário de Ideias: 
https://www.youtube.com/watch?v=e20IwsU5_vA

https://www.youtube.com/watch?v=IyU3z7BQ4Zk
https://www.youtube.com/watch?v=IyU3z7BQ4Zk
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Esse momento também contou com 
o envolvimento dos estudantes dos 3ºs 
anos, que se prontificaram a apresentar o 
Diário de Ideias e sua importância para as 
turmas que visitaram a exposição:

Esse momento também contou com 
o envolvimento dos estudantes dos 3ºs 
anos, que se prontificaram aa Por fim, cada 
participante recebeu um pedacinho de 
papel para registrar seu nome e um dese-
nho ou uma mensagem sobre o momento 
vivido. Os papéis, então, foram dependu-
rados no espaço “Linhas de Experiências”, 
que tem sua essência na metodologia Diá-
rio de Ideias de conectar ideias, alinhavar 
as experiências vividas e compartilhar com 
tantas outras pessoas: apresentar o Diário 
de Ideias e sua importância para as turmas 
que visitaram a exposição:

Registro fotográfico dos estudantes do 3º 
ano apresentando o que é o ‘Diário de 
Ideias’ no momento na exposição.
Da direita para a esquerda: Guilherme, 
João Vitor, Ana Alice e Amanda.

Estudante João Vitor do 3º ano mostra e 
explica um dos materiais do Diário de Ideias 
para uma estudante da educação infantil.
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Em homenagem a todo esse momento, no final da exposição, todos os registros feitos 
nos papéis recebidos pelos estudantes foram reunidos e colados em um grande “Diário de 
Ideias”, agrupando todos esses registros especiais em um espaço coletivo e significativo:

Uma importantíssima participação cola-
borativa na exposição foram os estagiários 
do Programa Diário de Ideias, que estiveram 
presente em todo o momento, acompanhan-
do as turmas, apresentando toda a sala e os 
materiais e registrando fotos das atividades.

E tem mais… o grande momento de rece-
ber autógrafo no caderninho diário chegou! 
As crianças, professores, estagiários e demais 
membros da comunidade escolar da Eseba/
UFU prepararam uma surpresa para a profes-
sora Luciana Muniz em uma espaço especial 
para todos na Eseba/UFU: a “Floresta Encanta-
da”. Uma mesa incrível com um forro branco, 
com um vaso de orquídeas e todas as mais 
de 60 crianças com seus diarinhos! A profes-
sora Luciana Muniz conversou com todas as 
crianças, autografou os diarinhos e tirou fotos 
com as crianças. Foi um momento de estrelas 
na escola, de valorização das ideias e inspira-

Os estagiários João Felipe e Beatriz, gra-
duandos de Psicologia na UFU, comparti-
lham relatos sobre a experiência de coorde-
nar um evento tão importante e grandioso:

Da direita para a esquerda: Professora 
Luciana Muniz, estagiária do curso de pe-

dagogia Ana Laura, estagiários do curso de 
psicologia Beatriz e João Felipe, estagiária 

do curso de Jornalismo Maria Eugênia.

Estudante Caio do 5º ano da Eseba/UFU 
fazendo um registro para compor o “Diario 

de Ideias” coletivo.

“A experiência da exposição foi muito 
enriquecedora, pois consegui ver a história 

do diário nas produções. Além disso, 
também pude perceber como as

crianças vivenciaram o Diário, como ele 
estava presente no dia a dia delas e
a vontade de criar que elas tinham!” - 

Beatriz

“Foi o meu primeiro contato com as 
crianças da Eseba desde que entrei 

no projeto. Foi mágico! Foi uma ótima 
oportunidade para conhecer mais sobre 
o Diário, tanto para mim quanto para as 
crianças. Pude ver a animação e o brilho 
nos olhos delas, além de me apropriar 

ainda mais da metodologia, observando 
uma forma de ensinar que acredita 
nas potencialidades, dando vazão à 

criatividade das crianças.”
João Felipe

AUTÓGRAFO
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ção para que as crianças possam acreditar em suas próprias ideias e transformar o mundo!

EVENTO EXPLOSÃO DE IDEIAS

Relato de experiência - por: Professor Johnatan Augusto

TARDE DE AUTÓGRAFOS COM PROFESSORA LUCIANA MUNIZ

“Todos os anos desfrutamos de momen-
tos singulares e inesquecíveis em nossa esco-
lamquando entregamos os Diários de Ideias 
aos estudantes por meio da experiência da 
Caça ao tesouro, mas esse ano foi um pouco 
diferente...

Ao encontrarmos o tesouro e nos apro-
priarmos dele, uma estudante da minha tur-
ma me abordou comuma pergunta inusita-
da: ‘Professor, posso pedir que a professora 
Luciana autografe o meu diário?’. Como já 
estávamos bem próximos do horário da sa-
ída, não pude dar continuidade ao diálogo 
em função do tempo que já se esgotava. En-
tretanto, aquela pergunta mobilizou os meus 
pensamentos: Quanta sensibilidade vinda 
de uma garotinha! A professora Luciana Mu-
niz é uma grande amiga, nossa colega de 
trabalho, forte parceira nas ações cotidianas 
de nossa escola, mas além disso é alguém 
de grande relevância para a Educação. Au-
tora de uma metodologia reconhecida, pre-
miada nacionalmente, e que tem mudado a 

maneira como crianças são alfabetizadas em 
nossas escolas. Como não pensamos nisso 
antes? Como não propomos uma tarde de 
autógrafos na entrega dos diários aos nossos 
estudantes?

No dia seguinte, compartilhei com a turma 
a pergunta da estudante e perguntei aos de-
mais o que pensavam a respeito. A turma foi 
unânime em dizer que também gostaria de 
ter os seus diarinhos autografados pela auto-
ra e assim começamos a planejar juntos uma 
tarde de autógrafos com a professora Luciana 
Muniz.

Os estudantes puderam atuar de maneira 
totalmente protagonista. Fizeram uma propos-
ta de data e de organização do evento: em 
um primeiro momento tivemos um diálogo 
com a professora em que eles puderam levar 
as suas dúvidas sobre a criação do Diário de 
Ideias e conhecer um pouco mais de sua his-
tória. Em seguida, fizemos uma homenagem à 
professora cantando a música ‘Carta’ do ál-
bum ‘Diário de ideias cantaroladas’ e, logo 
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após, os estudantes entregaram cartas a ela. Feito esse momento de homenagens, a profes-
sora autografou os diarinhos.

O lugar escolhido para essa ação foi a área externa de nossa escola, carinhosamen-
te chamada pelos estudantes de ‘Floresta Encantada’. Justificaram a escolha dizendo que 
como se trata de um espaço verde, com muitas árvores, as fotos ficariam mais bonitas.

A turma compartilhou sua ideia com os demais terceiros anos convidando-os a partici-
parem também. Após o aceite das turmas, elaborou um texto coletivo para fazerem o con-
vite à professora Luciana que prontamente aceitou participar.

A partir desse movimento dos estudantes, ampliamos a proposta montando uma sala 
ambiente para a exposição dos materiais que contam a história do Diário de ideias. O di-
álogo entre as turmas e a professora Luciana ocorreu nessa sala de exposição que ficou 
montada por uma semana e recebeu a visita de diversas turmas de nossa escola.

Para realizarmos esse evento, elaboramos um outro texto coletivo convidando os demais 
anos de ensino para visitarem a exposição. O evento foi intitulado pelos estudantes como 
‘Explosão de ideias’. O nome surgiu a partir de sugestões e votação das crianças em sala..”

Foi uma tarde que certa-
mente ficará na memória de 
todos nós. À professora Lu-
ciana Muniz nosso carinho e 
gratidão por nos oportunizar 
a experiência da metodolo-
gia Diário de Ideias cotidiana-
mente em nossa escola.”

Professor Johnatan Augusto
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EDUCAÇÃO SEM BARREIRAS

Você já fez meditação? Sabia que a meditação pode ser realizada em diferentes luga-
res? Até mesmo na escola? Quais são os benefícios dessa prática?

A meditação é uma prática milenar e a cada dia que passa ela conquista novos adep-
tos e praticantes. Nos últimos anos a Meditação chegou às salas de aulas da Eseba/UFU. 
O projeto “Todos: inspirar, expirar...aprender e transformar” é fruto de uma parceria entre a 
Faculdade de Educação Física e Fisioterapia (FAEFI) e a Escola de Educação Básica (Eseba).

As atividades do projeto são coordenadas pela professoras Sônia Bertoni e Sumaia Mar-
ra e conta com a parceria de cinco docentes da Eseba, Tiago Soares Alves, Cleber Garcia 
Casagrande, Robson Félix, Klênio Antônio Souza e Liliane Guimarães Nunes. O projeto conta, 
também, com a colaboração da Profa. Izaura de Menezes Medeiros e três monitores, sendo 
dois graduandos do curso de Educação Física: Tiago Bispo da Silva e Beatriz Bezerra de 
Menezes, e um graduando da Fisioterapia, o discente Caio Colares Mendes.

Sobre o desenvolvimento do  projeto, o professor Tiago Alves explica que “nossas ativi-
dades são realizadas em tempo específico e determinado durante as aulas de Educação 
Física e Psicologia no ensino regular da Eseba, ocupando um tempo no início das aulas 
dos respectivos componentes curriculares. As práticas meditativas estão acontecendo em 
diferentes espaços como: sala de aula da Eseba, na “floresta encantada”, espaço arbori-
zado da FAEFI, na sala de ginástica e quadras da escola. As atividades acontecem todas 
às quintas feiras das 13h às 13h e 30min, variando o início de cada turma e com duração 
entre 20 e 30 minutos.”

Na avaliação, a equipe executora do projeto relatou, em nota, que “os alunos avan-
çaram bastante na compreensão do momento da aula destinado para meditação, assim 
como no exercício dessa possibilidade de poder ‘viver o momento presente’, buscando, 
cada um em seu tempo e à sua maneira, a vivência do ato meditativo”.

Os estudantes do 3º B fizeram relatos e registros em desenho sobre a parti-
cipação  no projeto e as suas experiências com a meditação!

“A meditação para mim é maravilhosa, eu relaxo tanto que até 
durmo. Às vezes acho ruim porque eu sou inquieta. Eu ensinei 

essa prática para a minha avó e o meu avô.”
 Ana Alice, 9 anos, Eseba/UFU, 3º  ano

MEDITAÇÃO NO AMBIENTE ESCOLAR
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“A meditação é muito boa, mas às vezes é meio ruim. 
Eu gosto muito porque é bom ficar em silêncio.” 

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

“Às vezes eu tenho dificuldade para me 
concentrar, mas, em outros momentos,

eu consigo.” 
Théo Bernardes, 9 anos, 

Eseba/UFU, 3º  ano

A equipe de mediação da Eseba/UFU explica  compartilha ainda um relato coletivo so-
bre a importância da meditação na escolar e sua importância para o aprendizado: 

“O projeto tem nos proporcionado algumas reflexões e apontado caminhos para cons-
truir estratégias de ensino da meditação na escola. No que se refere às contribuições da 
meditação na área escolar, ou diretamente relacionada a ela, citamos Consenza (2016) que 
em seu estudo aponta benefícios como: a melhora da capacidade de sustentar o foco, 
redução do estresse e dos seus efeitos nocivos na saúde e no comportamento, diminuição 
do comportamento violento e aprimora da atenção em classe. Além disso, a prática regula 
melhor as emoções e ajuda a adquirir maior habilidade nas interações sociais, modifica a 
reatividade emocional, aumenta a consciência corporal, melhora a capacidade de perce-
ber as sensações que ocorrem no próprio corpo, melhora a autoestima e a maior aceita-
ção de si mesmo, com aumento da sensação e bem estar, dentre outras.”

“Quando eu começo a meditação 
eu estou com raiva e quando eu 

termino a meditação, eu fico muito 
mais calma.” 

Alice, 9 anos, Eseba/UFU, 3º ano
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PesquisAções

Mais um ano...
Por Valentina Fernandes de Oliveira

Nesta edição especial de final de ano do “Jornal Diário de Ideias”, me propus a realizar 
uma reflexão sobre o ano de 2022 e lançar olhar para o sempre tão aguardado “próximo 
ano”. Mais um ano termina e o que importa é o que aprendemos com ele e como usaremos 
essas experiências para 2023. Esse foi o ano em que retornamos ao que antes da pandemia 
nos parecia comum, acordar cedo, arrumar a mochila, vestir o uniforme e ir para à escola 
presencialmente. Durante a pandemia de covid-19 não imaginávamos como seria vivenciar 
novamente esse momento, mas sabíamos que queríamos muito voltar aos velhos hábitos. E 
essa experiência de retorno ao “comum” foi incrível para muitos de nós, alunos, professores, 
técnicos e comunidade.

A escola nos recebeu de braços abertos e nos fez aprender muito! Mas, apesar de ter-
mos tido as boas experiências, as ruins também vieram à tona, por exemplo, com esse início 
de ano, muitos alunos, principalmente os recém ingressos em escolas ou turmas, tiveram 
problemas para se acostumar com o retorno às atividades regulares, enfrentando adversida-
des como: dificuldade de se relacionar com outros alunos, em entender algumas matérias e 
problemas de saúde mental, como a ansiedade.

Para todos os alunos que passaram por isso é importante informar que o novo ano pre-
cisa ser um recomeço para vocês. Daqui a alguns meses, quando chegar o grande momento 
da contagem regressiva, recomecem, mas recomecem de verdade, deixando tudo o que 
não os fazem bem para trás! Reflitam sobre os seus desejos para 2023, todos temos uma 
segunda chance quando chega o ano novo, aproveitem-na.

É fato que tem sido muito difícil para os alunos lidarem com esses tipos de infortúnios, 
mas mantenham-se firmes e esperançosos. Agora, deixo a indicação de leitura de um peque-
no trecho de um poema do poeta e escritor brasileiro Augusto Branco para inspirar ainda 
mais vocês: “Nesse mundo que parece virado pelo avesso, precisamos fazer do fim um re-
começo, precisamos fazer o bem brotar também do mal”.

Chegamos ao final de mais um ciclo no qual vivemos desafios, mas também grandes 
aprendizados. Esse momento e o convite feito pelo “Jornal Diário de Ideias” fizeram com que 
a aluna Valentina Fernandes de Oliveira, do 6º ano B, refletisse sobre o tema e lançasse olhar 
para possíveis recomeços.

Walleska Bernardino Silva | Franciele Queiroz da Silva
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Feliz ano novo – 
feito por Valentina

Feliz ano na Valentina Fernandes de 
Oliveira, 11 anos, 6º ano, Eseba/UFU

“Olá! Meu nome é Valentina Fer-
nandes, tenho 11 anos, estou no 6º 
ano do ensino fundamental e estu-
do na Eseba/UFU. Gosto de dese-
nhar, ler, assistir a séries e jogar.”
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Olá, galerinha! Que alegria ter cada um de vocês em mais uma roda de conversa 
do “Jornal Diário de Ideias”. Nesta edição, conheceremos um importante canal de 
divulgação das atividades e projetos da Eseba, bem como um espaço de protago-
nismo, experimentação e trabalho cooperativo entre docentes e discentes.

Estamos falando da “Rádio Eseba Ativa”, ela faz parte da Eseba há vários anos e 
dá visibilidade às ações da escola tanto no que tange ao ensino, quanto à pesquisa 
e à extensão.

Para conhecermos um pouco mais sobre a rádio, contaremos com a presença 
do professor Rones Aureliano, que atua na “Rádio Eseba Ativa” desde 2007, do pro-
fessor Getúlio Ribeiro, atual coordenador da rádio e das estudantes. e as estudantes 
Anna Luísa, Lara e Giovana do 8º ano da Eseba que participam do projeto.

Teremos muita criatividade, alegria, vitalidade e muito entusiasmo nesta roda! Vale 
a pena conferir. Aguardamos vocês.

Roda de conversa
Léa Aureliano e Maria Eugênia Matos

Rones Aureliano e 
Getúlio Ribeiro

Da esquerda para a direita: Anna 
Luísa, Lara e Giovana. 12, 13 e 
13 anos, respectivamente. Estu-

dantes do 8º A participantes da 
Roda de Conversa.
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