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Experienciações
No ano de 2020, foi realizada a primeira Oficina Diário de Ideias em formato remoto, com estudantes da Eseba/UFU
de diferentes anos de ensino e abordando
diferentes temáticas. Após quatro encontros a distância, aconteceu, em 18 de maio
de 2022, a primeira Oficina Diário de Ideias
presencial na escola, nomeada “Caça ao
tesouro de ideias”. Nela os estudantes vivenciaram momentos de muita criatividade e protagonismo. A oficina foi ministrada
pela Professora Luciana Muniz e pelos estudantes dos 4º e 5º anos: Ana Júlia, Caio,

1º momento: os estudantes Ana
Júlia, Luiz Felipe e Pedro Lucas
compartilharam suas experiências com o “Diário de Ideias” e o
“ViDiário de Ideias”.

João Lucas, Luiz Felipe, Nina, Olívia, Pedro
Lucas, Sofia e Tainá. Essa oficina foi realizada nas turmas do 3º ano também, contando com a participação dos professores
Johnatan e Letícia, dos familiares dos “oficineiros” e das coordenadoras das Oficinas, professoras Franciele Queiroz, Rochelle Garibaldi e Walleska Bernardino.
Confira alguns momentos da Oficina presencial!
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2º momento: construção coletiva de uma página do Diário de
Ideias-Linhas de experiência, a
partir do que descobriram com
os relatos das crianças.
3º momento: confecção de um baú para
guardar o tesouro das ideias, como aquele
que a estudante Tainá ensinou também na
publicação do ‘’ViDiários de Ideias” do 12º Número do “Diarinho”, publicado em dezembro
de 2021.
Para acessar essa Edição
clique aqui!
Para assistir ao tutorial da Tainá, clique aqui!

Imagem do baú de tesouro construído pelas crianças com materiais recicláveis
4º momento: caça ao tesouro das ideias na Floresta Encantada.
Com muito entusiasmo, os estudantes procuraram,
em grupos, pelos “tesouros”, que eram papéis recortados
com figuras ilustrativas e palavras - que representam a
metodologia do “Diário de Ideias” - para serem guardados
no baú de ideias.
A caça ao tesouro teve as seguintes ações:

1. As crianças foram organizadas em grupos (de quatro ou
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cinco) para procurarem juntos um tesouro pela “Floresta Encantada”, nomeada assim pelas crianças da
Eseba/UFU, uma área verde que faz parte do Campus onde a escola se situa.
2. Cada integrante do grupo recebeu uma pulseirinha de uma cor específica. Os grupos tiveram como
desafio encontrar um tesouro que estivesse marcado na floresta com a mesma cor da pulseira.
3. Após encontrarem o tesouro (um saquinho contendo imagens e palavras relacionadas ao Diário de
Ideias), cada criança se sentou ao redor de um tecido (ou papel) da mesma cor da pulseirinha do seu
grupo. A partir daí, as crianças abriram o tesouro e
compartilharam suas experiências na roda.
Após a realização da Oficina, os “oficineiros” registraram, por meio de vídeos, ou melhor, “ViDiários”, como
foi vivenciar essa tarde de aventura, criatividade e
muitas aprendizagens. Confira a riqueza desses registros audiovisuais nesta edição do “Diarinho” (maAna Júlia, 10 anos, Eseba/UFU, 5° ano
“Meu nome é Ana Júlia, tenho 10 anos
e estudo no 5º ano da Eseba. Eu achei
muito legal a oficina, gostei de ter
participado, adorei as crianças, achei
elas muito respeitosas. Adorei fazer o
baú, estou guardando um tanto de coisas no meu
baú. Adorei a caça aos tesouros, eu achei muito legais os diários das crianças, adorei mostrar os meus registros também. Foi muito importante para mim e para a vida
das outras crianças e futuramente a gente vai lembrar desse momento e dar muitas
gargalhadas. O ‘Diário de Ideias’ é muito importante para minha vida, eu sempre vou
guardar ele no cantinho aqui do meu coração.”
Nina, 10 anos, Eseba/UFU, 5° ano
“Olá, meu nome é Nina. Eu tenho 10 anos e estudo no 5º ano da escola
Eseba. Bom, a primeira oficina foi legal, mas essa última foi muito boa,
pois eu pude ver presencialmente e eu não conhecia o 3º ano, então foi
muito legal. As atividades foram legais, eu fiquei muito feliz em participar, tivemos várias brincadeiras, a primeira, uma página coletiva, depois
uma caça ao tesouro e, ainda por cima, a confecção de um baú. Acho que isso liga
muito a gente, porque a gente pode ensinar as coisas para as crianças do 3º ano de
hoje da Eseba. Eu achei muito divertido e ainda quero fazer de novo; eu adorei cada
parte e, para mim, isso ajuda na criatividade: conviver com outras pessoas, fazer coisas
juntos, como a oficina.”
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Tainá, 10 anos, Eseba/UFU, 5° ano
“Meu nome é Tainá, estou no 5º ano e tenho 10 anos. O dia da oficina foi
legal, foi diferente. Acho que as crianças do 3º ano gostaram demais
e eu também. Foi legal porque a gente pôde contar um pouco mais
sobre o ‘Diário de Ideias’ e ensinar para as crianças jeitos diferentes de
registrar no Diário.”
Olívia, 9 anos, Eseba/UFU, 4° ano
“Meu nome é Olívia, estou no 4º ano e tenho 9 anos. Vim falar do que eu
achei da ‘Oficina Diário de Ideias’: sinceramente, eu amei! Nesse dia, tiveram minhas partes favoritas, é claro, mas, teve uma que mais gostei,
foi quando fomos para a floresta. Meu Deus do céu! Tinha muito tempo
que eu não ia lá. Na floresta, estavam os nossos baús que, dentro, tinham
desenhos das crianças que ganharam seus diários antes.”
Sofia, 9 anos, Eseba/UFU, 4° ano
“Olá, meu nome é Sofia, tenho 9 anos e sou do 4º ano da Eseba. Eu gostei muito de participar da caça ao tesouro! Foi muito legal ficar junto
com o 3º ano A, eles sempre me perguntavam, me explicavam, para
fazer direitinho, deixar tudo bonitinho. Eu gostei muito da experiência.”
Luiz Felipe, 10 anos, Eseba/UFU, 5° ano
“Meu nome é Luiz Felipe, sou do 5º ano e tenho 10 anos. Foi muito legal
conversar com as outras crianças. Eu me diverti demais, porque eu relembrei muito as oficinas do ano passado. Gostei do ‘Diário de Ideias’
que ganhamos e de ajudar as outras crianças a entenderem mais esse
Diário.”
Pedro Lucas e João Lucas, 10 anos Eseba/UFU, 5° ano
“Olá, somos o João Lucas e o Pedro Lucas, estamos no 5º ano e temos 10 anos. Nós
achamos muito bom conduzir a ‘Oficina Diário de Ideias’, deu até para relembrar
o parquinho, fazia um bom tempo que a gente não entrava lá. Outra coisa que
gostamos foi a caça ao tesouro, em que cada um dos oficineiros ficava com
um grupo de crianças e a gente se espalhava pela floresta encantada tentando
achar as pistas para o tesouro. Cada um tinha sua bandeira, isso, nós também achamos muito legal. Na caça ao tesouro, fomos para vários lugares da floresta encantada.
Neste ano, já no 5° ano, com a professora Sumaia, nós fizemos uma corrida que se chamou Cross Country, é uma corrida de obstáculos naturais e aí tivemos a oportunidade
de conhecer todas as partes legais da floresta. Ainda sobre a oficina, gostamos muito
de fazer um baú do tesouro usando caixa de leite, ficou muito bom.”

Caio, 9 anos, Eseba/UFU, 4º ano
“Olá, sou Caio, do 4º ano B. Estou aqui para falar sobre a ‘Oficina Caça
ao Tesouro de Ideias’. Foi muito legal ajudar as crianças do primeiro
ano, dar umas dicas, acho até que eu vi um amigo meu, o Murilo. Também foi muito bom ver a Floresta Encantada pela primeira vez em 2022.”

