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Roda de conversa
Léa Aureliano | Maria Eugênia Matos
 
Bem-vindos a mais uma roda de conversa do “Jornal 
Diário de Ideias”!

O tema da roda desta edição é a Extensão, ação da Uni-
versidade junto à comunidade que possibilita o com-
partilhamento com o público externo do conhecimento 
adquirido por meio do ensino e da pesquisa desenvol-
vidos na instituição, ou seja, é a universidade comparti-
lhando seus saberes com a comunidade.

Nesta roda, contamos com as ilustres presenças das 
professoras Renata Lúcia Guerra e Ana Maria de Frei-
tas, que são nossas conhecidas de longa data, docen-
tes da Escola Municipal Professora Josiany França, que 
têm participado de ações do “Diário de Ideias” desde o 
início. Contaremos também com a presença da Már-
cia Serra, professora da rede municipal,  que vivenciou 
como cursista o Curso de Formação de Professores do 
Diário de Ideias na Turma 2020 e vem desenvolvendo 
esta metodologia em suas turmas de alunos.

As professoras contam suas experiências e trazem um 
pouco sobre o projeto “Transformando lixo em brinque-
dos”, que possibilitou o intercâmbio entre os estudantes 
da Eseba e da Escola Josiany França. Foram arrecada-
dos também mais de 350 brinquedos, o que potencia-
lizou momentos ricos de interlocução, trocas de conhe-
cimentos e experiências. 

A dinâmica com o trabalho com o “Diário de Ideias, 
desde as séries iniciais até o quinto ano, foi pauta desta 
roda que está imperdível. 

Venha curtir você também!

Márcia Serra

Renata Lúcia Guerra

Ana Maria de Freitas
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https://open.spotify.com/show/3dJNRo69LP9XYsB6Dig7xu?si=b9a7dac3d7064a32
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E tenha acesso aos espaços 
digitais do Diário de Ideias!
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