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Música... música que toca, que vibra... 
música que sensibiliza, inspira, que movi-
menta e nos faz voar. Nos faz querer vi-
ver, experienciar a vida intensamente. Nos 
faz ampliar a visão de mundo, as nossas 
ideias... música que nos mobiliza, gerando 
em nós o desejo de compartilhar nossas 
experiências e descobertas sonoras com 
as pessoas ao nosso redor…

Essa manifestação sensível e bonita da lin-
guagem humana está presente na metodolo-
gia “Diário de Ideias” e nas ações de extensão 
do Programa. Na edição número 13 do “Jor-
nal Diário de Ideias”, iniciamos uma série de 
reportagens que tem como objetivo compar-
tilhar com todos vocês as músicas que com-
põem o CD e DVD “Diário de Ideias Cantarola-
das”. Na primeira reportagem, apresentamos 
as canções “Diário de Ideias” e “Bolha de sa-
bão”.  Hoje, vamos além, explorando ainda 
mais o universo musical do “Diário de Ideias”.

Esse projeto conta com 16 faixas organiza-
das em músicas e poesias que nos convidam 
a mergulhar no maior tesouro que temos: as 
nossas ideias. As canções foram compostas a 
partir das reflexões e registros nos diversos diá-
rios dos estudantes, bem como dos elementos 
teóricos que fundamentam as ações metodo-
lógicas. Trata-se, portanto, de uma obra produ-
zida a muitas mãos com muita leveza e alegria.

Espaço Artístico
Mariane Éllen da Silva  | Johnatan Augusto da Costa Alves

Linguagens

Professora Luciana Soares Muniz, criado-
ra e coordenadora do “Programa Insti-
tucional Diário de Ideias”, em gravação 

musical para o CD/DVD

Equipe do CD e DVD Diário de Ideias Can-
taroladas - da esquerda para direita: Lucas 

Roza, Luciana Muniz e Luiz Salgado
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Músicas e Poesias: Lucas Roza, Luiz Salgado, Luciana 
Muniz, Mariane Éllen, Johnatan Alves

Ilustrações: 
Marcos Nepomuceno Luiz 

Além das músicas, o álbum traz também 10 poesias declamadas que são pura 
emoção e sensibilidade. Nesta edição, compartilharemos com vocês a Poesia “Diário 
de ideias” e a música “Caixinha de lembranças”.

Nos links abaixo, vocês encontrarão os dois trabalhos, mas aproveitamos para já 
disponibilizar a playlist oficial em nosso canal do Youtube. Escaneando os Qr Codes 
com a câmera do seu celular, você terá acesso a todas as músicas postadas.

Playlist completa
“Diário de Ideias

Cantaroladas”
Poesia

“Diário de Ideias”

Apreciem e se divir-
tam com cada uma 
das canções.

Música “Caixinha
de Lembranças”

Cantador Luiz Salgado e a Profes-
sora Luciana Muniz reunidos para 
gravação do CD e DVD Diário de 

Ideias Cantaroladas
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