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Roda de Conversa

Práticas que transformam

É possível fazer uma sopa 
de pedra? Confira a dica de 
leitura do Rafael para saber!

Como você tem registrado 
sua história? Saiba como a 
Helena construiu sua Caixa de 
Memórias

Laura compartilhou uma ideia 
super legal, transformou uma 
luva em uma galinha diferente!

As contribuições de uma técnica 
em enfermagem no ensino-
aprendizagem, trocas de cartas 
e as rodas dialógicas com as 
famílias

Como os arquétipos 
de mitologias antigas 
influenciam os livros, séries 
e filmes que consumimos 
atualmente? Entenda com 
Isabella e Isabelle.

Geovana nos apresenta 
curiosidades sobre o 
impacto positivo que os 
animais podem ter em 
nossas vidas!

As linguagens artísticas 
do Yuri

Cinema mudo é diver-
tido? Pietra indica na 
Sessão Pipoca 
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Episódio #9 do nosso Podcast:  seis estudantes contam sobre 
seus registros favoritos no Diário de Ideias! Venha ouvir esse 
momento prazeroso e muito divertido de partilhas e trocas 
de experiências
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Vaneide Dornellas

Lendo o Mundo

A dica de leitura de hoje surgiu a partir da 
recomendação dos irmãos Emanuel e 
João Pedro, estudantes da Escola de 

Educação Básica (Eseba/UFU). Eles decidiram 
recomendar um livro muito interessante aos 
seus colegas dos terceiros anos do Ensino 
Fundamental, que se entusiasmaram e tam-
bém embarcaram na leitura!
O livro que encantou essa galerinha se cha-
ma “Sopa de Pedra”, escrito pela autora Ana 
Maria Machado! A história é sobre um via-
jante, chamado Pedro Malasarte, que estava 
faminto e cansado, até que se depara com 
uma casa, onde morava “uma velha muito 
pão-dura”, a qual nega os pedidos de comi-
da ao viajante. Malasarte, por sua vez, resolve 
pedir à velha uma panela emprestada e um 

pouco de água e disse que faria uma sopa de 
pedra deliciosa. Leia o livro para saber como 
terminou essa narrativa!
O livro “Sopa de Pedra” também foi uma obra 
trabalhada no “Clube Diário de Ideias com Lei-
tura”, uma iniciativa do Programa Institucional 
Diário de Ideias, que desenvolve ações de 
muita criatividade e inspirações nas variadas 
possibilidades de leitura que têm sido viven-
ciadas nas turmas de 3º ano da Eseba/UFU, 
com os professores Vaneide, Luciana Muniz 
e Johnatan! 
Inspirado e entusiasmado com a leitura, o es-
tudante Rafael Wads, da sala do 3º Ano “A”, 
produziu um selo de leitura e um cartão pos-
tal sobre o livro “A sopa de pedra”! Veja só 
como ficou: 

Quer saber mais sobre o Clube Diário de Ideias com 
Leitura? No site www.diariodeideias.com.br, você encontra mais informa-

ções sobre o clube. E para ainda mais detalhes, aguarde o próximo número do Jor-
nal Diário de Ideias para conhecer o  “Clube Diário de Ideias com Leitura”!
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Rafael, 8 anos, 3º ano, Eseba/UFU 

“Eu gosto de estudar, de jogar games e bola, de 
passear, de ver filmes, de desenhar, de desafios e 
de português. Com o livro ‘Sopa de pedra’, aprendi 
o que é ‘pão-dura’ e que com uma boa conversa 

conseguimos qualquer coisa.”
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Segundo Rafael Wads, é mui-
to divertido criar selos, porque 
ele gosta muito de desenhar e 
sempre que termina uma co-
leção, quer mostrar para seus 
amigos. 
“Eu gosto de mostrar os selos 
para meus amigos, para eles 
verem a minha coleção. Eu 
gosto de criar os selos, por-
que acho isso muito diverti-
do. Eu gosto de fazer muitas 
coisas, como brincar de bola, 
jogar games, passear, ver fil-
mes e resolver desafios de 
Português e Matemática, mas 
o que eu mais gosto de fazer 
é desenhar. Eu quero apren-
der a escrever bem, porque 
quero ser escritor e eu já sei 

desenhar. Eu quero escrever um livro tipo o ‘Sopa de Pe-
dra’, com a capa que eu mesmo vou desenhar e as pessoas 
vão poder comprar e ler o meu livro.”. 
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Selos postais criados pelo estudante Rafael:



ExperiênciAções

A caixa de memórias é uma caixa espe-
cial onde os estudantes dos primeiros 
anos da Eseba guardam seus objetos, 

fotos, brinquedos de quando eram bebês, 
lembranças com muito afeto, pedacinhos 
de sua história. Por isso, Helena preparou 
uma caixa personalizada. E você, já tem uma 
caixa de memórias? Que tal fazer a sua?
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Passo a passo:
1

Utilize uma caixa de 
papelão, procurando 
reaproveitá-la. Mar-
que o espaço para 
segurar a caixa e faça 
o recorte.

2Prepare os filtros. Depois 
de usados, retire a borra do 
café, abra com cuidado na 
emenda, mergulhe em água 
e coloque para secar. Caso 
queira uma cor mais forte, 
após retirar a borra, abra na 
emenda, coloque para se-
car e, depois de seco, retire 
o restante da borra do café 
com um pincel.

3

Cole os filtros em toda a superfície da 
caixa e da tampa.

Materiais
Caixa de papelão
Filtros de papel    

Cola
Tesoura

Bicarbonato
Corantes naturais (urucum, repolho,etc)
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Beloní Cacique
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4Para tingir, com ajuda de um adul-
to, utilize cola escolar e corantes 
naturais: carvão moído, repolho 
roxo (após ferventar, coar, levar 
novamente ao fogo para reduzir), 
coloral (urucum). Misturando um 
pouco de bicarbonato na tintura 
do repolho roxo, temos outra cor.

5

Depois de colar os fil-
tros de cor de café na 
caixa, recorte os filtros 
tingidos em formatos 
diferentes, como co-
rações, e cole deco-
rando a caixa.

A
CAIXA

ESTÁ
PRONTA!

Helena, 7 anos, 2º ano, Eseba/UFU

“Eu sou  Helena Souza Cruz, tenho sete anos. Sou 
aluna do 2º ano da Eseba. Gosto muito de brincar 
com meu irmãozinho João Antônio, ele tem cin-
co anos. Nossas brincadeiras favoritas são: ‘pai e 
mãe’, ‘espião’, pique-pega, pique-esconde,  andar 
de bicicleta e patinete. Adoro matemática, dese-

nhar e fazer dobraduras.”
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Espaço Lúdico

Você sabia que um objeto pode se 
transformar em outro? É só usar a ima-
ginação! Foi o que a Laura fez: com-

partilhou conosco a ideia de transformar uma 
luva na galinha “Fifi”, com quem ela pode 
brincar e também contar muitas histórias. Va-
mos aprender a fazer?

Passo a passo:

1- Após encher a luva 
de ar, para fazer o 

corpo da galinha, 
pinte os dedos da 
luva de vermelho, 
exceto o polegar, 
para fazer a crista 
da galinha.

2-Desenhe os olhos 
da galinha com tin-
ta preta e azul.

3- Pinte o dedão 
da luva de ama-
relo para fazer o 
bico. Está pronta 
a galinha “Fifi”.

Materiais
Uma luva de látex

Tintas guache (vermelha, amarela, preta e azul)
Pincel

Desenho da estudante Laura sobre sua 
experiência!

“Fiz uma galinha linda e divertida. Foi 
muito legal.” - Laura

“Nasci em Presidente Prudente-SP
 e me mudei para Uberlândia com a minha família, com dois 
aninhos. Sou muito divertida, um pouco tímida também, adoro 

brincar, andar de bicicleta, gosto de pintar e inventar brincadeiras 
divertidas com os meus amiguinhos.  Pensando em diversão, criei 
junto com a minha família a nossa linda ‘galinha Fifi’. Foi muito 

legal! Assim sou eu, uma criança que adora brincar muito.”

 Laura, 5 anos, 2° 
período/Educação 

Infantil, Eseba/UFU
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Vanessa Dângelo 




