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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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Práticas que transformam

Ideias em ação!

Mais um lançamento! Correio Diário de 
Ideias!
Nas três turmas de terceiros anos da 

Eseba/UFU aconteceu algo incrível! As crian-
ças começaram a perguntar sobre a logo do 
Programa e acharam incrível a história, cria-
da pela professora Luciana Muniz. Em nosso 
editorial, deste número, você pôde conhecer 
melhor esta história. Vimos, então, que a logo 
Diário de Ideias contém uma história cheia 
de amor e significado que representa a legiti-
mação das ideias e da troca de experiências 
próprias. Ela simboliza a circulação das nossas 
ideias no mundo, demonstrando que deve-
mos sempre colocá-las em ação. 
Com uma curiosidade incrível, as crianças 
descobriram que a professora Luciana ha-
via criado um selo postal para representar a 
essência do trabalho com o Diário de Ideias, 
uma marca de como podemos registrar e 
compartilhar nossas ideias. As crianças come-
çaram a investigar mais sobre os selos pos-
tais e descobriram que existem os filatelistas, 
colecionadores de selos. Descobriram ainda 
que os selos trazem marcas da cultura, da 
sociedade de forma geral e são um registro 
singular. As ideias das crianças não paravam 
de multiplicar e... acredite... elas começaram 
a criar seus próprios selos e foi só diversão e 
comunicação.
A seguir, veremos que esses valores e essên-
cias que perpassam a metodologia de traba-
lho com o Diário de Ideias e que caracterizam 
a logo do Programa se integram às subjetivi-
dades dos estudantes e de toda a comunida-
de escolar que colocam suas criatividades e 
ideias em prática e trazem registros autorais 
muito especiais! Vamos lá!

Correio Diário de Ideias

A ideia foi sendo ampliada nas turmas de ter-
ceiros anos e surge uma grande ideia da es-
tudante Isabela, do 3º ano B, que disse: “Pro-
fessora, a gente poderia escrever cartas para 
as pessoas que estão nos hospitais. Podemos 
levar uma palavra amiga para quem precisa.”. 
A ideia também surgiu na “Roda de Conver-
sa” da turma do professor Johnatan, pelos es-
tudantes. Uma ideia que se juntou com todos 
da turma e aqui foi concretizada. E adivinhem 
só! Na proposta do Diário de Ideias, as ideias 
são ações! Podemos concretizar esta ideia 
com a escrita de cartas, com imagens, pala-
vras que marcam o cuidado e a solidariedade 
das crianças, principalmente em um momen-
to tão delicado que a humanidade vivencia, 
neste contexto de pandemia da covid-19. 
Por isso, a seção “Práticas que transformam” e 
o nosso site www.diariodeideias.com.br sem-
pre terão um espaço-tempo para resguardar 
e divulgar as cartas que recebemos desses 
jovens estudantes que desejam compartilhar 
mensagens de apoio e de compaixão diante 
das situações que estamos vivendo.
Buscamos, com essa ação transformadora, 
ampliar ainda mais o alcance do nosso Jor-
nal, fazendo-o chegar e encantar mais e mais 
pessoas. Aqui elas encontrarão um espaço 
de acolhimento, diálogo, inspiração e reco-
nhecimento!
Com vocês: o cuidado, a solidariedade e o 
amor que emana das crianças por meio das 
cartas!
E não para por aí! Em tributo a essa atitude 
de altruísmo dos estudantes da Eseba/UFU, o 
Programa Diário de Ideias decidiu firmar uma 
nova iniciativa: o “Diário de Ideias em Ação 

Criação de selo postal: 
vamos trocar nossas cartas?
Luciana Muniz| Daniel Costa | Maria Eugênia Matos | Eliane Moreira
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Solidária”, que se efetiva em parceria com o 
Hospital de Clínicas de Uberlândia durante a 
pandemia da covid-19.
O propósito dessa ação surge a partir da ideia 
de proporcionar a todos do hospital um es-
paço-tempo onde as ideias dos estudantes 
serão compartilhadas e colocadas em ação, 
como forma de acolhimento, de pertenci-
mento e de expressão de sentimentos. Além 
disso, busca-se ampliar ainda mais o alcance 
do nosso Jornal e dos registros das crianças, 
fazendo-os chegar e encantar mais e mais 
pessoas. Aqui todos encontrarão um espaço 

de acolhimento, diálogo, inspiração e reco-
nhecimento!
Essa parceria será uma via de mão dupla! 
Também receberemos o retorno de cartas e 
mensagens daqueles que estão nos hospi-
tais, em resposta aos estudantes que envia-
ram as correspondências!
Para saber mais sobre essa parceria tão im-
portante, acesse no link abaixo a reportagem 
publicada no site do Comunica/UFU
http://www.comunica.ufu.br/noti-
cia/2021/05/diario-de-ideias-alinhava-no-
vas-parcerias

Carta da estudante Isabela
Carta de carinho, em homenagem às pessoas que estão nos hospitais neste momento de 

pandemia

Selo da estudante 
Isabela

Isabela, 8 anos, 3º ano, Eseba/UFU
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Quer ler mais cartinhas? O nosso suplemente “Diarinho” tem muito mais! Vá lá e dê uma olha-
da. Quem sabe, na próxima edição, você participa escrevendo uma cartinha também!
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Técnica de enfermagem: 
momento de trocar ideias 

Nosso Jornal re-
presenta a co-
munidade esco-

lar da Educação Básica 
e, neste número, trou-
xemos uma das impor-
tantes ações desenvol-
vidas pelas turmas dos 
terceiros anos do En-
sino Fundamental, da 
Eseba/UFU, uma inicia-
tiva das professoras Lu-
ciana Muniz, Vaneide e 
do professor Johnatan. 
A proposta visa convi-
dar pessoas que fazem 
parte da escola e que 
atuam com os temas 
desenvolvidos nas tur-
minhas, para dialogar 

com as crianças, enrique-
cendo cada vez mais o 
espaço-tempo da sala de 
aula. O convite foi feito à 
Julyssandra, Técnica de En-
fermagem da Eseba/UFU, 
que compartilhou seus co-
nhecimentos com as tur-
mas. Os temas que foram 
trabalhados nas turmas 
estiveram relacionados à 
saúde pública, doenças, 
cuidados higiênicos e mui-
to mais. Confira como foi 
essa roda dialógica com a 
especialista no assunto e 
aprenda mais sobre cuida-
dos importantes que pre-
cisamos ter com a nossa 
saúde. 

Flyer criado pelos professores da Eseba/
UFU para divulgar a roda dialógica com 

a Julyssandra

A roda de conversa entre os terceiros anos 
rendeu muitas trocas de conhecimentos e 
experiências sobre diferentes formas de pre-
venir doenças, como vacinas, higiene pes-
soal, do ambiente, dos alimentos, além do 
impacto na comunidade, como a pandemia 
que vivemos. Aproveito para deixar dicas im-
portantes sobre o uso da máscara e higiene 
das mãos, para a prevenção do SARS-CoV-2.
Atenção ao usar a máscara:
Ela deve cobrir o nariz e o queixo e estar ajus-
tada de tal forma que a passagem de ar ape-
nas ocorra, por meio dos poros do tecido, 
evitando que aerossóis e gotículas escapem 
ou entrem acima ou nas laterais da máscara, 
então se os óculos embaçarem, a proteção 
não está adequada.

Nada de chegar em casa, retirar a máscara e 
deixar em qualquer lugar, por exemplo, no 
tampo da mesa de jantar. Temos que con-
siderar que ela está contaminada pelo vírus. 
Caso não possa lavar na hora, ou não seja 
possível lavar, você deve armazenar em um 

recipiente reservado 
para isso, preferen-
cialmente com 
uma etiqueta, 
“Máscara suja”, 
para não restar 
a menor dúvi-
da.
Ao lavar as mãos, 
cuidado especial 
com o dorso e en-
tre os dedos, de 
preferência deixe 
as unhas curtas e 
não utilize acessó-
rios, como relógio, pulseiras e anéis, eles po-
dem abrigar sujidade e reduzir a eficiência da 
higienização.

Nossa convidada, Julissandra, trouxe algumas 
imagens para contribuir ainda mais com os 
cuidados que precisamos ter para preven-
ção do coronavírus. As imagens foram retira-
das de um documento oficial da Universida-

Roda de conversa sobre saúde com Julyssandra

Julyssandra no momento 
da aula síncrona, no 3º ano 
B, Eseba/UFU
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de Federal de Uberlândia, o “Protocolo de Biossegurança”, organizado por um 
Comitê de Monitoramento à Covid-19, que busca garantir segurança sanitária aos 
estudantes, servidores e agentes públicos. Vale a pena conferir o documento na 
íntegra. Para isso, clique no link:
http://www.comunica.ufu.br/sites/comunica.ufu.br/files/conteudo/noticia/

anexo_protocolo_de_biosseguranca-.pdf

Fonte: Organização Mundial de Saúde - OMS

Fonte: Diretoria de Comunicação Social da Universidade Federal de Uberlândia

Julyssandra Ramos Rosa, Técnica em 
enfermagem na Eseba/UFU
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Parceria entre família e Diário 
de Ideias 

A participação da família na escola é es-
sencial e se consolida com a proposta 
pedagógica “Parceiros na Escola”, efe-

tivada desde 2008, no trabalho da professora 
Luciana Muniz, na Escola de Educação Bási-
ca da UFU. Uma proposta conectada com a 
metodologia do “Diário de Ideias”, que tem 
como pilar constituir a escola uma comu-
nidade aprendente, em que todos podem 
aprender e ensinar, bem como trazer uma 
forma de vivenciar os conteúdos curriculares 

na vida. Quer ver como tudo isso funciona? 
As próprias famílias dos estudantes da turma 
do 3º ano B, da professora Luciana Muniz na 
Eseba/UFU, trouxeram a riqueza de uma pro-
posta que proporcionou o diálogo entre três 
mães, atuantes na área da saúde, com os es-
tudantes, no momento de aula síncrona. Va-
mos conferir os relatos dessas mães e profis-
sionais da saúde sobre patologias e métodos 
preventivos de saúde:

Dengue
Convidada: Débora Madalena dos Santos -Técnica em Enfermagem - Mãe da estudante Hele-
na, do 3º ano B, Eseba/UFU 

“Meu nome é Débora, mãe da Helena, aluna 
do 3º ano B, e sou técnica de enfermagem. 
Foi um prazer enorme orientar a turma so-
bre a dengue, fiquei encantada com a curio-
sidade dos alunos e estarei sempre disposta 
a acrescentar com conhecimento. O envol-
vimento de todos da família é muito impor-
tante nessa luta contra a dengue, já que é 

uma doença grave e que podemos evitar 
com simples ações como não deixar água 
parada nos vasos de plantas, vedar caixas 
d’água, vasos sanitários sem uso, guardar 
pneus em locais secos e tampados, manter 
as bandejas sempre limpas e secas, entre 
outras.”

Registro da estudante, do 3º ano B da Eseba/UFU, 
Helena, filha da Débora!
“Para a dengue não te pegar, água parada e lim-
pa não pode ficar”

Débora e Helena - Momento de aula sín-
crona
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Convidada: Rayanne Alves de Jesus Rodri-
gues - Monitora na Eseba/UFU - Turma 3º ano 
B

“Com a dengue não se brinca, mas juntos 
podemos combater essa inimiga! E a turmi-
nha do 3º B vai ensinar como se deve fazer!”
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Vacinação
Convidada: :  Fernanda Porto dos Santos Pereira - Enfermeira - Mãe do estudante João Vitor, do 
3º ano B, da Eseba/UFU

“Gostaria de agradecer o privilégio de ter 
participado desse momento tão especial e 
rico de conhecimentos, em que foram abor-
dados assuntos relevantes para nosso co-
tidiano. As vacinas são responsáveis por 
estimular que o nosso sistema imunológi-
co reaja, criando anticorpos resistentes aos 
agentes causadores de doenças. Manter o 

calendário de vacinação atualizado irá fa-
zer com que o seu corpo possa responder 
de forma positiva a esses agentes causado-
res. Por isso, saliento que é de suma impor-
tância manter a caderneta de vacinação em 
dia, para nos mantermos imunizados contra 
muitas doenças.”

Registro do estudante do 3º ano B da Eseba/UFU 
João Vitor, filho da Fernanda

“Formas de prevenção: vacinação”

Fernanda e João Vitor - Momento de aula 
síncrona
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Coronavírus
Convidada: : Laura Ferreira de Almeida Leandro Neta - Técnica em Enfermagem - Mãe da estu-
dante Sofia, do 3º ano B, da Eseba/UFU. Parabéns pelo seu aniversário, Laura!

“Me chamo Laura Ferreira, sou mãe da alu-
na Sofia Stefanny do 3º ano B, e atuo como 
técnica em enfermagem. Trabalho no SUS 
há 6 anos e no dia 05/05, recebi um convite 
para falar com as crianças sobre a covid-19, 
um presente, pois foi o dia do meu aniversá-
rio! Compartilhar com as crianças as minhas 
vivências e ver nos olhinhos delas a curio-
sidade foi uma experiência espetacular! As 
crianças sempre têm vontade de saber mais, 
para ensinar em casa. Isso me deixa muito 

feliz como mãe e profissional da saúde, pois 
sei que elas querem se cuidar e proteger as 
pessoas que amam. Elas estão super afiadas 
nos cuidados que devem tomar, o uso de 
máscara, álcool em gel, evitar aglomeração 
e estão conscientes da importância da vaci-
na. Isso nos encoraja a continuar na luta por 
elas e por nós. Agradeço a oportunidade de 
poder compartilhar desse momento único e 
importante na vida delas.”

Laura Ferreira - Momento de aula síncrona
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Registro da estudante do 3º ano B da Eseba/UFU Sofia Stefanny, 
filha da Laura
“A gente tem que tomar a vacina se a gente quiser que a covid-19 
suma daqui.”




