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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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Roda de conversa

Olá, pessoal! A roda de conversa é a 
essência do trabalho com o Diário de 
Ideias. Um momento de muita prosa, 

troca de ideias, sonhos, sentimentos e mui-
to mais. Um encontro que, mesmo na mo-
dalidade virtual, promove o diálogo e pode 
transformar vidas!

Hoje, o episódio do nosso podcast conta 
com a participação especial dos estudantes 
do 4º ano da Escola de Educação Básica da 
Universidade Federal de Uberlândia (Eseba/
UFU): Ana Júlia, Arthur, João Lucas, Maria Cla-
ra, Nina e Pedro Lucas, além dos estudantes 
do 3º ano: Gabriel Humberto, Lara e Sthella. A 
mediação foi do professor Johnatan Augus-
to. Um momento para relatarem a experiên-
cia criativa e registrarem acontecimentos, em 
seus Diários de Ideias.

Ouça o Podcast!

Os trabalhos que realizaram e sobre os quais 
relataram na “Roda de Conversa” foram de-
senvolvidos em parceria com os professores 
do 3º ano, Vaneide Dornellas, Luciana Muniz 
e Johnatan Augusto, em 2020. Esses alunos, 
hoje estudantes do 4º ano, se dispuseram a 
contar as suas experiências com o Diário de 
Ideias para os colegas das turmas do 3º ano 
de 2021.

Durante o diálogo, inspiraram uns aos outros 
com sugestões para novos registros, indi-
cando a possibilidade de transformá-los em 
ações práticas, como a publicação e produ-
ção em larga escala de gibis autorais.
Quer conhecer as ideias das crianças? Então, 
vamos juntos!
Ouça abaixo o podcast com a gravação feita 
on-line, por meio de chamada de vídeo.

Johnatan Alves| Marcus Vinícius Santos | Maria Eugênia Matos
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Capturas de tela do encontro on-line das crianças da Eseba/UFU na roda de conversa:

https://open.spotify.com/episode/4TuQl5la1GsmM3ZXFdt6k6?si=YpR-kKioSHCykJF59AQ-gA&dl_branch=1



