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Linguagens

Ideias
Brincantes
Um reencontro de
brincadeiras e amizade: Elisa, Júlio César,
Liah e Maria Eduarda
nos contam sobre o
retorno às aulas presenciais na Eseba/UFU

Vamos conhecer as
"cores" das linguagens no Mundo do
Circo?
Vem novidade por
aí... a música no “Diário de Ideias”!
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Práticas que
transformam
O retorno presencial das aulas na
Eseba/UFU: conhecendo o “Diário de
Ideias: minhas experiências”.
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Quais os sentimentos dos estudantes quanto ao retorno presencial às aulas na Eseba/UFU?

Roda de Conversa
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Finalmente de volta à escola! Estudantes dos 2º e 3º
anos da Eseba conversam em roda na sala de aula
sobre o retorno às aulas no formato presencial!
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PesquisAções
Refletindo...
Franciele Queiroz da Silva | Walleska Bernardino Silva
O retorno presencial para
os alunos da Eseba/UFU, depois
de quase 2 anos de aulas remotas, despertou muitos sentimentos.
Leiam as manifestações dos estudantes sobre esse tão aguardado
momento!

AULAS PRESENCIAIS
Por Ana Laura Lousa Silva

Antes do início, meio consfuso.
Sempre me perguntando:
"Eu já vivi isso, o que será diferente?"
"Eu só vou voltar para a escola,
o que mudará?"
Perguntas atrás de perguntas.
Mas nunca respostas.
Será que é verdade que tudo mudará?
O que será diferente?
Eu não tinha resposta, até voltar...
E eu voltei...
Com desconfiança no início,
Mas transbordadndo de felicidade.
Com medo do novo,
Mas descobri que o novo me fez bem!
O início foi difícil, eu admito.
Porém, tudo mudou.

Ana

Laura,
14
anos,
8º ano, Eseba/UFU

Não cheguei no meio ainda,
Muito menos no final.
Mas tenho a mais pura das certezas
Que será surreal.

"Meu nome é Ana Laura, tenho 14 anos. Sou
estudante da Escola de Educação Básica da
o
Universidade Federal de Uberlândia. Curso o 8 ano. Amo pintar, desenhar, escrever poemas e
desenvolver diferentes coisas.”
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Desenho da Cristal sobre o retorno às aulas presenciais
Cristal, 10 anos, 5º ano, Eseba/UFU

"Eu me
chamo Cristal, tenho 10 anos e sou estudante
o
do 5 ano C, na Eseba. Gosto muito de desenhar e
tenho como inspiração minha avó Marileusa Reducino (ela é formada em Arte e foi professora da
Eseba por muitosanos!).Gostomuitodos filmes da Marvel, de ir ao clube, fazer maquiagemebrincarcomminhairmãemeusprimos.FaçocaminhadanoParquedoSabiáeadorocabeloscoloridos!."
Isabelly, 10 anos, 5º ano, Eseba/UFU
Os sentimentos
“Os meus sentimentos e emoções sobre a volta
às aulas foram: alegria, ânimo e, também, desânimo. Vou
explicar cada um deles. E você, quais foram os seus sentimentos?
Alegria por sair da frente do computador e ir para
a escola presencialmente, participar do recreio etc. E
você, com o que ficou alegre?
Desânimo por acordar cedo para ir à escola e,
também, pela semana de 5 dias que faz com que o final de semana demore a chegar. Também desânimo por
copiar do quadro e quando temos muita tarefa. E você,
sente desânimo de quê?
Ânimo com os professores e professoras, com a
turma, os materiais, com o recreio, entre outras alegrias.
Agora me conte o que te deixou bem animado nesse
retorno presencial!
Enfim, todos nós temos um sentimento em comum:
alegria por voltar ao presencial. Acho que todos estamos
ansiosos para que a pandemia acabe e possamos parar
de usar máscaras...pois, assim, poderemos ver as expressões de cada um!”
o

"Meu nome é Isabelly, sou estudante do 5 ano C da Eseba/UFU. Eu fiz esse texto para o Diário
de Ideias sobre as emoções/ sentimentos com a volta às aulas presenciais. Espero que gostem!"
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“O meu nome é Pedro Andrade Junqueira. Eu tenho 9 anos de idade. Eu estou na Eseba desde o primeiro período e sempre aprendi
muito convivendo com os colegas e professores.
Por isso, eu senti bastante esse período remoto,
por causa da falta de interação.
Meus sentimentos sobre a volta às aulas presenciais são de felicidade, expectativa e empolgação, porque eu acho que a gente aprende muito
mais e muito melhor estando na escola.”
Pedro, 9 anos, 4º ano, Eseba/UFU

"Meu nome é Pedro Andrade
Junqueira, teo
nho 9 anos e estou no 4 ano da Eseba/UFU.
Eu amo desenhar e sou muito bom nisso. Eu
não gosto muito de esportes, mas gosto de
brincar de ‘queimada’ e, às vezes, gosto de
andardebicicleta.Gostotambémdepassear
com minhas cachorras. Gosto muito de comer‘burguers’. Minha profissão dos sonhos
é ser biólogo!"

“Estava tudo indo bem, quando, de repente, um vírus apareceu e, claro, nós tivemos
que ficar em casa.
As pessoas não podiam ficar sem aula.
Foi então que surgiram as aulas on-line, que a
gente fazia pelo computador ou celular.
No começo das aulas on-line foi legal,
mas cada vez mais ia só ficando chato. O dia
inteiro no computador: NÃO DAVA MAIS!
Uma vez, de repente, falaram: “As aulas
presenciais voltarão ano que vem.”. Acho que
isso foi a melhor coisa que ouvi em 2021.
As portas da escola se abriram e, finalmente, pude voltar presencialmente para a
escola. Foi muito bom poder, depois de dois
anos, voltar para a escola. Agora só nos resta
nos prevenir e torcer para que esse vírus acabe.”
Gabriel, 9 anos, 4º ano, Eseba/UFU

"Oi! Meu nome é Gabriel, gosto muito de
ir ao cinema, assistir animês e brincar com
meucachorroNick!Minhacomidapreferida
é pizza e bolo."
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“A minha opinião sobre o retorno às aulas
presenciais é que poderiam ter voltado em 2021 e
não em 2022, porque os estudantes não deveriam
ter ficado dois anos sem ir para a escola. Em 2021,
todas as escolas voltaram, menos a Eseba.
Eu estou muito feliz que as aulas voltaram
presencialmente: estou vendo os meus amigos e
professores, posso brincar nas quadras e no pátio.
Espero que eu retome o que eu aprendi no
3º ano, porque muita coisa eu já esqueci.”
Mariana, 10 anos, 5º ano, Eseba/UFU

"Me chamo Mariana Corsino
Araujo Silveira, teo
nho 10 anos, estou no 5 ano da Eseba. Eu gosto
de desenhar, gosto de praticar esportes como
natação, que eu faço às terças e quintas, jogar
futebol e vôlei em casa. Não sei cozinhar, mas
gostaria de aprender. Sou muito boa em Matemática, faço Kumon. Adoro assistir filmes, séries
e novelas. Minhas comidas favoritas são lasanha
e pizza. Este ano estou fazendo aula de violão na
escola e estou gostando muito."

“Eu me chamo Pedro Lucas e estudo na Eseba/UFU. Por causa da pandemia, nós tivemos que
passar para o modo virtual ou, como costumamos
chamar, aula on-line. Por um lado, foi bom, porque
eu ganhei um celular.
Eu fiquei quase o 3º ano inteiro e todo o 4º
ano tendo aula on-line. Mas um dia, a escola deu
uma notícia muito boa, dizendo que as aulas voltariam ao modo presencial. Para melhorar, eles decidiram chamar as turmas para fazer um tour pela
escola para ‘reacostumar’. Eu fiquei muito feliz e fui
direto contar para a mamãe. A partir disso, tudo
começou e eu conheci meus professores novos.”
Pedro Lucas, 10 anos, 5º ano, Eseba/UFU

"Meu nome
é Pedro Lucas Sousa Sales, eu
o
sou do 5 ano C, da Eseba/UFU. Sou sempre
umalunomuitoparticipativo,muitocriativoe
eu gosto de criar coisas para as pessoas."
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RETORNO PRESENCIAL
Por Alice Gonçalves Coutinho de Faria

As aulas voltaram.
Estou ansiosa!
Como eu vou fazer...
Para aprender?
E se eu reprovar?
Todos vão me odiar?
Mas lembro...
O presencial é legal!
Eu vou de tênis ou de chinelo?
De uniforme ou camisa?
Eu estou ansiosa,
pois as aulas voltaram!
Agora vamos ter aulas de Educação
Física e Arte no presencial!
Então, vamos por partes…
Vou rever meus amigos!

Alice, 11 anos, 7º ano, Eseba/UFU
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"Oi! Meu nome
é Alice, tenho 11 anos e sou
o
aluna do 7 ano da Eseba/UFU. Eu gosto muito
de jogar e assistir vídeos sobre jogos eanimês."
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