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Ideias 
Brincantes

Linguagens Práticas que 
transformam

PesquisAções

Roda de Conversa

Um reencontro de 
brincadeiras e amiza-
de: Elisa, Júlio César, 
Liah e Maria Eduarda 
nos contam sobre o 
retorno às aulas pre-
senciais na Eseba/UFU

Vamos conhecer as 
"cores" das lingua-
gens no Mundo do 
Circo?

Vem novidade por 
aí... a música no “Di-
ário de Ideias”!

O retorno presen-
cial das aulas na 
Eseba/UFU: conhe-
cendo o “Diário de 
Ideias: minhas ex-
periências”.

Quais os sentimentos dos estudantes quanto ao re-
torno presencial às aulas na Eseba/UFU? 

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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Práticas que 
Transformam

Luciana Muniz | Maria Eugênia Matos | Eliane Moreira 

 Quem já nos acompanha sabe que o Di-
ário de Ideias, criado pela professora Luciana 
Muniz, possui uma metodologia para contribuir 
com a aprendizagem criativa,  é amplamente 
utilizado no contexto da Educação Básica e 
qualifica um lugar de expressão própria, autoral 
e protagonista. Essas potencialidades promovi-
das pelo Diário estão sempre a todo vapor, em 
todos os momentos, até mesmo em contextos 
adversos que, às vezes, atravessam nossos ca-
minhos. 
 Por isso, desde o início da pandemia de 
covid-19, momento que se marca como históri-
co para a humanidade, o Diário de Ideias garan-
tiu e ainda garante um espaço-tempo de escuta 
e de compartilhar o que estamos vivenciando 
neste cenário, construindo uma rica possibilida-
de de documentação do que se vive, a partir 
da autoria, do protagonismo e da expressão 
espontânea dos estudantes.  

Ei! Quer saber mais sobre o que o “Diário 
de Ideias” aprontou durante o contexto de 
isolamento social na pandemia? Confira a 

reportagem da seção ‘Práticas que transfor-
mam’ (pág. 12), número 6, no “Jornal Diário 
de Ideias” e fique por dentro de todos os 

detalhes do projeto “Diário de Ideias: docu-
mentação no momento da pandemia”.

Acesse clicando no link abaixo: 
https://comunica.ufu.br/noti-

cia/2020/11/o-que-o-diario-de-i-
deias-tem-aprontado-durante-pan-

demia

 Agora, com o início de um novo ano e 
com a evolução dos combates ao coronavírus, 
as escolas se viram retornando para a realida-

de presencial, e na Escola de Educação Básica da 
UFU não foi diferente! Os “esebianos” voltaram a 
frequentar o tão querido colégio e suas salas de 
aulas, reencontrando os colegas, professores e 
outras pessoas da comunidade escolar. 
 Definitivamente foi um retorno e tanto! De-
pois de cerca de dois anos no formato remoto 
de ensino, as crianças ficaram extremamente en-
tusiasmadas e sensibilizadas com essa volta ao 
presencial, e cada uma, frente às suas subjetivida-
des, reagiram emocionalmente de uma maneira 
diferente, mas a alegria, com certeza, foi um senti-
mento marcante desse momento!
 O Diário de Ideias, sempre efetivando 
espaços-tempo autorais e protagonistas para a 
comunidade da Educação Básica, acompanhou 
e tem acompanhado de pertinho essas percep-
ções, tanto dos estudantes quanto de seus fami-
liares, acerca do retorno das aulas presenciais.
 Para concretizar um lugar de expressão 
próprio sobre essa experiência, a professora Lu-
ciana Muniz implementou a criação do “Diário de 
Ideias: minhas experiências”, voltado para a rea-
lização de registros sobre o retorno presencial à 
escola para os estudantes das turmas de 3º ano 
do Ensino Fundamental. Uma possibilidade de es-
cuta sensível, atenta e interessada para as experi-
ências, emoções e ideias dos estudantes.
 No “Diário de Ideias: minhas experiências”, 
os estudantes podem registrar, por meio de escri-
ta, desenho, colagem, pintura ou quaisquer outras 
linguagens, suas experiências emocionais e suas 
percepções sobre estarem voltando para a “an-
tiga” rotina presencial. Neste Diário, as crianças 
também são convidadas a trazerem sugestões e 
ideias de novas possibilidades para serem imple-
mentadas a partir de agora na escola, bem como 
a compartilharem vivências que perpassam seus 
cotidianos.

https://comunica.ufu.br/noticia/2020/11/o-que-o-diario-de-ideias-tem-aprontado-durante-pandemia
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 A estudante Amanda, do 3º ano da turma da professora Luciana Muniz, já registrou suas per-
cepções! Veja só como ficou especial:

 A estudante e a sua mãe nos contaram em um relato como foi a experiência e as emoções 
que aconteceram no retorno presencial à Eseba/UFU neste ano.
 Mayara, mãe da Amanda: “Eu, como mãe, senti como se fosse o 1º dia de aula. Senti um 
frio na barriga, mas, ao mesmo tempo, estava muito feliz, pois a minha filha poderia estar nova-
mente com seu colegas brincando e aprendendo de uma forma diferente do período em que 
estava em casa.”

               Ei! Você 
sabe o que é uma “lousinha de caixa 
de leite”? A Amanda, com seu espírito 
artístico, já fez a sua. Veja só como ficou!

 Está curioso ou curiosa para sa-
ber o que é uma lousinha de caixa de 
leite, quem foi o pioneiro desta ideia e 
como fazer a sua?! Então, visite conosco 
a reportagem da seção “Ideias Brincan-
tes” (pág. 7), número 3, do “Jornal Diá-
rio de Ideias” para descobrir tudo isso e 
mais!
Acesse clicando aqui!

Amanda, 8 anos, 3º ano, Eseba/UFU

"Quero aprender muitas coisas novas! Senti falta 
dos professores colegas e da escola."

 Amanda: “Senti medo achando que poderia dar alguma 
coisa errada, muita ansiedade e, ao mesmo tempo, uma alegria 
muito grande por sentir o cheiro da floresta encantada, por ver 
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https://comunica.ufu.br/sites/comunica.ufu.br/files/conteudo/noticia/anexo_jornal_-_diario_de_ideias_-_agosto_2.pdf
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 O estudante Guilherme, da mesma turminha, também já fez vários registros em seu “Diário 
de Ideias: minhas experiências”, colocando suas vivências, sentimentos, ideias e muito mais nas 
folhas do diário:

 Colega de sala da Amanda e do Guilherme, a estudante Bharbara Cristina também está se 
dedicando ao seu “Diário de Ideias: minhas experiências”, que já está repleto de registros legais: 

"Eu quero 
fazer um 

campeonato 
de futebol. Eu 
fiquei muito 
feliz ao re-

encontrar os 
amigos e os 
professores".

 Guilherme e sua mãe nos contam, em vídeo, como foi a experiência e as emoções do retor-
no às aulas presenciais, depois de tanto tempo tendo aulas on-line.
 Flávia, mãe do Guilherme: “A volta às aulas da Eseba foi recebida aqui em casa com muita 
felicidade, muita esperança de um novo ano, com muita saúde, muita proteção e estamos muito 
felizes com esse cuidado todo da escola. Que a gente tenha bons momentos de interação e de 
relacionamentos, que fizeram muita falta para as crianças e adolescentes.”

Guilherme, 8 anos, 3º ano, Eseba/UFU

"Eu senti falta de 
estar e brincar 

pessoalmente  com 
meus coleguinhas. 

O que eu quero 
fazer na escola é 
aprender a dese-
nhar melhor e a 

escrever melhor".

 Guilherme: “Eu fiquei muito animado ao saber 
que as aulas iam voltar a acontecer presencialmente 
e de poder conviver com os colegas, com os profes-
sores e aprender muito mais do que a gente aprendia 
antes. Então, eu estou muito feliz que a Eseba voltou às 
aulas presenciais, espero que não pare nunca mais!”
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Assista aos relatos de Flávia e de Guilherme também 
em vídeo! Clique aqui!

https://www.youtube.com/watch?v=eARpi3xzTwo
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 Bharbara Cristina e sua mãe também relatam as emoções e percepções vividas no contexto 
de volta às aulas presenciais.
 Yanca, mãe da Bharbara: “Confesso que no início achei o ensino remoto bom e fiquei em-
polgada, mas foi um momento desafiador e complicado, pois tinha que conciliar o trabalho com 
os horários de aula e ainda tarefas de casa. Além disso, também era muito complicado manter a 
atenção da criança! Prefiro o presencial.”
 Bharbara: “Foi até bom aula on-line, mas, ao mesmo tempo, muito ruim porque eu senti falta 
dos meus colegas.”

Bharbara Cristina, 8 anos, 3º ano, Eseba/UFU

Roda de 
conversa 
números 
11 e 12:

Roda de 
conversa 

número 13
 está neste 
Jornal, na 
página 25!
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Gostou do "Diário de Ideias: 
minhas experiências"?

Você também pode ter o seu!

 Neste número, o “Diarinho” - um espaço exclusi-
vo e especial para a participação e expressão autoral 
dos nossos leitores - veio no formato do “Diário de 

Ideias: minhas experiências”. 
 Assim, convidamos nossos leitores a conhecerem 
algumas das páginas que compõem este material,  cria-
do pela Profª. Luciana Muniz, e que teve o design cons-
truído com apoio da bolsista Isabela Akemi Toyokawa 
Leonel (Curso Artes Visuais) do “Programa Institucional 

 Na seção “Roda de Conversa”, números 11 e 12, do “Jornal Diário de Ideias”, os estu-
dantes da Eseba/UFU também compartilharam suas ideias e sugestões para serem implemen-
tadas no colégio com o retorno presencial, delineando a “escola dos sonhos”. 
 E ainda na seção “Roda de Conversa” deste número, os estudantes compartilham suas 
emoções sobre o retorno presencial, por fim vivenciando este novo contexto!
 Venha conferir esses bate-papos, em formato de Podcast, cheio de curiosidades e 
ideias geniais!

Acesse:

Diário de Ideias”. Você também pode registrar nele as suas percep-
ções sobre o retorno das aulas presenciais, sobre as vivências do 
ensino remoto ou até mesmo sobre experiências do dia a dia! Já 

pensou que legal? Então vamos lá!

https://open.spotify.com/show/3dJNRo69LP9XYsB6Dig7xu?si=529158218a0f4802
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