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Quem já nos acompanha sabe que, com ênfase em uma metodologia que garante a expressão 
própria pelos estudantes, professores e familiares, o “Diário de Ideias” atua como espaço-tempo 
autoral e protagonista para todos e todas que mergulham em sua metodologia, fazendo isso por 
meio de trocas de ideias, em prol de uma educação mais humana e com efetiva aprendizagem 
da leitura e da escrita.

Hoje, compartilhamos aqui a concretização de tudo isso em uma das escolas municipais de 
Uberlândia, a escola EMEI (Escola Municipal de Educação Infantil) Jean Piaget que, ao entrar em 
contato com o “Diário de Ideias”, se constituiu ainda mais como uma comunidade educativa.

Em convite, a equipe do “Diário de 
Ideias” se prontificou a acompanhar de 
perto as implementações da cursista da 
“Formação de Professores Diário de Ideias” 
- projeto que promove ações pedagógicas 
para contribuir com o processo de ensino 
e aprendizagem de profissionais da Educa-
ção Básica - professora Geracilda, que tem 
efetivado a metodologia do Programa em 
sua turma do primeiro período na escola 
EMEI Jean Piaget. A turma envolve crianças 
na faixa etária de 4 anos, que têm vivencia-
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do a metodologia “Diário de Ideias” no dia a 
dia escolar.

A visitação aconteceu dia 09 de setem-
bro e durante o momento representaram a 
equipe do Diário de Ideias e da ESEBA/UFU 
as professoras Mariane Éllen e Luciana Soares 
Muniz (criadora e coordenadora do Progra-
ma Institucional Diário de Ideias); junto com 
elas as professoras formadoras da Educação 
Infantil Kelly Gomes Costa e Sílvia Patrícia Pe-
reira, que representaram o Centro Municipal 
de Estudos e Projetos Educacionais (CEMEPE).
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De início, as docentes foram recebidas 
pela equipe da gestão da escola Jean Pia-
get e, em seguida, foram convidadas a en-
trar na sala de aula em que a metodologia 
“Diário de Ideias” tem sido implementada, 
vivenciando um pouco da criatividade 
educacional que tem perpassado nessa 
turma de estudantes. 

As crianças receberam as docentes 
cantando a música “Bolha de Sabão” que 
compõem a trilha musical do CD/DVD “Di-
ário de Ideias Cantaroladas”. Essa homena-
gem musical simbolizou o quanto o Diário 
tem sido relevante e transformador para 
esses estudantes!

Sobre a implementação da metodolo-
gia “Diário de Ideias” na EMEI Jean Piaget, 
Simeire Rodrigues, analista pedagógica da 
escola, que também esteve presente no 
momento da visitação, compartilhou um 
relato de agradecimento e reconhecimen-
to ao projeto:

Concomitantemente, as professoras for-
madoras da Educação Infantil do CEMEPE, 
Kelly Gomes Costa e Sílvia Patrícia Pereira, 
também expressaram suas percepções 
por meio de um relato colaborativo:

“Muito gratificante para nossa EMEI Jean 
Piaget/ Anexo sermos agraciadas e convi-
dadas para participar do projeto ‘Diário de 
Ideias’ a partir da formação de professores 
em parceria com a Eseba e CEMEPE, na tur-
ma do 1º período ‘A’ – manhã - sob a co-
ordenação da professora Geracilda Maria 
Oliveira. O projeto trouxe a oportunidade de 
reflexão coletiva, estudos constantes, resgate 
de memórias afetivas, transformação de ex-
periências infantis, narrativas e construções 
permanentes e contínuas, num enfoque de 
significações e sentidos no espaço escolar.  
As crianças vivenciaram grandes descobertas 
e foram desafiadas a despertar cada dia o 
gosto pelo novo, sob o olhar da pesquisa e 
da inserção no mundo letrado. Agradecemos 
o empenho de toda Equipe da escola, a par-
ticipação e engajamento das famílias, o apoio 
e a visita da Coordenadora do Projeto ‘Diário 
de Ideias’, Luciana Muniz, a tutora do grupo 
‘D’ da formação, Mariane, e as profissionais 
do CEMEPE, Kelly e Silvia.”

Para saber mais sobre o CD/DVD “Diá-
rio de Ideias Cantaroladas” e conhecer não 
apenas a música “Bolha de sabão”, mas to-
das as outras composições do álbum, confi-
ra a reportagem da seção “Linguagens”, nú-
mero 13, do “Jornal Diário de Ideias”. Você 
pode acessar clicando no link a seguir: 

https://comunica.ufu.br/noti-
cia/2022/05/arte-linguagem-expressao-cul-

tura-e-entretenimento

“Foi uma manhã completa de vivências do 
‘Diário de Ideias’”, comenta a professora 

Luciana Muniz.

Simeire Rodrigues
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Kelly Gomes Costa Sílvia Patrícia Pereira

Professora Luciana Muniz em trocas de 
ideias, experiências, afetos e momentos 

educacionais com os estudantes da turma 
da professora Geracilda na escola EMEI 

Jean Piaget

“Iniciamos o curso ‘Diário de Ideias 2022’ no intuito de agregar conhecimentos e ampliar o 
olhar quanto à criatividade e à subjetividade humana, tão presentes nesta metodologia.  Como 
mediadoras do grupo de professoras da Rede Municipal de Educação de Uberlândia, junto ao 
Centro Municipal de Estudos e Projetos Educacionais Julieta Diniz (CEMEPE), compreendemos 
a riqueza e a sintonia das propostas do ‘Diário de Ideias’ com o currículo do município para a 
educação infantil, uma vez que esta metodologia pode contribuir com a criação de propostas 
de vivências que envolvem os campos de experiências, respeitando e valorizando os direitos 
de aprendizagem e os princípios éticos, estéticos e políticos tão caros para a primeira infância.

À medida que aprofundamos nos estudos, percebemos as diversas possibilidades de dividir 
com os professores da rede reflexões sobre os espaços criativos, o protagonismo, a autoria 
das crianças e, especialmente, a importância da escuta sensível e atenta aos estudantes, no 
cotidiano escolar.”
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A professora Geracilda, por meio de 
um relato, compartilha a experiência de 
implementar o “Diário de Ideias” em sala:

Dentre os estudantes que têm vivencia-
do a metodologia, a professora faz ressal-
va ao estudante de sua turma do  1º perí-
odo Davi, que teve várias ideias criativas e 
manifestou o interesse de estudar sobre o 
que é, em suas palavras, “ser criança” den-
tre outros assuntos similares.

“No início do ano letivo fui convidada para 
participar do projeto ‘Diário de Ideias’, mas 
não aceitei de pronto o convite, visto que tenho 
outros compromissos de estudos.
Mas, atualmente, acredito que foi a melhor 

decisão, desde o início, percebi que a 
formação apresenta um diferencial, ou seja, essa 
formação alinha a teoria com a prática com o 
acompanhamento próximo dos coordenadores 
do grupo de estudos da Eseba e dos formadores 
do CEMEPE.
Na Universidade Federal de Uberlândia (UFU), 

tive a oportunidade de conhecer o trabalho da 
professora Luciana Soares Muniz; diante disso, 
me senti confiante para ir aplicando a teoria 
na prática com a minha turma e também tive o 
apoio total da equipe administrativa da escola, 
na figura da Diretora Ozani e da supervisora 
Simeire.
Convidamos os pais para uma reunião e 

apresentamos o projeto para eles: houve uma 
grande adesão das famílias, os pais se tornaram 
muito parceiros, recebemos o apoio necessário 
para que o projeto ‘Diário de Ideias’ fosse um 
sucesso na minha turma. 
Recebo muitas mensagens sobre a importância 

do trabalho realizado com as crianças. Para 
minha prática, houve uma grande mudança, as 
crianças chegam na escola mais felizes, elas se 
comunicam com clareza, conhecem a história de 
cada colega, e essa dinâmica favorece a criação 
de vínculos entre alunos/alunos e alunos/
professores, nos mostrando todos os dias a 
dimensão do impacto do projeto na turma.
Atualmente, estamos iniciando o trabalho com os 

projetos colaborativos, recebemos os envelopes 
com os interesses de pesquisa dos alunos, os 
temas são variados e muito interessantes.
Recebemos na EMEI Jean Piaget, na turma do 

Primeiro ‘A’, a visita da Coordenadora Geral 
do projeto ‘Diário de Ideias’, Luciana Muniz, e 
a tutora do grupo ‘D’ de Uberlândia, Mariane, 
além das profissionais do CEMEPE, Kelly e Silvia. 
Elas foram recebidas com muitas expectativas 
pelas crianças com a música ‘Bolha de Sabão’, 
do álbum ‘Diário de Ideias Cantaroladas’. Foi uma 
manhã com muitos aprendizados e orientações, 
as crianças compartilharam os seus ‘Diários de 
Ideias’ com muita alegria e empolgação. Logo 
que as nossas visitantes se despediram, as 
crianças perguntaram quando as tias voltariam, 
e para confortá-las disse que elas voltariam logo. 
O convite está feito, voltem logo!”

“Para o registro desse projeto, 
escolhemos o desejo de pesquisa do 
aluno Davi Luís Dantas dos Santos, que 
deseja aprender sobre alimentação 
saudável, sobre as emoções e sobre ser 
criança. O foco da pesquisa dele será 
sobre ser criança.”, conta a professora 
Geracilda.
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A mãe do Davi, Luana Aparecida, tam-
bém compartilhou um relato sobre as vi-
vências e as explosões de ideias dele fren-
te ao “Diário de Ideias”:

Confira a seguir alguns dos registros 
do estudante Davi Luís em seu “Diário de 
Ideias” e navegue no universo criativo e di-
vertido de suas criações:

Registro nomeado “Túnel Secreto”, por Davi Luís

Registro que representa brincadeira de futebol 
com o papai e os primos, por Davi Luís

“O Davi tem se empenhado bastante em 
como ser criança, e, por meio do ‘Diário 
de Ideias’, tem criado em sua imaginação 
um mundo apenas para crianças, com 
brincadeiras e jogos. Porém, segundo ele, 
criança tem que obedecer e não teimar. 
O ‘Diário de Ideias’ tem nos aproximado 
cada vez mais de nosso filho.”

Luana Aparecida Pereira Santos e seu filho 
Davi Luís Dantas dos Santos, estudante da 

EMEI Jean Piaget.
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É evidente, então, a potencialidade do trabalho com o “Diário de Ideias” para 
contribuir com o processo de ensino e aprendizagem das crianças, criando um es-
paço-tempo no contexto da sala de aula em que os estudantes podem expressar 
suas ideias, interesses, gostos, experiências e muito mais!

Professora Geracilda e Professora Luciana Muniz

Turma do 1º período “A” – manhã - da professora Geracilda Maria Oliveira da escola 
EMEI Jean Piaget acilda e Professora Luciana Muniz


