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Diário de Ideias e Escola Municipal Professora Josiany França: 
uma história de sucesso!  

Léa Machado | Maria Eugênia Matos | Marcus Vinícius Santos

Ouça o Podcast!

Direto do 
nosso site

Oi, galerinha! A cada nova edição da 
nossa Roda de Conversa conhecemos um 
pouquinho sobre essa proposta que vem 
impactando e transformando vidas: o 
Diário de Ideias! Como sabemos, a Roda de 
Conversa é uma dinâmica que possibilita 
nos conhecermos melhor, compartilharmos 
experiências, experimentarmos novas 
histórias e trocarmos ideias. Uma forma 
criativa e autoral de aprender. O que 
sempre fizemos em sala de aula, agora 
também acontece no ambiente on-line! 
Professores, crianças, familiares e outros 
integrantes da comunidade escolar, de 
qualquer lugar e a qualquer momento, 
podem nos acompanhar.
Nesse episódio do nosso podcast, 
conheceremos como a Escola Municipal 
Professora Josiany França abraçou a 
parceria com o Programa Diário de Ideias, 
na época ainda um projeto. 
Ouviremos a Adenilce, mãe da Ana Júlia. 
Na ocasião, a Ana Júlia era aluna da 
professora Luciana Muniz que desenvolvia 
seu projeto em sala de aula com a única 
pretensão de dar voz às crianças por 
meio do Diário de Ideias. Não deu outra! 
O projeto logo impactou as famílias e 
chamou a atenção da Adenilce que é 
professora na Escola Municipal Professora 
Josiany França. 
Mas a história não acaba aqui, pois a 
Adenilce percebeu que a proposta do 
Diário de Ideias poderia ser um instrumento 
tão importante para os alunos da Escola 

Municipal Josiany França quanto foi para 
sua filha, Ana Júlia. E, nessa história, ainda 
entra outra personagem muito importante: 
a Ana Maria, diretora da Escola Municipal 
Professora Josiany França. Essa prosa 
rendeu tanto que por meio dela surgiu a 
ideia de realizar uma formação com os 
profissionais da escola. A ideia culminou em 
um curso de extensão, parceria realizada 
entre a Universidade Federal de Uberlândia 
e a Prefeitura Municipal de Uberlândia com 
o objetivo central de fazer a diferença na 
vida de inúmeras crianças por meio do 
Diário de Ideias.
Como disse o nosso inesquecível Raul 
Seixas, em uma de suas músicas, “sonho 
que se sonha só é apenas um sonho que 
se sonha só, mas sonho que se sonha 
junto é realidade” e foi sonhando juntas 
que as professoras Luciana Muniz, Vaneide 
Dornellas, Adenilce e a diretora Ana Maria, 
por meio do Diário de Ideias, fizeram a 
diferença na vida de muitas crianças e de 
suas famílias. 
Em nossa Roda de Conversa desta edição, 
contamos também com a participação 
dos graduandos Maria Eugênia Matos 
(Jornalismo/UFU) e Marcus Vinicius 
Guimarães (Relações Internacionais/UFU) 
que auxiliaram na gravação, análise e 
recorte dos áudios.
Quer conhecer melhor o Diário de Ideias? 
Então, vamos juntos!
Ouça abaixo o podcast!
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As músicas atuais utilizam, comumente, o 
compasso 4/4.

No passado, a ópera foi o principal entretenimento 
da população.

Bach é considerado o pai da música ocidental. 
Ele teve muitos filhos e algumas das músicas que 
foram assinadas por Bach têm autoria duvidosa, 
pois não se sabe se a assinatura Bach se refere 
a uma produção sua ou de autoria de algum de 
seus filhos.

Quem tem o ouvido absoluto possui um 
superpoder. O poder absoluto de escutar, saber 
a nota e o tom sem precisar de elementos externos 
para essa identificação.

As notas musicais (dó, ré, mi, fá, sol, lá, si) 
foram dadas por um monge italiano, Guido 
d’Arezzo, na idade média. Os nomes vieram da 
música sacra. Essas notas musicais têm o nome 
“solmização’’.

Uma música polêmica é a 4 ‘33``, composta 
por John Cage. Trata-se de uma música “sem 
música”. São 4 minutos e 33 segundos de silêncio. 
O compositor escreveu “pausa, pausa, pausa…” 
na folha inteira da partitura.

A utilização  do  violão é umas das mais 
diversificadas, podendo ser utilizado tanto na 
música instrumental (orquestras), quanto em 
acompanhamento da voz (canções solo).
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Mariana, 11 anos, 6º ano, Eseba/UFU

“Sou a Mariana Vedovato Zuffi, tenho 11 anos e curso o 6º ano do ensino fundamental na 
Eseba. Tenho muitos amigos e amigas. Sou alegre, divertida, curiosa, brincalhona. Gosto 
de ler, brincar, nadar, escrever e ficar com a família e meus animais. Tenho capricho no 
que eu faço, sou comprometida e adoro aprender coisas novas. Toco violão e canto. Além 
disso, faço balé, esportes, natação e inglês.”
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