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Pesquisações Roda de Conversa

Práticas que
transformam

Luíza traz uma dica de leitura 
para refletir sobre bullying 

Uma ideia em erupção: Vitória 
compartilha como fazer a 
experiência de um vulcão

O jovem cientista Felipe 
constrói seu microscópio de 
sucata

O grande tesouro do “Diário de Ideias” e ações 
transformadoras com estagiários do curso de 
Pedagogia!

Que escola queremos no pós-pandemia? 
Camilla, Elis e Gabriela respondem!

Maria Eduarda nos apresenta curiosidades 
sobre a saga Harry Potter!

Vamos de criatividade, música e idiomas 
com Renan? 

Saudades de ir ao cinema? O Gabriel tam-
bém!
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Estudantes compartilham suas ideias e desejos 
para a escola que anseiam encontrar no pós-
pandemia.
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Roda de conversa

Olá, pessoal! O episódio do podcast 
dessa edição vem regado por so-
nhos e esperança de um futuro cheio 

de vida, saúde, alegria e muita criatividade 
em forma de sugestões vindas de nossos es-
tudantes para repensarmos a organização de 
nossa escola quando a pandemia da covid-19 
passar.
Para isso, pudemos contar com a participa-
ção especial de alguns estudantes do 1º e 3º 
ciclos da Eseba/UFU: Pedro Dantas e Sofia A. 
Damasceno, cursando o 1º ano; Guilherme 
Sousa Spirandelli e Júlia Vitória F. Carvalho, 
que cursam o 2º ano; Nicole M. Silva e Rafael 
W. Santos, ambos cursando o 3º ano; Lorena 
M. F. de Oliveira, do 6° ano; e Mariana Vedo-
vato Zuffi, estudante do 7º ano.  Contamos, 
também,  com a participação dos graduan-
dos da Universidade Federal de Uberlândia  
(UFU), Marcus e Maria Eugênia, que auxiliaram 
na gravação, análise e recorte dos áudios.
A profa. Léa Aureliano e o prof. Johnatan Au-

Ouça o podcast!

gusto mediaram esse diálogo divertido e re-
pleto de inventividade de nossos estudantes 
que trouxeram sugestões incríveis: como a 
realização de pinturas coletivas com todos os 
estudantes, apresentação de teatros em gru-
po, a exploração da área verde do campus 
(chamada carinhosamente pelos discentes 
do 1º ciclo de floresta encantada) para a con-
cretização das aulas regulares, campeonatos 
de desenhos, elaboração de livros e muitas 
outras ideias.
A roda de conversa foi um momento em que 
os estudantes puderam verbalizar os seus 
anseios para a escola que sonham encontrar 
um dia. Afinal, para um novo tempo, precisa-
mos de uma nova dinâmica, um novo jeito, 
um novo movimento, uma nova escola. 
Quer conhecer melhor o ‘’Diário de Ideias’’? 
Então venha com a gente!
Ouça abaixo o podcast com a gravação feita 
on-line, por meio de chamada de vídeo.
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Sofia, 1º ano - Eseba/UFUGuilherme, 2º ano - Eseba/
UFU

Rafael, 3º ano - Eseba/UFU

Mariana, 7º ano - Eseba/UFUJúlia Vitória, 2º ano - Eseba/
UFU

Nicole Silva, 8 anos, 3º ano, 
Eseba/UFU

Lorena Oliveira, 11 anos, 6º 
ano, Eseba/UFU

Pedro, 7 anos, 1º ano, Eseba/
UFU

https://open.spotify.com/episode/6ySP8wKikZWmqFrYq0Kf3P?si=GID4swr_SCCeJaIOtZZy9Q



