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Dicas para escrever um diário 

Compartilharemos algumas dicas para inspirar e organizar esse seu momento íntimo 

de escrita. Então, aproveite e imprima um estilo pessoal no seu diário. 

O diário é um exercício frequente da escrita, desenvolva uma rotina, se estiver em um 

dia sem desejo de escrever, leia e busque inspiração nas páginas anteriores. Separe aquele 

momento tranquilo do dia para se pôr em contato com sentimentos, emoções e criatividade. 

É importante não editar os textos, escreva livremente, o diário é para você, escreva tudo, de 

bom e de ruim, encare como um momento de reflexão.  

Onde podemos escrever? 

Os bons e velhos cadernos de papel e canetas são sempre bem-vindos. Eles expressam 

um sentimento físico da escrita podendo ser “customizados”, dando características da sua 

personalidade. Objetos de pequenas dimensões ou rabiscar desenhos podem ser incluídas nas 

páginas, para acionar os sentimentos do momento da escrita. Tem a vantagem de ser levado 

e guardado nos mais diversos momentos e lugares podendo ser aquele objeto de cabeceira, 

usado nos últimos momentos antes do sono. Não esqueça de datar cada vez que você o pega 

para escrever.  

Outra opção é o computador pessoal ou dispositivos móveis, como celulares e tablets. 

Os programas de edição textos e aplicativos disponíveis, além da escrita, permitem que se 

inclua notícias que nos impactaram no dia, fotos e até mesmo músicas. Diferente do papel e 

caneta, a edição é mais acessível. Lembre se, a proposta da escrita do diário é nos colocar no 

momento que vivemos. A grande vantagem dessas ferramentas é a segurança do backup, a 

possibilidade de que mesmo que se perca ou quebre o dispositivo, o texto estará a salvo.  

Enquanto educadores da Secretaria da Educação, temos acesso à um pacote office que 
inclui editores de texto, tais como Word, Power Point ou ferramentas como OneNote.  

Em tempos de redes sociais, estes meios podem ser encarados como uma 

possibilidade interessante, porém, sem qualquer expectativa de privacidade. O conteúdo fica 

disponível para ser lido e comentado. Se isso não for problema pense em uma escrita 

colaborativa acatando ou refutando comentários que venham acompanhados das suas 

publicações. Seria interessante, de tempos em tempos, recortar as publicações e colocar em 

um editor de texto para ser organizado e arquivado em outros meios digitais. 

Diante dessas sugestões, aproveitem esse momento de reclusão para pôr em prática 

a escrita e a criatividade. Lembre-se que esses diários serão importantes registros para nossa 

história. 
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