
“Os nossos jornais não são imitações nem substi tutos de jornais adultos. São uma 
produção original  que tem a partir  de agora as suas normas e as suas leis,  que tem,é 

certo,  as suas imperfe ições, mas que apresenta também a vantagem histórica de abrir  uma 
nova via de conhecimento da criança e de prática pedagógica de que o futuro mostrará a 

fecundidade.”  (Célest in Freinet,  O Jornal Escolar,  1926).   

1º Trimestre de muita alegria 

Edição 1ª janeiro-fevereiro-março Orientar  News                

Editorial 

   É com grande alegria e satisfação 
que lançamos a 1ª Edição do Jornal 

“Orientar News” de 2014. O jornal 

tem como objetivo divulgar produ-
ções e pesquisas realizadas pelos 

nossos alunos, desenvolvendo o 

senso crítico, levando-os a refletir 
sobre a prática e a teoria que viven-

ciam no seu dia-a-dia.A cada trimes-
tre  são selecionados  textos, dese-

nhos, produções para compor este 

jornal .O jornal é disponibilizado no 
site da escola e ao final de cada 

trimestre  sorteado para os alunos. 
Nesta edição vocês poderão conferir 

as produções realizadas no mês de 

janeiro, fevereiro e março, sobre o 
nosso tema gerador “Nossas raízes 

culturais “ e a “É tica do cuidar”, Dia 
da escola, Dia do esportista, baile de 

carnaval com as fantasias mais 

originais. Vocês  vão adorar as pro-

duções! 

 

 

 

 

 

Coordenadora:Ana Flávia de Sá 

 
“Nossas Raízes Culturais – A Ética do Cuidar e a História” 

     Vivemos em um mundo composto por seres humanos, os quais possuem 
culturas, ideias, interpretações, experiências diferentes. E muitas vezes, 
certos grupos sociais se colocam superiores a outros, por conceberem 
que são mais importantes, ou então, tem uma posição correta de estar no 
mundo, esquecendo de que cada indivíduo com suas experiências for-
mam a dinâmica sociocultural de uma sociedade, e que apenas com as 
diferenças e conflitos construímos o “novo”. 
Nessa perspectiva, pensar em “Nossas Raízes Culturais”, contribui para a 
tomada de uma nova percepção sobre nós e os outros, uma vez que cada 
indivíduo nasceu em uma determinada cultura, em um tempo, e passou 
por vivências que construíram a sua compreensão de mundo. Assim, não 
há superioridade cultural, mas há “culturas”, as quais devem ser respeita-

das independentes da oposição de ideias em relação a elas. 
   Mas como a História contribui para a percepção de “Nossas Raízes Culturais”? Ela não tem por 
intuito lembrá-lo apenas de fatos que foram vivenciados, mas também de trazer a tona uma análi-
se das experiências que nos construíram, enquanto seres humanos e seres pertencentes a uma 
determinada cultura. Portanto, o ontem já é história, o hoje é o presente que está sendo vivencia-
do e o amanhã representa novas experiências que serão construídas a partir da sua compreen-
são de mundo. O que tem de comum entre essas três categorias de tempo é a formação do indi-
víduo, enquanto ser cultural, aprendendo e ensinando, por meio de um longo processo que cons-
titui o que somos. 

   Então, se somos seres em constante construção a partir das vivências culturalmente constituí-

das, significa que também somos frutos de vários processos históricos. E se buscarmos em nos-

sa história e mais além dela, a dos nossos a pais ou antepassados, seremos capazes de perce-

ber que ainda apresentamos características de séculos atrás, como também conseguiremos con-

ceber as diferenças de um tempo histórico para outro.  

Assim, somos formados por características de permanências e rupturas, ou seja, elementos per-
manecem e outros são modificados dando origem ao “novo”, e por sua vez, esse “novo” toma 
contornos dados pela a geração que se estabelece posteriormente, sendo construído.   

   E  se tenho uma formação cultural diferente, construída historicamente, significa que preciso 

utilizar a “Ética do Cuidar” que tanto tem sido trabalhada na escola nesse ano de 2014, principal-

mente uma das atitudes de extrema importância sobre esse assunto: o respeito. Para tanto, por 

que necessito de respeitar as diferenças? Pois, o mundo se faz de diferenças, e formas diversas 

de interpretá-lo, e se voltarmos os olhos para o passado dos nossos pais, avôs, entre outros, 

então saberemos que os mesmos se portavam diferente, daqueles que antecederam a eles e 

diferente de nós na atualidade. E por fim, também seremos capazes de entender que as gera-

ções futuras farão e tomarão decisões diferentes de nós, pois somos seres construídos pelas 

experiências dadas em um determinado tempo, dando assim, novos sentidos ao mundo e as 

relações estabelecidas nele. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Prof. 

José M.Lourenço 



                1 º Reunião com Pais  de 2014 

A primeira reunião com pais aconteceu no dia 15 de feve-
reiro com o objetivo de  mostrar aos pais  a nossa meto-

dologia de trabalho  bem como o seu Projeto Político 

Pedagógico, abordando o tema gerador deste ano que é 
“Nossas Culturais e a ética do cuidar “ .Também foi um 

momento para que os pais pudessem conhecer toda equi-

pe de profissionais  que atendem seus filhos. 
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1º Trimestre de muita alegria 

                                    Volta as aulas com muitas novidades.  

             Mudança de sentido na via da escola! 

              Atenção motoristas de plantão! 

Tradicional baile de carnaval do “Orientar Centro Educacional” elege  

Fantasias mais originais  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

       Kauã –grupo de 3 anos “B 

        Com o estiloso   Minios 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

          Ubiratan Filho - 4º ano  “A” 

        Com  o Poderoso Viking 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

             Melissa– 2 º ano “B” 

         Com  a Incrível Bat-girl 

 Meu carnaval é sempre bem comemorado, pois além de termos um bom feriado 

para descanso , antes a escola sempre faz o seu tradicional baile de carnaval.  

Momento onde nos divertimos e mostramos as nossas fantasias. Este ano o baile foi 

muito animado e contou com apresentações de todas as turmas .Gostei muito!!! 

 

Maria Eduarda de Souza Duarte 

5º ano “A” 
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Momento Poes ia 

   Visões da Vida 

   

  O sol dourado resplandece no horizonte, 

  Verdes matas demonstram a beleza da vida, 

  Porém as vezes paro e penso: 

  "Para que se cultivar algo hoje, 

  Sendo que amanhã haverá fim ?" 

  

  Assim é nossa vida, 

  Hoje está tão lindo, 

  Mas amanhã tudo pode acabar; 

  As vezes, 

  Nossos sentimentos nos dominam, 

  Raiva e ódio, 

  O que de feroz há em nós, 

  Acaba se libertando, 

  Como um leão prestes a atacar, 

  Ou uma cobra pronta para dar o bote, 

  E tudo se escurece... 

  

  Mas como todos dizem : 

  "Sempre há uma luz no fim do túnel"... 

  Eu discordo, 

  Pois a vida não dá tréguas, 

  Temos que lutar para conseguir o que queremos, 

  Assim como uma leoa, 

  Levando a carcaça de sua presa aos seus filhotes, 

  Logo após de uma caçada bem sucedida... 

   

  Essas são algumas Visões da Vida, 

  Duvidosas, 

  Mas belas...  

       João Victor 7º ano “B” 

Meu Brasil Brasileiro 

 

Rio de Janeiro com sua beleza 

Encanta até a realeza 

Brasil, brasileiro meu lar do mundo inteiro 

 

Vou pra Goiás 

Pra comer feijão tropeiro 

Estou em Foz do Iguaçu 

Tomando suco de cupuaçu 

 

Quer um picolé? 

Dê um rolé em São José 

Num Piscar de olho 

Estou na Amazônia 

Vejo uma Arara azul  

Pego a câmera e ela foge para Aracaju 

 

Estou no Nordeste 

Escutando a música da Ivete 

Brasil , brasileiro , o lar do mundo inteiro 

 

  Ana Laura ,Isabella ,Larissa , 

  Thalita,Samara .Ana Clara ,Sarah  7º ano “B” 
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Só de sacanagem 

Elisa Lucinda 

Meu coração está aos pulos! 
Quantas vezes minha esperança será posta à 
prova? 
Por quantas provas terá ela que passar? 
Tudo isso que está aí no ar: malas, cuecas que 
voam entupidas de dinheiro, do meu dinheiro, do 
nosso dinheiro que reservamos duramente pra 
educar os meninos mais pobres que nós, pra cui-
dar gratuitamente da saúde deles e dos seus pais. 
Esse dinheiro viaja na bagagem da impunidade e eu não posso 
mais. 
Quantas vezes, meu amigo, meu rapaz, minha confiança vai 
ser posta à prova? 
Quantas vezes minha esperança vai esperar no cais? 
É certo que tempos difíceis existem pra aperfeiçoar o aprendiz, 
mas não é certo que a mentira dos maus brasileiros venha 
quebrar no nosso nariz. 
Meu coração tá no escuro. 
A luz é simples, regada ao conselho simples de meu pai, minha 
mãe, minha avó e os justos que os precederam: 
" - Não roubarás!" 
" - Devolva o lápis do coleguinha!" 
" - Esse apontador não é seu, minha filha!" 

 
Ao invés disso, tanta coisa nojenta e torpe 
tenho tido que escutar. Até habeas-corpus 
preventivo, coisa da qual nunca tinha visto falar, 
e sobre o qual minha pobre lógica ainda insiste: 
esse é o tipo de benefício que só ao culpado 
interessará. 
Pois bem, se mexeram comigo, com a velha e fiel 
fé do meu povo sofrido, então agora eu vou saca-
near: mais honesta ainda eu vou ficar. Só de 
sacanagem! 
Dirão: 
" - Deixa de ser boba, desde Cabral que aqui 
todo o mundo rouba." 

E eu vou dizer: 
"- Não importa! Será esse o meu carnaval. Vou confiar mais e 
outra vez. Eu, meu irmão, meu filho e meus amigos. Vamos 
pagar limpo a quem a gente deve e receber limpo do nosso 
freguês. Com o tempo a gente consegue ser livre, ético e o 
escambau." 
Dirão: 
" - É inútil, todo o mundo aqui é corrupto, desde o primeiro 
homem que veio de Portugal". 
E eu direi: 
" - Não admito! Minha esperança é imortal!" E eu repito, ouvi-
ram? 
IMORTAL!!! 
Sei que não dá pra mudar o começo, mas, se a gente quiser, 
vai dar pra mudar o final. 

Para refletir! 

No dia da primeira Reunião de Pais  foi recitado o poema “Só de  

Sacanagem” pelas professoras Jéssika, Kamila e coordenadora 

Ana Flávia. Confiram a mensagem que eles nos traz. 
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                    Escola 

 

Escola , lugar para aprender, 

Par nunca esquecer 

Lugar para se surpreender 

Lá, encontramos amigos inseparáveis 

 

Um Lugar que traz desafios 

E nos faz crescer, 

E com isso aprender a viver. 

 

Escola cujo nome iluminado, 

Traz convívio e alegrias 

Escola Orientar  

Expressa educação, 

E bom lugar para se crescer. 

 

 Nathália Alves Camargo 9º “A” 

Fachada da escola em 1998 

Início da  construção em 

1988 

       Mais que uma história, um sonho! 
 

 

   O Orientar Centro Educacional surgiu de um sonho co-

mum de dois irmãos, Maria das Neves e Antônio Cunha. 

Somou-se aos dois,  a irmã Geralda Ferraz e o cunhado 

Ilídio Porto. A escola foi construída e inaugurada em maio 

de 1988.  

   Durante os 27 anos de trabalho com crianças da Educação 

Infantil e Ensino Fundamental, sua equipe trabalha baseada 

em princípios e valores humanos, com compromisso com a 

Educação, provando em seu dia-a-dia que é possível contri-

buir na construção de um mundo baseado no respeito às 

pessoas, no cuidado, na solidariedade e na sustentabilida-

de.    

       Geralda Ferraz 
Coordenadora geral/secretária geral  



  Um dia uma raposa estava 

com muita fome e caminhava 

pela floresta em busca de uvas  

e encontrou uma formiga. 

  A formiga perguntou: 

- Você precisa de ajuda? 

-Sim preciso, para pegar as 

uvas. 

-Então vou te ajudar 

E as duas foram pegar as uvas, 

A formiga subiu na árvore , 

cortou o galho onde  estavam 

as uvas e a raposa ficou embai-

xo da parreira para segurá-las. 

    A formiga desceu e elas  
repartiram as uvas. A raposa 

ajudou a formiga a levá-las até 

a sua casa, 

Moral da História: Devemos 

sempre ajudar uns aos outros. 

 

 

com um chicote e o jogou em 

cima de um formigueiro. 

  Todos  da fazenda vieram um 

clarão no formigueiro e o negri-

nho  foi subindo para o céu . 

   O patrão ficou com muito 

remorso e pediu perdão a Deus, 

 

 

 O Negrinho do Pastoreio 

Autor :Elias José 

Contada por Amanda B. Landa 

     O livro conta a história de 

um menino que era muito mal-

tratado por seu patrão. 

  A história conta que por não 
conseguir capturar um novilho 

fujão , seu patrão  o agrediu 
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A rã invejosa      I lustração de Isabella  Frances - Grupo de 5 anos  ―A‖  

Mala da leitura  :  O negrinho do 

Pastoreio- Amanda B.  Landa –3º ano ―A‖  

Fábulas :  A formiga e a raposa  

Fi l ipe Ribeiro—4º ano ―A‖  
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“Se não fosse tão invejosa a  

Rãzinha desta fábula estaria 

coaxando muito feliz em seu 

charco.” 

 Esta fábula foi escrita por  

Fedro e conta que de tanta 

inveja a rãzinha queria virar 

um boi enorme e por se sentir 

pequena demais decidiu que 

iria  crescer tanto que iria  ser 

maior que o boi . Foi então 

que ela inspirou, inspi-

rou ,inspirou...e acabou por 

estourar...de tanta inveja. 

                 Só alegria na Semana do Circo 
 

A semana do circo para mim foi algo  bem envolvente , 

pois nós alunos mostramos uns para os outros a importân-

cia do trabalho das pessoas que levam a vida divertindo os 

outros com um estilo de vida diferente do nosso. 

   Matheus da Rocha  

 

 

Na foto Matheus da Ro-

cha e Natália Artiaga 



Entrevista Internacional  
 

 Benke Ferraz ,ex-aluno do “Orientar” e ex-

funcionário da secretaria da escola, em entrevista su-

per especial, para  Bruna Porto,  diretamente de uma 

turnê que está fazendo pela Europa e EUA, juntamente  

com a banda Boogarins. 

 

 

Bruna - O que vocês tem achado do público daí? Como 

tem sido a receptividade deles em relação ao trabalho da 

banda e a vocês?  

Benke - O publico é maravilhoso, porém exigente, em 

Nova York vimos uma banda sendo vaiada pela plateia. 

Mas pra nós tem sido só alegria. Todo mundo nesse círcu-

lo do rock alternativo ama e se interessa muito pelo Brasil. 

Somos uma atração internacional na cidade deles. Sabe, 

hehe?! É ótimo.  

 

Bruna - Descreva um pouco dessa experiência. Como tem 

sido para vocês todos, tão jovens, viver essa oportunidade 

de mostrar o trabalho de vocês em outro país?  

BenKe - Por enquanto não conseguimos raciocinar o ta-

manho de tudo o que tem acontecido. Estamos aqui, do 

outro lado do mundo, tocando toda noite em uma cidade 

diferente. Quando vemos matérias como as do New York 

Times, ou do Zeca Camargo nos citando na coluna dele, 

ficamos bastante felizes, claro, mas só depois que encer-

rarmos a turnê desse disco pra ter uma noção real e tudo o 

que se passou.  

 

Bruna - Como tem sido a adaptação de vocês a esse ambi-

ente novo? Como andam as coisas por aí?  

Benke - Três semanas depois já estamos bem acostuma-

dos. De primeira tudo é engraçado e diferente. Frio, horá-

rio das refeições, o sabor da comida, nome dos pratos tam-

bém. Felizmente nos viramos bem com o idioma e tem 

dado tudo certo. 

 

  

                     Bandinha do Orientar 

            E aqui no Orientar  o Benke também deixou  seu 

exemplo olha só a turminha do grupo de 4 anos “B”  em 

uma aula de Artes conhecendo os instrumentos musicais . 

Esta aula muito prazerosa foi ministrada pela professora 

Maria Antonia e deixou as crianças bem animadas. Será 

que não seria uma concorrência para os Boogarins (Rs)? 

    Você sabia que por seu poder criador e libertador, 

a música torna-se um poderoso recurso educativo a ser 

utilizado na Pré-Escola. É preciso que a criança seja habi-

tuada a expressar-se musicalmente desde os primeiros 

anos de sua vida, para que a música venha a se constituir 

numa faculdade permanente de seu ser. 

 A música representa uma importante fonte de 

estímulos, equilíbrio e felicidade para a criança. Assim, na 

Educação Infantil os fatos musicais devem induzir ações, 

comportamentos motores e gestuais (ritmos marcados ca-

minhando, batidos com as mãos, e até mesmo falados), 

inseparáveis da educação perceptiva propriamente dita.   

                                                                Ana Flávia de Sá 
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              Entrevista com a Diretora  

 

 

       Maria das Neves 
 

 

Ana Flávia   O que é o “Orientar” para você? 

Maria das Neves O Orientar significa o meu trabalho, como todos nós precisa-

mos trabalhar e ganhar o próprio sustento. O trabalho como forma de produção de 

conhecimento, formação de pessoas (crianças, alunos, pais, escola), com cidada-

nia, espírito crítico, que valoriza os recursos naturais, preparando a comunidade 

escolar para exercer o seu papel na sociedade. 

 

Ana Flávia Quais são as principais responsabilidades de um gestor escolar? 

Maria das Neves A gestão da Escola, considero ser democrática, sendo responsa-

bilidade minha possibilitar a execução dos  princípios e diretrizes (material/

financeiro) contextualizadas no sentido de garantir a participação da comunidade 

na construção da prática pedagógica possível e de qualidade.  

A gestão da escola se traduz no dia a dia com a tomada de posição e participação dos estudantes nos mini pro-

jetos consolidando o compromisso com a comunidade na gestão democrática, exercendo o papel no coletivo; Encontro 

para avaliação/reunião pedagógica (direção, coordenação e professores) para repasse de informes e levantamentos de 

críticas e sugestões das atividades realizadas no ano de 2013; Encontros para planejamento e troca de experiência, Reu-

nião de Pais/Escola de Pais, com repasse de informações e resgate da Família enquanto instituição fundamental na for-

mação do indivíduo, com o propósito de se tornarem participativos na vida escolar do filho; Encontros para capacitação 

pedagógica e enriquecimento do trabalho do professor. (P.P.P 2014) 

 

 

Ana Flávia Qual a mensagem que você deixa para os seus alunos. 

Maria das Neves Almejo uma nova educação para a formação de novos cidadãos e isso requer ambiente que facilite a 

qualidade do ensino. Assim o espaço físico de nossas salas de aula é suficiente para comportar a qualidade das aulas 

dadas, com a diversificação dos espaços,  para diferentes formas de aprendizado e com a garantia de segurança e con-

forto para os estudantes. Desejo que nossos estudantes aproveitem o máximo do ambiente escolar, para juntamente com 

os professores aprenderem os conteúdos que farão partes de seu desenvolvimento e formação escolar. 

                                                                                                                                           

Expediente 

 
Direção: Maria das Neves Cunha Teixeira 

Reportagens: Corpo discente e docente do “Orientar 
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Silviclene Santos 

Revisão de textos: Geralda Ferraz 
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Realização: 

“Orientar Centro Educacional”  
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                          “Orientar Centro Educacional” , 

                           Aqui a alegria é contagiante! 


