
“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/aluno e de prática pedagógica de que o futuro 

mostrará a fecundidade.”  (Célestin Freinet,  O Jornal Escolar,  1926).   
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Edição 2ª abril-maio-junho/2014 Orientar  News                

Editorial 

 É com imensa satisfação 
que lançamos a 2ª Edição do Jornal 

“Orientar News” de 2014. O jornal 

tem como objetivo divulgar produ-
ções e pesquisas realizadas pelos 

nossos alunos e professores, desen-
volvendo o senso crítico, levando-os 

a refletir sobre a prática e a teoria 

que vivenciam no seu dia-a-dia. A 
cada trimestre  são selecionados  

textos, desenhos, produções para 
compor o impresso .O jornal é dispo-

nibilizado no site da escola e ao final 

do trimestre em curso  sorteado 
para os alunos. Nesta edição vocês 

poderão conferir as produções reali-

zadas no meses de abril, maio e 
junho, sobre o nosso tema gerador 

“Nossas raízes culturais “ e a “Ética 
do cuidar”, Dia das  mães, Dia Mundi-

al do meio Ambiente, Campanha Pás-

coa Solidaria, Festa Junina, Viagem a 
Pirenópolis e outras produções inde-

pendentes. Que a leitura de mais um 
Orientar News seja prazerosa e 

acrescente em conhecimento. 

Coordenadora: Silviclene G Santos 

 

 

A importância da leitura na produção textual 

A produção de texto, de acordo com as novas vertentes de estudo, 

deve se dar a partir de diferentes gêneros textuais (carta, fábula, artigo de 

opinião, manifesto, dentre outros). Então, alguém poderia perguntar: as-

sim, para eu escrever bem, basta que eu saiba as características do gêne-

ro? 

A resposta é não. Não inventaram ainda uma fórmula mágica para 

escrever bem, mas há um caminho a ser seguido. O abismo que existe en-

tre o aluno e o papel em branco pode ser diminuído com a leitura. Quem 

lê sempre tem algo a dizer, sempre tem argumentos sólidos. 

A partir de então, como posso falar de política com autoridade? 

Como posso falar de cinema e impressionar meu interlocutor? A resposta 

é: lendo! Quer escrever sobre política? Leia sobre o assunto, se aprofunde 

no tema. Quer escrever sobre cinema? Se envolva com o cinema, pesqui-

se, vivencie o cinema.  

Assim sendo, felizmente ou infelizmente, não é possível reduzir a 

produção textual a fórmulas matemáticas: faça ―x‖ que o resultado será 

―y‖. Como dito anteriormente, a leitura é a me-

lhor aliada da escrita; é necessário ter repertório, 

conhecimento para escrever, desse modo, tudo 

flui com naturalidade.  

 

Professora de Língua  Portuguesa—6º ao 9º 

ano—Vanessa Leão 
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             Dia mundial do Meio Ambiente — 5 de junho 

O dia mundial do meio ambiente foi criado em 1927 pela Assembleia Geral das Na-
ções Unidas. Tinha como um dos principais objetivos capacitar as pessoas a cria-

rem e a viverem em um mundo mais sustentável. 

 

A caminho do IPEC—Instituto de Permacultura  

e ecovilas do cerrado ( lon-

ga cami- nhada) podemos 

perceber o quanto o meio 

ambiente sem interferên-

cias do ho- mem é mais agra-

dável, do que um lugar to-

talmente modificado. Ape-

sar de ter ficado com o tê-

nis, e as roupas muito su-

jos  pude perceber que o ar 

é mais fresco e que o 

calor também é diferente do que vivemos todos 

os dias na cidade grande.                            

Ana Lívia 8º ano B 

Sustentabilidade e  solidariedade 

 Quem diria que o simples ato de não jogar 

tampinhas de garrafa pet fora e juntá-las, poderia 

ajudar alguém. Quando fazemos algo apenas pela 

gentileza ganhamos muito. Você sabia que: ao reu-

nir cerca de 80 garrafas pets de lacres de latas pode-

ríamos trocá-las por uma cadeira de rodas elétrica? 

E que ao juntarmos aproximadamente 6.000 tampi-

nhas de garrafas pets também equivaleria a uma ca-

deira de rodas elétrica? 

 A Igreja Matriz de Campinas está realizando 

a campanha com o objetivo de adquirir cadeiras de 

rodas para as pessoas com deficiência que precisam 

deste recurso e o “Orientar Centro Educacional” 

também entrou 

na campanha. 

Na Semana do 

Meio Ambiente 

os alunos, pro-

fessores e toda 

equipe de profis-

sionais envolve-

ram-se recolhen-

do as tampinhas de garrafas pets. Dessa forma esta-

mos contribuindo com a preservação do meio ambi-

ente e colaborando com aqueles que precisam de 

uma cadeira de rodas para se locomoverem. Vamos 

fazer a diferença! 

                             Para refletir! 
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   Momento Poesia 

   Durante as aulas de Língua Portuguesa, nós alunos do 7º ano tivemos a oportunidade de conhecer poe-

tas pirenopolinos na essência, como Érico Curado e seu filho Bernardo Elis. O primeiro nasceu na cidade 

histórica de Pirenópolis e fez parte da Academia Goiana  de Letras, já o segundo foi o primeiro escritor 

goiano a integrar  a Academia Brasileira de Letras, ambos descrevem com perfeição o amor por ser brasi-

leiro. Com esse universo de romantismo fomos instigados a escrevermos nossas  poesias. 

  Pirenópolis , Pirenópolis  

Pirenópolis, Pirenópolis 

Cidade de paisagens lindas 

Centro histórico com histórias guardadas 

Pirenópolis, cidade histórica. 

 

Sua arte sacra, guardada em suas igrejas 

Revela sua cultura, religião e crenças 

Seus festivais, festas e comemorações 

Mostram a alegria do povo Pirineu 

 

Pirenópolis, Pirenópolis 

Seu cerrado, uma imensidão da natureza 

Não só guarda seu bioma 

Mas naturalmente sua beleza. 

                               

                             Orientar  News             

Júlio Cesar 7º B     

 O projeto Páscoa Solidária realizado durante a qua-

resma, teve esse ano como objetivo arrecadar alimentos e rou-

pas para duas instituições—a Casulo e o Cevam—que traba-

lham com mulheres, crianças e pessoas em situação de violên-

cia, já que o tema central que norteou a campanha foi o  Tráfi-

co de Seres Humanos, assim como foi desenvolvido pela 

Campanha da Fraternidade. No desenvolvimento do projeto, 

além das arrecadações, passávamos informações durante as 

acolhidas, fizemos algumas reflexões sobre o tema com um 

pequeno grupo de alunos e educadores e encerramos o projeto 

convidando a presidenta da Casulo e da organização não go-

vernamental Astral, Beth Fernandes, para realizar uma pales-

tra sobre o Tráfico de Pessoas para os nossos alunos do Fun-

damental 2.  A palestrante também divulgou o projeto Casulo, 

e ressaltou  que, graças a uma ação conjunta do movimento 

social com o Ministério Público, conseguiu efetivar a casa, na 

qual vítimas de tráfico humano estão abrigadas e recebem 

ajuda para poderem superar os traumas do cárcere e da explo-

ração e, assim, conseguirem se reinserir na sociedade.  

 Após a palestra foi realizada a doação dos alimentos, 

das roupas e brinquedos para as duas instituições, a  CASU-

LO, representada por Beth Fernandes, e  o CEVAM, represen-

tado por Dolly Soares. 

                                                                     Bruna Porto 

ENCERRAMENTO DO PROJETO PÁSCOA SOLIDÁRIA TEVE PALESTRA 

 SOBRE TRÁFICO DE SERES HUMANOS 
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         No dia 05 de maio, no primeiro dia de eventos, da se-

mana dedicada as mães do ―Orientar Centro Educacional‖, 

recebemos a visita ilustre da delegada Adriana Accorsi, que 

ministrou, as mães e alun@s do 9º ano do Ensino Fundamen-

tal, uma palestra sobre as conquistas das mulheres na atuali-

dade e a Lei Maria da Penha. 

 Foi uma semana diferente com uma programação 

diversificada, que privilegiou as mães como pessoas que são. 

Além da palestra, teve oficinas de automaquiagem,  autoco-

nhecimento, artesanato e as apresentações realizadas pelos 

alunos com a orientação das/dos professores. 

Confira abaixo o depoimento de Dona Ivania,  mãe da  aluna 

Kamilly do 7º ano A.  

―Gostei muito da palestra. Achei muito 

proveitosa, pois um assunto assim tão 

urgente, que fala diretamente para nós 

mulheres, que temos sofrido tanto desres-

peito e agressões dos mais diversos tipos, 

deve ser sim discutido. Tenho uma filha e 

o que mais me tocou foram que as infor-

mações que obtive vão me auxiliar a ori-

entar minha filha, para que ela saiba se 

proteger e não se envergonhar em denun-

ciar e lutar contra qualquer forma de abuso ou violência. Afi-

SEMANA DAS MÃES 

nal, como mãe, quero que minha filha saiba seus direitos e os 

tenha garantido, mas, acima de tudo, quero que ela sempre este-

ja segura e saiba se preservar.‖   

 

Fotos das oficinas e apresentações: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                              

 

 

IMAGENS E MOMENTOS  REGISTRADOS NA SEMANA DAS MÃES 

Oficina ‘Ojos de Dios’  

http://orientarcentroeducacional.com.br/wp-content/uploads/2014/05/ivania-santana-pereira-de-castro.jpg


Aprender 

fora da sala 

de aula é 

ótimo, em 

outra cidade 

é mais emo-

cionante 

ainda. Tudo 

que aprendemos em Pirenópo-

lis, tudo o que vimos e conhe-

cemos foi incrível. 

Viajamos com nossos amigos, 

conhecemos coisas novas e 

tivemos a chance de pular de 

paraquedas nesse mundo, on-

de  aprender tornou-se bem mais divertido. 

É impressionante imaginar  que ali naquela igre-

ja, onde sentamos foi um dia frequentada por 

Página 5 

Apresentação da mala da le itura  

VIAGEM À PIRENÓPOLIS  

                       Orientar  News             

    

 No dia 29 de maio nossos alunos  tiveram  o privilégio 

de assistir as apresentações do projeto Mala da Leitura, do 2º 

trimestre. As turmas que ficaram por conta do espetáculo dessa 

vez, foram: os Grupos de 03 e 04 anos A e 4 anos B,  o 3º ano A 

e B e o 7º ano A e B. Cada turma encenou, respectivamente, as 

seguintes peças: O casamento da Dona Baratinha  Grupo de 3 

e 4 anos A (Ana Maria Machado),  O Patinho Feio, Grupo de 4 

anos B (Ivacy Furtado de Oliveira),  O Campeão (Carmem Lu-

cia Campos), o conto ‗A Face Amarela„ (do livro homônimo “A 

face amarela e outros contos―, de Sherlock Homes).                                           

barões, baronesas e coronéis da 

época do Império. 

Porém toda essa diversão nos 

exige uma reflexão: Pirenópo-

lis cidade histórica e de muita 

escravidão. Cada pedra que 

forma as ruas, cada telha que 

protege as moradias, tudo car-

rega consigo uma parte da dor, 

do sofrimento e das injustiças 

daquela época. 

  Natália Manzi 8º ano A 

 

O Casamento da Dona Baratinha  Gr 3 

O Patinho Feio Gr 4 anos B  

A Face  Amarela 7º ano B 

O Campeão 3 ano A e B 

A Face Amarela 7º  A 
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    Tradições  — Algumas 

tradições se perderam no 

tempo, porque não foram 

resgatadas, ou simples-

mente  não foram passa-

das de geração a geração. 

A realização da festa juni-

na nas escolas é impor-

tante para que se perpetue 

na memória de todos, os 

costumes do caipira, de modo a aproximar as pessoas. 

 Nossa festa valoriza os trajes, a culinária, as 

músicas, as danças, coisas comuns e que de certo mo-

do, estão relacionadas às nossas raízes culturais, pro-

movendo a jovens, crianças e adultos a vivencia de 

tradições que outrora faziam se esquecidas. É a partir 

daí que se inicia uma festa de cores, cheiros, sabores e 

ritmos. 

  

 Sendo assim, a festa junina é mais um meio de 

representação da pluralidade e da alegria de nossa na-

ção; brancos, negros, amarelos, ricos e pobres se fun-

dem em um só: um caipira e um caipira em seu me-

lhor momento, fazendo festa.                                  

 Isabella Santiago 9º ano 

Explorando nosso Projeto Político Pedagógico 

  Uma aula de 

“matemágica” 
 Chegando aqui 

os alunos estavam es-

perando uma aula tradi-

cional, movida a ques-

tionamentos e respostas 

prontas expostas no 

quadro. Não imagina-

vam uma professora 

que falava com tom de 

voz que oscilava a todo 

o momento, sem deixar 

ninguém se quer piscar, 

cheio de gestos e postu-

ra nada convencional. Uma professora que ao 

final de cada conteúdo fazia a seguinte pergunta 

(repetidas vezes): “E aí entendeu? Entendeu 

mesmo? Olha então me responda essa..., eu te 

desafio!‖. 

O que eles não sabiam que tal pos-

tura perdurasse nas aulas seguintes. Aulas essas 

que o proibido é ficar parado e em silêncio es-

perando a resposta pronta chegar ao quadro ne-

gro, e ao entender o conteúdo o ideal é uma 

música criar, mesmo sendo uma improvisada 

que no final o menino lá do canto, que antes 

nem participava diga: ―Tia dessa vez não ri-

mou, mas eu entendi o que a senhora quis fa-

zer‖.  

Além das músicas, a cada conteúdo 

uma nova história é contada para dar sentido ao 

que será estudado, assim como o estudo de fra-

ções iniciemos contanto sua origem lá no antigo 

Egito na medição de terras. E com aulas assim 

que as turmas de matemática do turno vesperti-

no se deparam. Que ao solucionar um problema 

a professora diz: ―Isso é Mágica?‖ E a turma 

completa: ―Não. ―É matemática‖, após esse co-

ro um aluno lembra uma ―famosa‖ frase de 

efeito presente na maioria das aulas: ― Estamos 

no padrão Jéssika de Qualidade‖. Então respon-

do: ―Padrão Orientar de qualidade‖.                                                                      

Jéssika Rodrigues—Professora de Matemáti-
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O arraiá Campeão do                          

“Orientar” foi maravilhoso  

Tenho dois filhos que estudam aqui, e 

estou radiante com o desenvolvimento cognitivo 

e afetivo deles. Dias antes à festividade eles che-

garam em casa cantando e dançando as músicas 

de suas apresentações, e então como mãe que 

sempre os incentivam, coloquei as músicas para 

cantarem em casa, foi lindo, eles interpretaram e 

dançaram as coreografias direitinho. 

No dia da festividade eles se alegraram 

e divertiram bastante, e fez tudo muito lindo. 

Sendo assim, posso afirmar que a escola têm tra-

balhado muito nossas tradições e nossas culturas. 

A festa estava linda e as decorações, danças e os 

trabalhos realizados pelos alunos, e, inclusive 

meus filhos, têm demostrado e resgatado o signi-

ficado  de ―Nossas raízes culturais‖. 

Segundo Vygotsky, não há aprendiza-

gem sem desenvolvimento e nem desenvolvi-

mento sem aprendizagem. Sendo assim quero 

parabenizar toda a equipe de profissionais do 

―Orientar‖ composta pelos  professores,  coorde-

nação, orientação psicológica, serviços gerais e 

grupo gestor, quem não medem esforços para 

proporcionar aos alunos um ambiente acolhedor 

e de muito aprendizado. Obrigada pelo ótimo 

trabalho realizado, inclusive com os meus filhos.  

Mãe e professora: Leidiane  

 

             Festa Junina: Show de cores e sabores 

Quadrilha dos Pais 

Quadrilha caipira do 6º ao 8º B—Vespertino 

Quadrilha—noivinhos 

Maria das Neves—Bruno—Geralda 



História de avô 

  A história que meu avô contou foi 

que quando ele era mais jovem, tinha muita 

vontade de trabalhar na Rede Ferroviária 

Federal Sociedade Anônima—RFFSA. En-

tão ele prestou concurso e passou. Começou 

a trabalhar como agente de estação, ou me-

lhor dizendo ―controlador de trem‖ e que a 

partir daí viajou muito no trem. Contou que  

em algumas cidades do interior só o trem 

chegava já que não haviam estradas para 

outro meio de transporte, cidades no meio 

do nada e que hoje são cidades considera-

das importantes. Ele relatou que durante 

muitos anos foi se aperfeiçoando para pilo-

tar as locomotivas, que nunca sofreu ne-

nhum acidente mas que viu muitos. Hoje 

ele é aposentado, mas sente muita falta e 

saudades de “Pilotar uma Locomotiva” 

                                                                                     

Júlia Aires  4º ano A 
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 Expediente: 
Direção:  

Maria das Neves Cunha Teixeira 

Reportagens:  

Corpo discente e docente do “Orientar Centro Educacional” 

Coordenação e Seleção de matérias: Ana Flávia de Sá e Silviclene 

Santos 

Revisão e diagramação : Geralda Ferraz 

Diagramação: Bruna Porto, Michelle Alves e Reginaldo Fernandes 

Fotos: Equipe Orientar 

Realização: ―Orientar Centro Educacional‖  

Ano :2014 

2ª Reunião de Pais e Escola de Pais 

 A Reunião de Pais para entrega de médias do 2º trimestre será dia 

30 de junho, 2ª feira. O tema da Escola de Pais será a “Postura da Famí-

lia junto à Escola”. Horários. Confira os horários: 

 Matutino: Escola de Pais – 07h00 às 08h00;  Reunião com @s pro-

fessores – 08h01min às 10h00;  

 Vespertino: Escola de Pais  – 13h00 às 14h00; Reunião com @s 

professores – 14h01min às 16h00.  

 Lembrem-se que a presença dos senhores é de fundamental impor-

tância para o acompanhamento do desenvolvimento de seus/ suas filh@s!  

Dia do Abraço— 22 de maio 

 
 Que bom! 

Poder dá abraços, 

no que chamamos 

de ―Free Hugs‖ ou 

abraço grátis. Es-

peramos os alunos 

no portão com um 

cartaz com o titulo 

free hugs, alguns 

olharam e não entenderam, outros vinham logo de bra-

ços abertos para aquela transmissão de energia positi-

va. Demos e recebemos mais de duzentos abraços na-

quela manhã. Essa  campanha começou em 2004 por 

um homem australiano conhecido pelo pseudônimo 

"Juan Mann". O movimento se tornou internacional-

mente famoso em 2006 por causa do vídeo clip no 

YouTube da banda australiana Sick Puppies. Compro-

vadamente o abraço pode ajudar uma pessoa sair de 

um estado de tristeza pela transmissão de energias po-

sitivas.                                              S.G.S 


