
E o dia dos Pais  no Orientar foi assim... 

 

 

 

 

 

 

 

...com muita emoção  

 "Quero agradecer imensamente a oportunidade que o Orientar Centro 
Educacional  me proporcionou de escrever mais uma página na minha história em 
comum com minha filha, Penélope. Nós pais estamos muito acostumados a assistir 
passivamente as apresentações que as escolas de nossos filhos nos preparam 
para comemorar o nosso dia, mas a surpresa esse ano foi que nós poderíamos 
participar da apresentação. A Penélope me inscreveu sem me consultar, porque 
ela adora música e adora tocar comigo. E minha participação me ensinou muito 
sobre minha filha. Ensinou-me, por exemplo, que a Penélope possui mais calma e 
controle sobre si em uma apresentação que eu, pois ela não errou nem perdeu o 
tempo do instrumento ao me acompanhar, ao contrário de mim. Percebi que minha 
filha de seis anos tem uma maturidade que talvez eu nunca tenha. Portanto, gosta-
ria de parabenizar a escola por fazer acontecer momentos assim. Eu sei que na-
quela singela tarde uma parte da história da minha família foi escrita, e essa histó-
ria não se apagará enquanto eu puder recordá-la."                                              
(Veja vídeo no site do Orientar Centro Educacional-—link: 
http://orientarcentroeducacional.com.br/noticias/apresentacoes-em-
comemoracao-ao-dia-dos-pais-turno-vespertino-orientar-2014.html) 
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3º eDIÇÃO 

Editorial 

   É com grande alegria e satisfa-
ção que lançamos a 3ª Edição do 
Jornal “Orientar News” de 2014. 
O jornal tem como objetivo 
divulgar produções e pesquisas 
realizadas pelos nossos alunos, 
desenvolvendo o senso crítico, 
levando-os a refletir sobre a 
prática e a teoria que vivenciam 
no seu dia-a-dia. A cada trimes-
tre  são selecionados  textos, 
desenhos, produções para com-
por  o informativo.O jornal é 
disponibilizado no site da escola 
e ao final de cada trimestre  sor-
teado para os alunos. Nesta edi-
ção vocês poderão conferir as 
produções realizadas no mês de 
agosto e setembro , sobre o 
nosso tema gerador “Nossas 
raízes culturais e a  ética do cui-
dar”  e a 27º Mostra Cultural,  
bem como, a 20ª Feira de Ciên-
cias que aconteceram nos dias 18 
e 19 de setembro onde tivemos 
participações especiais das Fian-
deiras de Hidrolândia  e do escri-

tor Kalunga. 

   Nesta edição você encontra 
também O show de talentos que 
aconteceu em comemoração ao 
dia dos pais, as apresentações da 
mala  da leitura e poesias sobre a 
Primavera, dia do Estudante. e 
uma bela Homenagem ao dia da 

Psicóloga.  

   Autora: Ana Flávia de Sá  

Show de talentos 

Depoimento do Papai Thales Rodrigo que apresentou com a sua filha Penélope  



                Um dia especial 

 

   Eu gostei muito do dia dos 
pais ,Dei muitos presentes para meu 

querido pai.  

   Na apresentação da escola eu can-

tei 

com meu pai no show de talentos. 
Ele tocou violão  e eu cantei a músi-

ca “Fui fiel “ do Gustavo Lima. 

   Cantei com a folha na mão pois 
fiquei  com muito medo de errar, 
fiquei tremendo, estava com muita 

vergonha. 

   Ainda bem que deu tudo certo! 

   A minha sensação foi de alegria ,de 
felicidade. Foi muito bom, quase 

chorei de emoção, quando terminou 
dei um forte abraço em meu querido 

Pai, 

Dia  dos pais com muitos talentos 

“Um Pai tem a 
sabedoria de um 

mestre e a sinceridade 
de um amigo” 
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Gustavo e o Pai Bruno 

Euler Filho e sua Madrinha Elida  

representando seu papai 

O tio Hernane  também  homenageou o sobrinho  

Tauan em nosso show de talentos, 

Momento de grande emoção! 

Não poderia faltar a bela canção de Toquinho,  

Aquarela ,interpretada pelo aluno Antônio Alonso –

1ºB  e  seu pai Antônio, 



  

3º  EDIÇÃO  

Dia da Psicóloga– 27 de agosto 

Feliz dia da Psicóloga! 
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Como está sendo realizado o sérviço de Psicologia no ano de 2014 

          No ano de 2014 o Serviço de Psicologia Educacional foi planejado para fazer atendimento personalizado 
com alunos, professores e pais; quando necessário  são realizados alguns encaminhamentos a profissionais em 
áreas específicas. 

          Na Educação Infantil do grupo de 03 anos ao grupo de 05 anos, realizamos orientações sobre: adaptação; 
ciúmes de irmãos; estimulação psicomotora.  No 1º ano do Ensino Fundamental, acompanhamos a reunião de 
pais sobre a metodologia de alfabetização.  

          De acordo com o Projeto Político Pedagógico “Nossas Raízes Culturais e a Ética do Cuidar”, o Serviço de 
Psicologia sugeriu para a coordenação produzir um vídeo  com os alunos do 1º ao 5º ano sobre “Quem ama cui-
da” e do 6º ao 9º ano sobre o “Hino da Solidariedade”, que foram apresentados na primeira reunião de pais; su-
gestão de trabalhar com o “Mito do Cuidado”  para abertura da Mala de Leitura, que foi uma atividade realizada 
pelos professores e coordenação. 

           Elaborei um projeto de intervenção com os alunos do 7º ano A, com objetivo de melhorar o comportamen-
to entre colegas, o relacionamento e a participação nas aulas. Os alunos participaram de dinâmica de relaciona-
mento “eu e o outro”;  elaborando cartazes sobre o respeito e a produção de um vídeo sobre o valor respeito.   

          A oficina com as mães sobre a auto-estima obteve resultados positivos, momento de sentir, expressar o 
conhecimento de si mesmo. 

 O registro através de fotos das atividades do Serviço de Psicologia Educacional segue abaixo: 

                                                                                                                                               Divina Cunha 

                               Para nossa psicóloga com amor 

 

     Ser  psicóloga é uma imensa responsabilidade, não apenas isso, é também uma  

notável dádiva. 

    Desenvolvem o dom de usar a palavra, o olhar, as nossas expressões e até o 

silêncio. 

    O dom de tirar lá de dentro o melhor que temos, para nos ajudar ,para cuidar, 

fortalecer e aliviar. 

    Temos a alegria de termos em nossa Escola uma profissional assim, muito espe-
cial,que toca o  que há de mais precioso e sagrado no ser humano: seus segredos, 

seus medos, suas alegrias, prazeres e inquietações. 

   Agradecemos muito o seu compromisso com nossas crianças DIVINA CUNHA! 

   Parabéns por ter escolhido uma profissão tão especial! 
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Mala da 

Leitura 

Título:  A bruxa mais velha do mundo 

Autor:  Elizete Lisboa 

Releitura: Gabriella Roque - 4º Ano A 

 A bruxa mais velha do mundo mora num alto de serra, ela já fez mais de mil 
aniversários. Gosta de brincar com os animais que são seus amigos. 

 A bruxa tem um baú de guardar sonhos do lado de sua 
cama, ela também ronca dá risada dormindo e usa o penico de ma-
drugada. 

 Ela tem um grande sonho de se casar, colocou um aviso na 

porta de sua casa, que procura marido. A velha bruxa se enfeita 

todinha mesmo sem noivo, escreve cartas de amor e inventa serena-

tas, mas só o tempo vai dizer  se a bruxa vai mesmo se casar. 

Vida de estudante 

 Ser estudante ao contrário do que muitos pensam, não é só estudar ou 
fazer tarefas, é dedicar-se para superar obstáculos, para que no futuro você faça 

aquilo que você tem vontade de fazer e para que você alcance seus objetivos. 

 O estudante tem direitos, mais também tem deveres a cumprir para 
com seus professores, para com os colegas e para com os demais funcionários da 

escola. 

 E mesmo depois de terminar a escola continuamos aprendendo a cada 
dia, ou seja, somos eternos estudantes nesse mundo, pois a melhor escola que 

existe é a vida.      

Aluno:  Matheus Caetano - 9º ano A 

       A vida no campo—Mateus Felipe 1º ano “A” 

Página 4 



Primavera  

Há uma primavera  

Lá fora no meu peito, uma dor 

 uma vida a me chamar para ver uma flor 

Quando vejo está flor  

minha imensa vontade 

 é a de vir aqui morar 

Daqui posso contemplar 

 todas as maravilhas do mundo... 

O cantar dos pássaros , ao amanhecer 

a euforia do vento nas ramagens ao florescer 

 A brisa, a chuva fria e úmida que um dia conheci... 

As montanhas cinzentas o espaço sem fim... 

                                             Rayssa 3º ano B 

A primavera 

 

A primavera já chegou 

e o sol raiou  

as flores perfumadas lá 

 na árvore brotou  

A estação da primavera é bela 

 por isso criançada vamos cuidar dela 

Preserve a natureza  

regue as plantas 

 pois elas são importantes 

 e suas utilidades são tantas. 

                Lukas Gabriel 3º ano A 
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               Primavera ,a beleza de uma nova era... 

A primavera, 

Com suas flores, 

Pincela a mata, 

De muitas cores 

 

Ah! Primavera! 

A mais bela estação 

Flores desabrocham por toda era, 

E alegra o nosso coração! 

 

Os homens podem matar. 

Uma, duas, três rosas, 

Mas jamais conseguirão a primavera inteira desmatar 

Como és bela ,ó primavera, 

 

Chega plantando, 

Em meu Jardim, 

Primavera é alegria 

Traz cor amor e a cor à vida 

 

Óh, primavera 

Tu és tão bela, 

Assim como o canto do sabiá 

Só me pergunto entristecido, 

Em que época você 

Irá voltar?                        
Poesia coletiva 7º ano 

turma “B” 



Este  ano foi realizado a 27º Mostra Cultural e 20º Feira de  Ciências com o tema norteador   

“NOSSAS RAÍZES CULTURAIS E A ÉTICA DO CUIDAR”, durante os dias 18 e 19 de setembro. 

 Aqui o registro de alguns momentos das apresentações da Mostra Cultural 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 27ª Mostra Cultural 
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A catira Country que turma  do 8º e 9º ano apre-

sentaram fazendo uma reapresentação da festa junina. 

Mix de Festas Populares apresentado pela turma do 

5º ano B 

A turminha do Balé com a “Catira dos passarinhos” 

A tribo de índios do 1º ano que nos trouxe uma 

mensagem de paz . 
E a hora do banho se tornou mais alegre  com a 

turminha do grupo de 3 anos . 

Apresentação circense dos alunos do 6º ano”a”,                                     

relembrando a semana do circo que fizemos na escola 



Aqui é diversão com 

conhecimento. 

Revivemos histórias de contos 

de fadas e fábulas  como A 

Dona Baratinha , a Lebre e a 

tartaruga e a cantiga de Roda 

“Linda rosa juvenil” 
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A “Asa Branca” encenada pelos alunos do 7º 
ano “B” resgatando as nossas heranças musicais 

e a vida simples do sertão 

E o velho “Couro de Boi” apresentado pelo 6º ano nos 
mostrando a emoção de um neto ao saber que o avô vai embo-

ra e o exemplo que seu pai transmite a ele. 

Resgatando a conscientização contra o tabaco a 

turminha do 2º ano “B” deu o seu recado 

Na cantina do Tio Ari e da Tia Cleuza saboreamos as delicias do 

Cerrado através dos  deliciosos picolés. 

Além das apresentações dos alunos tivemos a ilustre 
presença do Escritor  Kalunga que ministrou uma oficina 

sobre a Música como resgate cultural. 

Texto: Geovanna Martins  

Adaptação: Ana Flávia de Sá 

Fotos :Equipe “Orientar” 



    

20ª Feira de Ciências 
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Ensinar não é transferir 
conhecimento, mas criar 
as possibilidades para a 
sua própria produção ou 

a sua construção.  
Paulo Freire 

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 de textos: Geralda Ferraz 

Diagramação: Bruna Porto, Michelle Alves   

Reginaldo Fernandes e Geralda Ferraz 

Fotos: Equipe Orientar 

Realização: “Orientar Centro Educacional”  

Ano :2014 

 

     No dia 19 foi realizada 
a Feira de Ciências, 
onde cada Turma teve o 
seu destaque, falando des-
de o cuidado com a higie-
ne bucal, o cultivo de flo-
res e o cuidado com as 
plantas. Aprendemos mais 
sobre as raízes medicinais 
e os milagrosos chás de 
nossos avós. Aprendemos 
sobre a evolução dos 
transportes, as influências 
indígenas,os rios e a cultu-
ra de Goiás, a história da 
matemática, uma maneira 
inteligente de reciclar o 

lixo e muitas outras. 

    Nós do 9º ano  traba-
lhamos os Sucos e Sabores 
de todas as Regiões do 
Brasil misturando as frutas, 
descobrindo novos sabo-
res. Foi feita também a 
cidade de Pirenópolis onde 
os alunos do 6º ao 9º  
tiveram a oportunidade de 
visitar e realizar um traba-
lho em conjunto com a 
coordenação do professor 
de História e Geografia do 

“Orientar”, José Maria. 

   Além disso tivemos a 
visita das Fiandeiras de 
Hidrolândia  que nos ensi-
naram desde tirar o caro-
ço do algodão até fiar um 
tecido para fazer uma peça 

de roupa. 

   O público que viu as 
apresentações e visitou os 
estandes  com certeza 
ficaram satisfeitos com o 
que viram, pois trabalha-
mos com muito carinho e 
dedicação para que tudo 
desse certo no final. Agra-
decemos a todos pela 
presença e em especial 
pela dedicação de toda 
equipe “Orientar” que nos 
proporciona momentos 
ricos e de grande aprendi-

zado como estes. 


