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Natal Solidário 

Entendo que solidariedade é enxergar no 

próximo as lágrimas nunca choradas e as 

angústias nunca verbalizadas. (Augusto 

Cury). Todos os anos  o “Orientar”  trabalha 

com um projeto chamado natal solidário. Em 

outros anos, já arrecadamos brinquedos 

(natal criança feliz), roupas e material de lim-

peza para instituições que abrigam pessoas  

necessitadas . Este ano a Escola está traba-

lhando em prol da Instituição Lar Rainha da 

Paz que fica em um município aqui perto da 

nossa Capital,  na cidade de Inhumas, lá es-

tão internados pessoas de ambos os sexos 

idosas. O Objetivo é arrecadar  fraldas geriá-

tricas (nos tamanhos M e G), todo o tipo de 

material de limpeza e pó de café. Nós alunos 

do 8º ano B, estamos muito empolgados em 

participar desse projeto, pois é um modo de 

estarmos colocando em prática o que traba-

lhamos durante todo esse ano “ A Ética do 

Cuidar” já que ao cuidar do outro estamos 

representando o maior mandamento de Deus 

que é Amar o Próximo como a Ti Mesmo. 

Todos os dias um de nós chega na acolhida 

com algum tipo de doação e quando é per-

guntado quem trouxe doações logo estamos 

saltitando parecendo um amontoado de aluci-

nados (risos muitos risos),  não porque somos 

loucos, mas porque queremos muito fazer 

alguém feliz.  Turma 8º ano B 

A Família Orientar 
ORIENTAR NEWS  -            
4ºTRIMESTRE/2014   

 

 

 

Nesta edição o leitor, a leitora poderá conferir   a Retrospectiva Orientar 

de 2014. Durante todo o ano colocamos em prática nosso Projeto Político 

Pedagógico  que teve como tema “Nossas raízes culturais “ e a “Ética do 

cuidar”.  Vivenciamos no dia-a-dia a importância de  enaltecer e praticar 

os valores humanos, demonstrando às nossas crianças e alunos a impor-

tância de cuidarmos uns dos outros. Nas atitudes diárias  demonstrar que 

o amor  é mais que um sentimento. Buscar se colocar no lugar do outro,  e 

assim, contribuir para um mundo mais fraterno, em que o respeito esteja 

presente na convivência com todas as pessoas.  Todos os projetos foram 

desenvolvidos de forma integrada com os conteúdos programáticos de 

cada série, aliando conhecimento científico e o conhecimento para a vida.  

Estamos findando mais um ano letivo, com o sentimento de dever cumpri-

do. Desejamos a toda a comunidade escolar um FELIZ 

NATAL e UM ANO DE 2015 de muitas realizações.   
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A semana de comemoração em 

homenagem às mães teve pales-

tra sobre violência doméstica; 

oficina de auto-conhecimento; 

oficina de artesanato e  automa-

quiagem. O objetivo foi propor-

cionar às mamães um momento 

para elas  se cuidarem. 

 

 

 

Te 

amo diretora 

Querida diretora  

Gosto muito de você  

Você é um doce que todo 
mundo quer ter  

Te amo diretora  

Eu gosto muito de você . 

Seu trabalho é diretora  

Muito difícil de fazer . 

Você é esforçada trabalha 
pra valer . 

Obrigada diretora  

Por essa escola linda  

Te amo , te adoro de mais . 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Você me ajudou com os 
estudos nessa escola e                 
com os professores . 

Você me inspirou em estu-
dar e aprender . 

Você me ajudou em tudo 
que tenho agora . 

Você me ajudou no que sou 
hoje . 

Ensina com amor e cari-
nho . 

Você é legal  

E também muito leal . 

Tenho orgulho de você ser 
diretora do Orientar  

Te amo. 

 (Beatriz Rodrigues 5º B) 

    No projeto Interclasse as modalidades esportivas são escolhidos por nós alunas e No projeto Interclasse as modalidades esportivas são escolhidos por nós alunas e 

alunos do 6º ao 9º,  com o auxilio da professora de Educação Física, tia Kamilla. A alunos do 6º ao 9º,  com o auxilio da professora de Educação Física, tia Kamilla. A 

disputa entre salas em cada modalidade em busca do tão sonhado  1º lugar,  não que disputa entre salas em cada modalidade em busca do tão sonhado  1º lugar,  não que 

seja isso o mais importante, diz tia Kamila, que nos incentiva sempre dizendo:  “seja isso o mais importante, diz tia Kamila, que nos incentiva sempre dizendo:  “--  o o 

importante é participar sempre”,  mas é que queremos  ser lembrados como a turma importante é participar sempre”,  mas é que queremos  ser lembrados como a turma 

campeã  e cantar nosso grito de guerra. Durante o Interclasse somos incentivados a campeã  e cantar nosso grito de guerra. Durante o Interclasse somos incentivados a 

exercer a união entre todos: torcida e jogadores, o que é mais difícil é tirar sempre exercer a união entre todos: torcida e jogadores, o que é mais difícil é tirar sempre 

um ensinamento na vitória ou na derrota de nossos um ensinamento na vitória ou na derrota de nossos times.  times.  Ana Laura 7º BAna Laura 7º B  

O Projeto Escola de Pais tem 

possibilitado um momento de 

reflexão aos pais, sobre a edu-

cação  de seus filhos. Ele acon-

tece  quatro vezes ao ano, du-

rante as reuniões para a entrega 

de  médias. 

O Projeto de Vida idealizado e coordenado pelo serviço 

de Psicologia, teve este ano como tema “Identidade”. 

Ele é  realizado no 4º trimestre com todas as turmas  da 

Educação Infantil e do Ensino Fundamental do 1º ao 9º 

ano, com o objetivo de levar a  criança, o aluno a se per-

ceber, e perceber o outro e tudo o que o cerca,  dessa 

forma aprender a se cuidar e cuidar do outro. Ao reco-

nhecer o outro, se reconhecer  como parte da sua comu-

nidade, de sua cidade, de seu país. 

As atividades extraclas-

se são planejadas para os 

alunos de todas as fases. 

Destacamos o teatro com 

as turmas da Educação 

Infantil e a viagem a cida-

de de Pirenópolis com os 

alunos do Ensino Funda-

mental  II.  



O Projeto Mala de Leitura é realizado pelo Orientar há 

mais de 15 anos e tem como objetivo criar novas e novos 

leitores a partir da leitura de histórias infantis e de fic-

ção,  da produção de textos sobre a leitura feita e de dra-

matizações. A cada trimestre professoras, crianças e alu-

nos dão um show de  criatividade!  

A Escola tem um calendário que possibilita ela ser 

dinâmica. São várias as atividades comemoradas. 

Aqui destacamos algumas em que nossas crianças 

e alunos tiveram a oportunidade de soltarem a 

criatividade. 

Semana do Carnaval 

A comemoração do dia dos Pais este ano inovou. Além 

das apresentações e homenagens das crianças e alunos 

para seus pais, houve o Show de Talentos, que surpre-

endeu a todos pela aceitação dos pais e alunos. Tivemos 

cantores, músicos, poetas, todos acompanhados e moti-

vados pelos seus filhos. Foi inesquecível!  

Semana da Escola 

Projeto Acolhida 

Semana da Páscoa 

Dia da Psicóloga 

Laboratório de Ciências Semana do Circo 

Dia da Psicóloga 
Projeto Acolhida 

As festas juninas  deste ano no “Orientar” teve como tema o “Arraiá 

Campeão” em  homenagem a Copa do Mundo e ressaltou nossas 

raízes culturais. Músicas e coreografias lembraram nossos ancestrais. 



Este ano a 27ª Mostra Cultural e 
20ª Feira de Ciências baseou-se 
no tema “Nossas Raízes Cultu-
rais e a Ética do Cuidar” . A inte-
ração das crianças e alunos com 
o público visitante  foi  fantástica. 
Uma verdadeira troca de conheci-
mentos e experiências. 

Foi marcado por brincadeiras, professores fantasia-

dos de personagens infantis e  festa com tema do  

“Pequeno Príncipe”.  

Deixou gosto de quero mais!  

As Olimpíadas Brasileiras 
de Astronomia, a Mostra 
de Foguetes e as Olimpía-
das de Física são três even-
tos nacionais que o Orientar 
participa com os alunos do 
Fundamental I e II. 

Mais segurança: Identificação 

do   aluno informatizada 

Páscoa Solidária: Tema  foi sobre o 

tráfico de pessoas e a arrecadação 

foi para o Cevam e o Casulo, duas 

instituições que  acolhem pessoas 

vítimas do tráfico. 

Teatro 

Parceria Escola—SMS                     

Vacina  contra HPV  


