
O conhecimento é um conceito difícil de definir, mas pode ser entendido como uma espé-

cie de relação estabelecida entre um indivíduo que conhece ou deseja conhecer e o objeto a ser 

conhecido ou que se dá a conhecer.  Essa relação promove uma das coisas mais formidáveis cons-

truídas pelo homem, cujo objetivo é assegurar sentido e significado para os elementos que estão 

expostos no mundo. Dessa maneira, o conhecimento tornou-se para o desenvolvimento da humani-

dade, uma das características mais relevantes, na medida em que o conhecimento a partir do de-

senvolvimento da ciência conquistou espaço entre as formas de explicar as diversas realidades 

vivenciadas pelo homem. 

Noss@s filh@s se deslocam a um espaço específico, com o intuito de aprofundar os co-

nhecimentos. Ficamos ansiosos para que eles/ elas tenham um desenvolvimento satisfatório na 

aprendizagem das diferentes áreas do conhecimento e, com isso, possam de maneira autônoma 

tomar às rédeas da vida e dar continuidade a ela, com independência e autossuficiência. Enfim, 

queremos o melhor para noss@s crias! Mas, muito além de prepará-l@s para o mercado de traba-

lho, o conhecimento adquirido nesse espaço chamado ‗Escola‘, auxilia cada indivíduo que o fre-

quenta a agir com civilidade e de acordo com os princípios de cidadania, entendendo que viver em 

sociedade exige refletir e agir em prol da coletividade, pois, somente dessa maneira, conseguimos 

transformar efetivamente e beneficamente o ambiente que vivemos e as relações que estabelece-

mos nele, eliminando opressões, preconceitos e padrões de exclusão social. 

O conhecimento interliga em si o uso crítico da razão, nossas raízes sociais vinculadas a 

princípios éticos, que nos impelem a agir, de forma que, expressemos nossa identidade cultural em 

nossos atos. Identidade essa que é um conjunto vivo de relações sociais e patrimônios simbólicos 

historicamente compartilhados que estabelecem a comunhão de determinados valores entre os 

membros de uma sociedade. Falar de identidade cultural é, ao mesmo tempo, admitir que há coisas 

perenes e coisas permanentes, pois ao longo da vida mudamos, contudo, continuamos a ser os 

mesmos que somos desde o nascimento. Há uma essência que permanece e assina todas as ações, 

ainda que ocorram mudanças de curso, de pensamentos, pois a vida imprime dinamismo em nos-

sas relações, e, esse trânsito intenso, faz com que retomemos a cada momento, nesse movimento 

sem fim, que nem mesmo a morte pode cessar, uma vez que a memória desses viveres é o legado, 

aquilo que fica de herança, marcando profundamente e reforçando a nossa identidade. A cultura, 

por sua vez, é uma construção especificamente humana que se expressa através de todos os univer-

sos simbólicos e de sentido socialmente compartilhados; universos esses que permitiram que a 

sociedade chegasse a ser tudo o que foi construído como povo e sobre o qual se constrói um dis-

curso de referência, seja de pertencimento, seja de diferença, cujo diálogo culmina, senão, na iden-

tidade cultural desse povo, dessa nação.  

Nessa perspectiva de construção do conhecimento e de uma formação cidadã, o 

“Orientar Centro Educacional”, propôs para esse ano letivo de 2015, em seu Projeto Político 

Pedagógico, continuamente ao tema do ano passado, „Raízes Culturais e a Ética do Cuidar‘, tra-

balhar com @s alun@s a ‗Identidade Cultural‘, a fim de que possamos entender a identidade cul-

tural brasileira, aquilo que nos caracteriza enquanto povo e nação, e, consequentemente, nos define 

enquanto cidadãos desse país. Esse entendimento tem como objetivo mostrar o real papel que ocu-

pamos em sociedade e esclarecer as ações que podemos desempenhar a fim de realizar efetiva-

mente transformações na nossa realidade.   

 
Bibliografia: PPP “Orientar Centro Educacional”. 

Adaptação: José Maria, Jéssika, Yuri, Ana Carolina, Halline, Aline, Kamila.   

Identidade Cultural: Tema Gerador do PPP de 2015 
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Nesta Edição... 

Tema  Gerador P. 01 

Inicio de 2015 P. 02 

Carnaval da alegria P. 03 

Paixão de Cristo e 

Páscoa Solidária 

P. 04 

Dica da água P. 05 

Mala da Leitura P.P. 06 e 07 

Editorial 

 

Começamos mais um ano! Mui-

tas  conquistas estão por vir em 

um ano que promete muitas 

realizações e aprendizado. Abri-

mos a primeira edição‖Orientar 

News‖ com muito entusiasmo e 

alegria . O jornal tem como ob-

jetivo divulgar os trabalhos rea-

lizados pelos alunos e é apresen-

tado a cada trimestre. O jornal é 

disponibilizado no site da escola 

e sorteado para os alunos. Nesta 

edição vocês  poderão conferir 

os acontecimentos dos meses de 

janeiro, fevereiro e março, refe-

rentes ao 1º trimestre letivo, 

sobre o Tema Gerador deste ano  

‗Identidade Cultural‖, Dia da 

Escola, Baile de Carnaval, Dia 

da Poesia, Mala da leitura, Pai-

xão de Cristo. Tenho certeza de 

que vão adorar as produções! 

Coordenadora: Ana Flávia de Sá 



Início das aulas com muita diversão 
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Reconhecer a importância da literatura infantil e incentivar a for-

mação do hábito de leitura na idade em que todos os hábitos se 

formam, isto é, na infância, é um de nossos maiores objetivos. 

Neste sentido, a literatura infantil é um caminho que leva a crian-

ça a desenvolver a imaginação, emoções e sentimentos de forma 

prazerosa e significativa. E com o incentivo da Mala da Leitura, 

um dos projetos mais antigos desenvolvidos aqui no Orientar, as 

crianças se maravilharam na primeira semana de aula. Foi com 

muita alegria  e entusiasmo que recebemos os nossos pequenos 

em nossa Escola e mostramos para eles o divertido e fantástico 

universo da leitura.  

1º Reunião de pais –Apresentação do Projeto Político Pedagógico de 2015 

A 1ª Reunião de Pais acontece sempre no início do ano letivo, com o intuito de que os pais 

conheçam a metodologia da Escola, bem como o Projeto Político Pedagógico, que, nesse ano 

letivo de 2015, traz como tema gerador, que norteará todos os projetos desenvolvidos ao longo 

do ano, a nossa ―Identidade Cultural” . 



Baile de Carnaval e Festival das Máscaras 
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Maxuell, aluno do 3º ano Vespertino, 

recebeu o prêmio de melhor fantasia, 

pela originalidade de sua escolha  e 

criatividade ao confeccionar sua ves-

timenta de Bob Esponja. 
A máscara premiada do Turno Vespertino 

foi a da aluna Ana Laura, do 8º ano B. 

O trabalho com as máscaras foi realizado 

com os alunos do 6º ao 9º ano, nas aulas de 

Artes, supervisionados pelas professoras 

Jéssika e Francielle Dias, que com o mate-

rial ‗atadura engessada‘, deu forma a di-

versas máscaras que enfeitaram a escola e 

abrilhantaram o nosso Baile de Carnaval. 

As crianças da 1ª fase se divertiram em um 

grande Baile de Carnaval, no qual cada 

Turma apresentou as antigas e tão engraça-

das marchinhas de carnaval. 
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Paixão de Cristo e Páscoa Solidária 

A celebração da Páscoa no ―Orientar Centro Educacional” foi marcada por apresentações teatrais e coreografias que 

fizeram referência ao significado da Páscoa para nós cristãos, a ressureição, além de contar também sobre a história do 

chocolate e do porquê o coelho é tido como um dos símbolos da Páscoa.  

Na apresentação das turmas do 6º ao 9º, os alunos fizeram uma dramatização perfeita da ‗Paixão de Cristo‘, com rique-

za de detalhes, encenação, sonoplastia, cenário e figurinos. Dignos de um trabalho profissional que emocionou a todos, 

principalmente, as crianças da Educação Infantil.  

Houve ainda a entrega das doações do projeto Páscoa So-

lidária que, este ano, teve como objetivo, reverter os ali-

mentos arrecadados para as pessoas em situação de rua. 

Toda a Escola aderiu a campanha e o resultado foi a arre-

cadação de mais de 500 quilos de alimentos não perecí-

veis, que foram entregues a três instituições: Sociedade 

São Vicente de Paulo –  representada pela D. Zilda, Casa 

Bom Samaritano – representada pela irmã Letícia e  uma-

Instituição situada na cidade de Rio Verde, da igreja As-

sembleia de Deus – Cleuza e Ari. 

João Victor, 8º ano ―B‖ 

Grupo de 3 anos ―B‖ 5º ano “B” 

Turmas do 6º ano 9º ano—Matutino 

Grupo de 5 anos ―A‖  



 Sabemos que a água é um recurso essencial para a sobrevivência de todos os seres vivos. Ela atua mantendo 

nosso corpo hidratado, ajuda no transporte de substâncias, funciona como solvente, regula a nossa temperatura, participa 

de reações químicas, entre várias outras funções. 

 Apesar de o nosso planeta ser repleto de água, estima-se que apenas 0,77% esteja disponível para o consumo 

humano em lagos, rios e reservatórios subterrâneos. Vale destacar, no entanto, que essa quantidade não está distribuída 

igualmente por todo o território, consequentemente, existem locais onde esse recurso é considerado bastante valioso. Em 

virtude dessa desigualdade de distribuição, em várias regiões ocorrem verdadeiros conflitos por água. 

 Além da escassez de água em algumas regiões, enfrentamos ainda o problema da baixa qualidade. 

 A poluição causada pelas atividades humanas faz com que a água esteja disponível, porém não esteja própria 

para o consumo. Estima-se que 20% da população mundial não tenha acesso à água limpa e, segundo a UNICEF, cer-

ca de 1400 crianças menores que cinco anos de idade morrem todos os dias em decorrência da falta de água potá-

vel, saneamento básico e higiene. 
 Diante da importância da água para a nossa sobrevivência e da necessidade urgente de manter esse recurso dis-

ponível, surgiu o Dia Mundial da Água. Essa data, comemorada no dia 22 de março, foi criada em 1992 pela Organiza-

ção das Nações Unidas (ONU) e visa à ampliação da discussão sobre esse tema tão importante.  

 

 

Fonte: Escola Brasil. Adaptação Ana Flávia de Sá. 

A preocupação do Orientar como Desperdício de Água 

Dicas de como evitar o desperdício 
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Pâmela –6º ano ―A‖ 

A Água 

 

Água clarinha 

Que corre e desce 

Quem não desperdiça  

A natureza agradece 

A água é um bem 

Que devemos cuidar 

Fechando as Torneiras 

Para a água não acabar 

Vamos cuidar da água! 

   

Kamilly –8º ano ―A‖ 

Maria Edhuarda—Grupo de 5 anos—A aluna diz que só aqui na 

escola aprende como cuidar da água. 

http://www.brasilescola.com/biologia/poluicao-aguas.htm
http://www.brasilescola.com/geografia/agua-potavel.htm
http://www.brasilescola.com/geografia/agua-potavel.htm


Título: A face oculta 

Autor: Maria Tereza Maldonado 

Editora: Saraiva  

 

Aluna: Danielly Ferreira – 7º ano “B” 

 

 Luciana tem 13 anos, não gosta do mundo real, prefere o mundo virtual e  gosta também de 

comer. Come muito, até o certo ponto de alcançar 10kg a mais do peso normal. Em sua escola entra-

ram Marcelo e Leonardo. Marcelo começou a  agredir Luciana, só que fazia virtualmente,  ele prati-

cava cyberbullying com a colega de classe, mas a agredia secretamente. Começou a atacar Luciana 

falando de seu peso. 

 Henry é um aluno exemplo, queridinho dos professores. Vestia roupas que combinava e 

tinha o cabelo sempre entupido de gel, todo arrumado. Henry foi vítima de bullying, seus agressores 

também eram Marcelo e Leonardo. 

 Até certo ponto zoaram feio com Henry e gravaram um vídeo e postaram na rede. Revolta-

dos, os pais de Henry foram a escola e reclamaram. Após muito tempo, Luciana descobriu que Mar-

celo era seu agressor e contou aos pais que foram à escola com provas nas mãos. Lá, encontraram 

Henry e seus pais. As duas famílias se uniram e foram reclamar na diretora para encontrarem uma providência.  

 No final, resolveram o problema. Henry, Luciana e Marcelo ficaram amigos. Como o vídeo da ―zoeira‖ com Hen-

ry foi muito bem feito, Leonardo, teve como castigo ensinar os adolescentes como filmar e editar vídeos em uma oficina . 

Título: O príncipe e o mendigo 

Autor: Mark Twain 

Editora Martin Claret. 

 

Aluno: Natan Borges – 6º ano “B” 

 

 Este livro fala sobre Tom (o mendigo) e Eduardo (o príncipe). Tom tinha duas irmãs: Bet e 

Nan, as duas tinham 15 anos e eram gêmeas. Um dia, Tom estava passeando por aí, de repente ele 

viu o príncipe Eduardo, mas o viu por pouco tempo, porque dois soldados empurraram ele, mas o 

príncipe pediu para os soldados abrirem espaço e o deixarem entrar. 

 Os dois conversaram muito, o príncipe também tinha duas irmãs: Elizabeth com 14 anos e 

Maria. Até que os dois decidiram trocar de vida, o príncipe vestido de mendigo passou pela rua, até 

que de repente ele levou surras de meninos e mordidas de cães. Tom estava sendo tratado muito bem, mas ele estranhou 

isso. Certo dia, Tom foi para sua coroação, ele estava com medo, porque era Eduardo que tinha que ser rei. Nesse dia, Edu-

ardo entrou no castelo por uma entrada secreta e pegou o selo da coroa, mostrando a todos que ele era o verdadeiro príncipe. 

Eduardo foi coroado em seguida. Então os dois voltaram para suas vidas normais. 

Projeto Mala da Leitura 

Título: O mistério da casa da colina 

Autor: Breno Fernando Pereira 

Aluno: Júlio César. F. Dourado  – 8º ano “B” 

 

 O empresário Carlos e sua família foram para sua fazenda passar lá a última semana de 

férias. Seus filhos, Gabriel e Fernanda, conheceram um menino chamado Claudinei, que mostrou 

a eles a casa da colina, que todos diziam que era assombrada. 

 Gabriel, por curiosidade, entrou na casa com Fernanda. Lá eles conheceram um fantas-

ma com o qual fizeram amizade. O único jeito de fazê-lo voltar a forma humana era desfazendo o 

feitiço, que estava no livro da bruxa Cassandra. 

 Tempos depois, Gabriel e Fernanda fizeram um plano para pegar a bruxa. Num certo 

dia, eles encontraram um passarinho que os ajudou. Fernanda descobriu que o passarinho era da 

bruxa e lhes ajudou a devolver o feitiço a bruxa., transformando-a em pó. No final, tudo ficou 

bem. 
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A turma do 1° ano A e B, apresen-

tou  o livro:  

Crisálida, A fada Medrosa; com a 

orientação da professora Silene. 

Todo final de trimestre são realizadas as apresentações da mala da leitura. As apresentações, ocorridas nesse primeiro trimestre, do 

ano letivo de 2015, tiveram como abertura a dramatização do livro ‘O nabo Gigante’, feita por alguns professores do nosso corpo 

docente, que retrata um aspecto da nossa identidade cultural, ligado ao ambiente rural e ao cultivo de alimentos. O nabo gigante é 

uma divertida história em que o velhinho e a velhinha plantam um nabo  que cresce até ficar gigante. O livro valoriza o trabalho dos 

agricultores e o carinho com que cuidam da terra e das plantações, fazendo com que cheguem a nossa mesa alimentos fresquinhos e 

saudáveis.  

Apresentações das Turmas   

Apresentações da Mala da Leitura 1º Trimestre 

Bullying na Escola foi apresentada 

pelas turmas do 5º ano ,com a orienta-

ção da Professora Alessandra. 

O 9º ano representou muito 

bem a obra Romeu e Juli-

eta,orientados pela Profes-

sora Halline Francelle. 

Expediente 

Direção: Maria das Neves Cunha Teixeira. 

Reportagens: Corpo discente e docente do “Orientar Centro Educacional”. 

Coordenação e seleção de matérias: Ana Flávia. 

Revisão de Textos: Geralda Ferraz. 

Diagramação: Bruna Porto. Reginaldo Fernandes e Marielle Martins. 

Fotos: Equipe Orientar. 
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