
A festa Junina do ano de  2015 teve como propósito trabalhar o tema identidade 

cultural, valorizando assim as diversidades culturais existentes no nosso país e o reco-

nhecimento da importância da festa em diferentes regiões, despertando a consciência da 

necessidade de ética em um mundo multicultural, trabalhando as diferenças culturais por 

meio da dança e brincadeiras, resgatando assim nossas raízes e estimulando o senso de 

autonomia e de cooperação, através do reforço da importância do trabalho em equipe.  

A quadrilha brasileira tem o seu nome originário de uma dança de salão francesa para 

quatro pares, a quadrille. Ainda que inicialmente adotada pela elite urbana brasileira, 

esta é uma dança que cresceu no meio rural e se tornou uma dança própria dos festejos 

juninos, principalmente no Nordeste. 

 

Bibliografia: P.P.P. ―Orientar Centro Educacional‖. 
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Nesta edição: 

Festa Junina P. 02 

Dia das Mães P. 06 

Abolição da Escravatura P. 06 

Meio Ambiente P. 07 

Viagem à Cidade de Goiás P. 07 

Mala da Leitura P. 08 

Depoimentos P. 09 

Editorial 

 

Iniciamos a segunda edição do 

“Orientar News” com muito 

alegria e festa. O jornal tem 

como objetivo divulgar os traba-

lhos realizados pel@s alun@s e 

é apresentado a cada trimestre. 

O jornal é disponibilizado no 

site da escola e sorteado para 

@s alun@s do agrupamento de 

3 anos ao 9º ano, dos turnos 

matutino e vespertino. Nesta 

edição, vocês  poderão conferir 

os acontecimentos dos meses de 

abril, maio e junho, relacionados 

ao Tema Gerador do Projeto 

Político Pedagógico deste ano  

“Identidade Cultural”, a Festa 

Junina, ao Meio Ambiente, ao 

Dia das Mães, à Abolição da 

escravatura, à Atividade ex-

traclasse „Viagem à cidade de 

Goiás‟ e a apresentação da mala 

da leitura. Finalizamos essa edi-

ção desejando a tod@s Boas 

Férias! 

Coordenadora Pedagógica do 

Turno Matutino: Cléo. 

 



Agrupamento de 3 e 4 anos—Matutino  
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2º e 3º ano—Matutino  

E o sanfoneiro só tocava isso! 
 O primeiro acordeão  que chegou ao  Brasil  chamava-se Concertina (acordeão, cromático com 120 baixos), e se 

tornou popular principalmente  na região Centro-Oeste e Sul do Brasil. Porém no Nordeste é conhecido como sanfona,  

desde o século XX, depois se deu origem a um novo ritmo: o forró. Professora: Edmê. 

 Mulher Rendeira 

 A turma esperta do Grupo de 5 anos “A” e do 1º 

ano “A” apresentaram “Mulher Rendeira”, uma canção 

brasileira de xaxado. 

 Esta  música tornou-se praticamente um hino de 

guerra dos cangaceiros do bando de Lampião, tendo inclu-

sive relatos de que o seu ataque à Mossoró, em 1927, teria 

sido feito com mais de 50 cangaceiros cantando "Mulher 

Rendeira".   

Professoras: Wyara e Silene. 

Carimbó 

Carimbó é uma dança de roda do litoral do Pará, 

no Brasil. O nome também se aplica ao tambor utili-

zado nesse estilo de dança. A dança se espalhou tam-

bém pela Região Nordeste do Brasil. O carimbó é 

considerado um gênero de dança de origem indígena, 

porém, como diversas outras manifestações culturais 

brasileiras, miscigenou-se, recebendo outras influên-

cias, principalmente negra.  

Professoras: Leidiane e Elaine Camilo. 

 

Agrupamento de 5 e 1º ano—Matutino  

http://pt.wikipedia.org/wiki/Cangaceiro
http://pt.wikipedia.org/wiki/Mossor%C3%B3
http://pt.wikipedia.org/wiki/1927
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4º e 5º ano—Matutino  

Tonico e Tinoco – Baile na Roça 

 Tonico & Tinoco foi a dupla sertaneja que mais tempo atuou no Brasil. Foram mais de 60 anos de carreira artística, 

iniciada na década de 1930, no interior de São Paulo.   

Professoras Marcela e Alessandra. 

Mix Brasil 

A quadrilha “Mix Brasil” procurou resgatar os diversos ritmos presentes 

na cultura popular brasileira, tais como: Axé, frevo, baião e xote, ritmos 

predominantes na região Nordeste; lambada e Callypso, ambos predomi-

nantes na região Norte; e, sertanejo universitário, predominante na região 

Centro-Oeste. A união desses ritmos tem o intuito de mostrar um pouco 

da cultura do nosso país e assim conhecermos mais sobre a identidade 

cultural do nosso povo. A dança foi apresentada pelas turmas do oitavo e 

nono ano.  

Professores: Aline Silva e José Maria. 

6º e 7º ano—Matutino  

8º e 9º ano—Matutino  

Quadrilha Nordestina 

Muitas das quadrilhas nordestinas são formadas por jovens que, de alguma 

forma, mantém uma tradição herdada de seus avós e pais. As músicas es-

colhidas têm um estilo rítmico bem próprio das quadrilhas, porém, de ban-

das mais recentes, de tradição cultural e popular, nas quais se valorizam a 

realidade do campo, suas festas e seus amores.  

Professores: Yuri e Weslley. 
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Eu só quero um xodó 

A Música "Eu só quero um Xodó" é do compositor e cantor Dominguinhos, também conhecido como “Príncipe do 

Baião”. Recebeu o título após conhecer Luiz Gonzaga, seu grande mentor, que o ensinou todas as técnicas e ginga do 

forró, xaxado, baião e outros ritmos nordestinos.   

Professoras:  Carolina Jacob e Edmê.  

Agrupamento de 3 e 4 anos—Vespertino 

Agrupamento de 5 anos—Vespertino 

Ai bota aqui, ai bota ali o seu pezinho... 

Uma das mais belas danças gaúchas, o 

„Pezinho‟, muito popular em Portugal e nos 

Açores, ganhou popularidade no litoral dos 

estados brasileiros de Santa Catarina e Rio 

Grande do Sul.  

Professora: Elaine Fernandes. 

1º e 2º ano—Vespertino 

      Galera do Chapéu 
O Sertanejo, que também é conhecido como música caipira ou moda de viola, faz mui-

to sucesso, principalmente,  na região Centro-Oeste e nas cidades do interior. Mas, 

outra variação deste ritmo, o Sertanejo Universitário, vem crescendo e está na boca e 

nos pés de muita gente, especialmente da galera mais jovem. Por isso, a Dança Serta-

neja Moderna tem suas origens nas danças sertanejas brasileiras.   

Professoras Silene e Leidiane. 
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3º e 4º ano—Vespertino 

Massa de Mandioca 

 A apresentação das turmas do 3º e 4º ano B, fala sobre a Mandioca, alguns acreditam que a mandioca teria sua ori-

gem na América Central e do Sul e, outros, acreditam que sua origem estaria no cerrado brasileiro e, posteriormente, que a 

planta teria alcançado a Amazônia. Enfim, muitos são os mitos sobre a mandioca, que é alimento muito consumido em todo o 

Brasil e diz muito da nossa Identidade Cultural.  

Professoras: Elaine Camilo e Franciely. 

5º ao 8º ano—Vespertino 

Jeito goiano 

Goiano não fala que o sujeito é competente, diz que é bom de serviço. Nunca usa o famosíssimo tudo bem, sempre pergun-

tam “Cê tá boa?”. Para mim, isso é pleonasmo. Perguntar se uma goiana está boa é desnecessário. O verbo mexer, para os 

goianos, tem amplos significados. Quer dizer, por exemplo, trabalhar. Se te perguntarem: “Com o que que cê mexe?”, que-

rem saber qual é seu ofício. Goianos não dizem “apaixonada por”, dizem, sabe-se lá por que também, “doida com ele”. Sou 

goiano de corpo e alma, sou de cultivar a calma de domingo a domingo.  

Professoras: Alessandra, Kamila e Lillian. 

Apresentação de Ballet: Flor do Mamulengo —Vespertino 
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Semana da Comunicação e do Dia das Mães. 
  " Nossa semana foi assim..." 

  No Orientar, comemoramos as semanas, com as datas importantes que ocorrem nelas. Na semana da comunicação e do dia das mães fala-

mos e trabalhamos sobre esses temas. 

  Aprendemos na rádio, nas acolhidas, em sala de aula o valor e a importância da comunicação e que existem vários formas de se expressar 

através de: celular, cartas, fax, internet, e vários outros objetos, ou seja, os meios de comunicação. 

    Para o dia das mães, trabalhamos lembrancinhas sob a orientação da professora Jéssika, fizemos também caricatura de nossas mães e uma 

das coisas que mais gostamos foi a de  preparamos uma bela apresentação para todas as mães. E, gostaria de comentar sobre o que o nosso 

padrinho disse: “que mesmo se a sua mãe não vier para apresentação, faça como se ela estivesse lá!”. 
                                     Aluna: Lara Martins. 6º ano A. 

MUSICAL DAS MÃES—2015 

ABOLIÇÃO DA ESCRAVATURA  

      A cor negra 

Seja você sempre! 
A sua cor é essa? 

Você deve honra-la. 
Do mesmo jeito que você é, 
Quando honra a sua pátria  

Você veio desse jeito 
Foi porque ele quis  
E é para que você 

Enfrente barreiras na sua vida! 
 

Matheus da Rocha Costa, 7º ano A -

Matutino. Autoria própria.  

O Navio Negreiro—Releitura Guilherme Santana, 9º ano. 

I 

'Estamos em pleno mar... Doudo no espaço. Brinca o luar — dourada 

borboleta; E as vagas após ele correm... Cansam Como turba de infan-

tes inquieta. 

II 

Que importa do nauta o berço, Donde é filho, qual seu lar? Ama a ca-

dência do verso Que lhe ensina o velho mar! Cantai! Que a morte é 

divina! Resvala o brigue a bolina Como golfinho veloz. Presa ao mastro 

da mezenar Saudosa bandeira acena As vagas que deixa após. 

III 

Desce do espaço imenso, ó águia do oceano! Desce mais... Inda mais... 

Não pode olhar humano Como o teu mergulhar no brigue voador! Mas 

que vejo eu aí... Que quadro d'amarguras! É canto funeral! ... Que tétri-

cas figuras! ... Que cena infame e vil... Meu Deus! Meu Deus! Que hor-

ror! 

IV 

Era um sonho dantesco... O tombadilho. Que das luzernas avermelha o 

brilho. Em sangue a se banhar. Tinir de ferros... Estalar de açoite... Le-

giões de homens negros como a noite, Horrendos a dançar... 

V 

Senhor Deus dos desgraçados! Dizei-me vós, Senhor Deus! Se é loucu-

ra... Se é verdade Tanto horror perante os céus?! Ó mar, por que não 

apagas Copa esponja de tuas vagas De  

teu manto este borrão?... Astros! Noites! Tempestades! Rolai das imen-

sidades! Varra os mares, tufão! 

Ontem plena liberdade, À vontade por poder... Hoje... Complô de mal-

dade, Nem são livres para morrer. . 

VI 

Existe um povo que a bandeira empresta Para cobrir tanta infâmia e 

covardia!... E deixa-a transformar-se nessa festa Em manto impuro de 

bacante fria!... Meu Deus! Meu Deus! Mas que bandeira é esta, Que 

impudente na gávea tripudia? Silêncio. Musa... Chora, e chora tanto 

Que o pavilhão se lave no teu pranto! ... 

Fatalidade atroz que a mente esmaga! Extingue nesta hora o brigue 

imundo O trilho que Colombo abriu nas vagas, Como um íris no pélago 

profundo! Mas é infâmia demais! ... Da etérea plaga Levantai-vos, he-

róis do Novo Mundo! Andrada! Arranca esse pendão dos ares! Colom-

bo! Fecha a porta dos teus mares. 
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Meio ambiente  

Poesia do Meio Ambiente 

O ambiente é um lugar 

Que devemos sempre preservar, 

Pois nele tem o mar 

Que vivem muitos peixes a nadar. 

O ambiente é um lugar de se falar, 

Pois nele todo dia 

Toda noite, tem 

O brilho do luar. 

O ambiente é um lugar 

Tão bonito 

Tão lindo  

Que há muitas flores a brotar 

E o jardim sempre a enfeitar. 

Aluna: Maria Clara Barros Tavares—3º 

ano A. 

ATIVIDADE EXTRACLASSE—CIDADE DE GOIÁS  

Tradução de texto em inglês sobre Goiás Velho trabalhada com as turmas de 6º a 9º ano na disciplina de língua inglesa 

 

 The city of Goiás, better known as Goiás Velho, was 

founded in 1727 by the bandeirantes (...). It was the state's capital 

until 1937, when the government moved to a more central location in 

the new planned city of Goiânia.. Goiás seemingly lost its importance 

overnight, but most of the baroque colonial architecture was preser-

ved, and today it's a UNESCO’s World Heritage . 

 Much like Pirenópolis, Goiás is an important handicrafts 

center. It's also known for being the hometown of Cora Coralina, one 

of Brazil's most renowned poets. The house where she lived has beco-

me a museum. 

 Tradução feita pela aluna Aislla Antônia, do 8º ano ―A‖. 

  A cidade de Goiás, mais conhecida como Goiás 

Velho, foi fundada em 1727 pelos bandeirantes (...). Foi a capital do 

estado até 1937, quando o governo decidiu mudar para uma localiza-

ção mais central na nova cidade planejada de Goiânia.  Goiás 

aparentemente perdeu sua importância de um dia para o outro, mas a 

maioria da arquitetura colonial barroca foi preservada , e hoje é um 

Patrimônio Mundial da UNESCO. 

 Como Pirenópolis, Goiás é um importante centro de artesa-

nato. É também conhecida por ser a cidade natal de Cora Coralina, 

uma das poetas mais renomadas do Brasil. A casa onde ela viveu tor-

nou-se um museu. 

Meio Ambiente 

 O Meio ambiente é a soma total do que está em torno de algo ou alguém. 

Ele inclui os seres vivos, pois ele simplesmente não existe em seu ambiente. Os 

organismos mudam em resposta ás condições do seu ambiente, que é composto 

das interações entre plantas, animais, solo, água, temperatura, luz, etc. 

 A palavra ambiente é usada para falar sobre muitas coisas. Pessoas em 

diferentes áreas do conhecimento usam a palavra de forma diferente. Em biologia 

e ecologia, o meio ambiente engloba tudo o que há na natureza e os seres vivos, 

incluindo a luz solar. Isto também é chamado de ambiente natural.  

Aluna:  Maria Eduarda Tristão—3º ano A . 



 

Todo final de trimestre são realizadas apresentações da mala da leitura 

e este trimestre elas tiveram como abertura a apresentação dos livros .... 

Projeto Mala da Leitura 

Rafaela  Tagarela—Agrupamento de 04 anos A—

Matutino.  
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A formiguinha medrosa—3º ano A—Matutino. 

A Branca de Neve e os Sete Gnomos—7º ano A—

Matutino. 

O ovo—Agrupamento de 04 anos B—Vespertino.  

A festa encrencada—3º ano B—Vespertino. 

As dúvidas que eu tenho—7º ano B—Vespertino. 



Expediente 

Direção - Maria das Neves Cunha Teixeira 

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

Coordenação e seleção de matérias: Silviclene, Ana Flávia e Maria Aparecida . 
Revisão de Textos: Divina da Cunha — Geralda Ferraz. 

Diagramação: Bruna Porto.  

Fotos: Equipe Orientar. 
Realização: “Orientar Centro Educacional” 

Ano: 2015—2º Trimestre (abril/ maio/ junho). 

Galeria de fotos Orientar e depoimentos 

“Qui belezura pessoar!!! Eita que vai tá animada! “ - Mari-

lene Tavares . 

 

E a nossa quadrilha foi boa demais da conta 

sô!!!!!! Educacional Orientar — com Maria Aparecida, 

Coordenadora de Turno. 

 “Parabéns! A todos funcionários envolvidos direta e indireta-

mente pelo engajamento, amor, compromisso, respeito e dis-

ponibilidade, isso faz a diferença. Estamos sempre inseridos 

no contexto de que Escola vai além dos livros, cadernos, lápis 

e prédio. Na Escola é fundamental trabalhar a interação, 

humanismo e como diz os estudiosos, o Amor .” - Maria das 

Neves Cunha Teixeira, Diretora. 

“Foi lindo!” - Regiane Rodrigues, mãe da aluna Isabella 

Monteiro, do Agrupamento de 05 anos B—Vespertino. 

“Obrigada a todos pelo carinho de sempre. A festança desse 

sábado (13/06), foi boa demais!” - Ivana Lopes, mãe do alu-

no Davi Lopes, do Agrupamento de 05 anos A—Matutino.  

“Tudo muito bem feito!” - Bruna Porto, Coordenadora Ad-

ministrativa. 
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https://www.facebook.com/kerpimanha?fref=ufi
https://www.facebook.com/kerpimanha?fref=ufi
https://www.facebook.com/orientargoiania
https://www.facebook.com/profile.php?id=100004241826559

