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 Confira a 3ª edição do 

projeto  Mala de Leitura 

 Homenagem aos pais 

 Dia do Estudante e das 

Artes 

 Dia do Folclore 

 Semana da Árvore e 

Primavera 

 Dia do Radialista, do 

Biólogo, do Historiador 

 Preparação para 28ª 

Mostra Cultural e 21ª 

Feira de Ciências 

 Aluna classificada na 3ª 

fase da Obfísica 

 Produção de textos dos 

alunos 

Editorial  

 
     Aluno Gabrieal 4º B—com  Afrodite 

 A 3ª edição do jornal Orientar News traz inú-

meras atividades realizadas por nossos alunos, 

que orientados por suas professoras e professo-

res, realizam atividades cada vez mais cheia de 

beleza e significado. 

 

Tivemos oportunidade de no mês de  agosto 

comemorarmos com festa e um lindo musical o 

dia dos Pais. Da mesma  forma, nossa Escola 

se enfeitou para comemorar o dia dos Estudan-

tes e também do Folclore, recheando suas pa-

redes e murais com belas atividades. 

 

Os alunos do Ensino Fundamental—1ª e 2ª 

fase  - nos brindaram com releituras de artistas plásticos goianos e outros  brasileiros, com tanta 

riqueza de detalhes e semelhança como os originais, que fizemos questão de escolher entre os qua-

dros , o que iria ilustrar nossa Semana de Cultura, Ciências e Artes—28ª Mostra Cultural e 21ª 

Feira de Ciências. A obra eleita pelos alunos das turmas menores foi do aluno Gabriel do 9º ano, 

que fez uma pintura sobre tela, da igreja São Francisco de Paula, da cidade de Goiás. Os alunos   

tiveram oportunidade de conhecê-la no 2º trimestre, quando visitamos  vários monumentos naque-

la cidade, no projeto Extraclasse. 

 

Por  fim, tivemos apresentações do projeto Mala de Leitura e várias datas comemorativas. O Ori-

entar News está imperdível. Boa Leitura! 

Geralda Ferraz 

Visita de amigos nada comuns  
A aluna Ana Laura do 8º 

ano B  está classificada 

para a 3ª fase da Obfísica 
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Meu pai vale por três: Meu amigo, meu herói, meu campeão! 

  O meu herói—Déborah Macedo  

2º “A” matutino 

O dia dos pais é importante porque nós 

damos amor, nós transbordamos de alegria, porque 

estamos ao lado de uma pessoa importante para 

nós, para todo o mundo que conhece e tem um pa-

pai. É ele nosso papai, o verdadeiro herói que te-

mos, é o nosso campeão e é o nosso amor.  

Papai, papai eu te amo demais, te amo para 

sempre e quando viaja sinto tanta saudade e quando 

briga comigo eu fico quietinha em meu cantinho. 

Mas, eu te amo demais e sei que você me ama tam-

bém. Então, eu só tenho que agradecer pela sua vi-

da . 
Apresentação dos alunos do turno vespertino 

Uma conversa de filho para pai sobre o Dia dos Pais na Escola 

Rhuan (filho) : pai, o que o senhor achou da apresentação 

para o dia dos pais ? 

João ( pai) : Eu achei bonito, com uma apresentação bem 

organizada, com uma ótima escolha de música. 

Rhuan (filho) : A apresentação foi como imaginado ? 

João (pai) : Foi, atigindo o que já era de esperar, assim 

como todas as outras apresentações que foram todas bem 

feitas. 

Rhuan (filho) : Você acha que faltou algo ? 

João (pai) : Não, todos os alunos estavam bem ensaiados, 

cada um fazendo o seu papel, só acho que poderia ter 

cantado um pouco mais alto. 

Rhuan (filho) : obrigado pela atenção e pelas respostas. 

João (pai) : por nada . 

Rhuan—aluno do 9º ano A 

Rhuan e o seu pai, Sr. João. 
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Semana do Biólogo, da Amazônia e da Pátria 

 

Aluno: João Pedro – Turma 7º ano ―B‖ 

 

Brasil, 

País de gente batalhadora, 

De gente feliz e guerreira, 

Que formam a sociedade brasileira. 

Brasil, 

País de pura riqueza, 

De grandiosas matas e diversas cultu-

ras, 

Sem contar sua beleza. 

Apesar disso, 

O país sofre com o preconceito, po-

breza e maldade. 

Mas nosso sonho é 

Acabar com a desigualdade. 

Brasil, Brasil, 

Tão rica é sua pátria. 

Variada população, 

Brancos e negros 

Que pintam a bandeira 

De uma grande nação. 

 
 

Crianças comemoram o dia do Soldado  marchando e tocando os  

instrumentos feitos por  elas. 

 A semana foi  bem legal, pois 

aprendi muitas coisas divertidas. Veio em 

nossa escola um convidado, o Sr. Luismar e 

trouxe  três cobras, uma bem grande(Peca) , 

outra média(Afrodite) e uma pequena

(Jasmine). Ele falou que poderíamos  fazer 

perguntas e com as respostas aprendi muitas 

curiosidades e características sobre como 

manuseá-las.  

 Ao término da apresentação, os 

alunos tiveram a oportunidade de tocar nas 

cobras. Na minha vez só consegui tocar, pois 

achei estranho o corpo delas.                      

Ana Clara Gonçalves 5º ano A- Matutino. 

 

As nobres visitantes: Peca, Afrodite e  a Jasmine 
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Projeto Mala de Leitura: Senta que lá vem história 

 A terceira edição de apresentações da Mala de 

Leitura trouxe um espetáculo de cores, fantasias, cenários 

e dramatizações.  Entre os turnos matutino e vespertino 

sete turmas apresentaram suas histórias a partir dos livros 

literários escolhidos por eles. 

 No período da manhã assistimos as travessuras 

de Alvinho, personagem do livro de Ruth Rocha, O últi-

mo golpe de Alvinho, representado pelas crianças do gru-

po de 05 anos. O  1º ano trouxe uma apresentação que 

tem tudo a ver com o que eles estão aprendendo: ler. O 

livro, também de Ruth Rocha, O Menino que aprendeu a 

ver, traz a história do menino que começa a enxergar o 

mundo de um outro jeito, quando começou a ler. E o 8º 

ano A apresentou a releitura da história de chapeuzinho, 

escrita por T. Gonçalves, A família dos Chapeuzinhos.  

 Já o turno da tarde teve quatro apresentações com 

as turmas do 8ºB, Grupo de 5 anos B, 1ºano B e 4º ano B. 

 O 8º ano apresentou o livro Sonhos de uma noite 

de verão, de Willian Shakespeare; o grupo de 5 anos B, 

dramatizou o livro O reino da Lagartolândia de Patrícia 

Sena; O 1º ano  trouxe a história de Tatiana Christina 

Silva Fonseca, O Reino da Lagartolândia e o 4º ano B 

trouxe a história intitulado Apartamento para alugar de 

Lia Goldberg e Sandra Lavandeira. 

 Toda a equipe envolvida, alunos, professores e 

equipe gestora estão de parabéns. Ver o quanto as crian-

ças e alunos crescem a partir de experiências como estas 

é muito gratificante.  
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Primavera Chegando 

 

Nossa árvore 

Eu hoje resolvi plantar uma árvore e eu 

estou muito feliz. Minha professora ganhou uma 

flor que tinha amor, da primavera mais bela que 

nos espera.  

Essa primavera tem nome de Vera. E essa 

semana da árvore Vera é da primavera Estela. Nos-

sas amigas Vera e Estela estão felizes com elas.  

É tão bonito ver a primavera Vera e a ár-

vore Estela. A árvore Estela está mais bela e a pri-

mavera está cada dia mais encantando a galera. 

 

Tainara Machado  - 2º ano ―A‖  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Mãe Natureza 

 

As flores vão brotar 

Para o jardim 

Sempre enfeitar 

 

Frutos vou saborear 

E tenho muita 

Certeza que vou 

Gostar. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Os passarinhos 

Voam sem parar, 

E os animais 

Livres vivem lá 

 

O sol sempre a 

Brilhar, para o 

Nosso mundo  

Alegrar. 

 

   Maria Clara Barros—

3º Ano A 

Saiba mais sobre o folclore através de desenhos e pinturas 



Aprender com as experiências práticas e as visitas surpresas 
 

Recebemos em nossa 

escola uma visita ilus-

tre, três cobras jibóias 

e foi possível aprender 

que as cobras têm sua 

própria origem, elas 

são legais, interessantes e fantásticas. Eu aprendi 

que algumas cobras não são tão venenosas quanto à 

gente pensa e elas podem ser criadas em casa ou 

em seu habitat natural. Elas também têm escamas 

grossas e outras finas. Existem muitas espécies de cobras, mas só uma é bas-

tante venenosa. Elas têm grandes presas, não tem 

garras, mas matam até um elefante com sua força. 

Quando eu peguei na cobra pude sentir que seu cor-

po é gelado e mole. Foi muito importante essa visita 

em nossa escola, assim podemos aprender mais so-

bre estes animais, a escola está de parabéns por nos 

proporcionar mais esse aprendizado.  

 

Aluna: Gabriella Roque 3º ano A 
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Produções dos alunos do Ensino Fundamental II—Arte 

Ampliação de desenhos por meio da técnica quadriculada 7º Ano B—Prof. Weslley Brito 

Produções dos alunos do Ensino Fundamental II—Literatura 

Minha Pátria 
 

Minha Pátria amada 

Sempre idolatrada  

Nunca perde a Esperança, 

Pois sempre há confiança. 

 

Com seu amor eterno se tor-

nar símbolo. 

E assim seu povo segue sor-

rindo. 

Com força e união, 

Sempre prontos para sua na-

ção. 

 

No céu rebrilha a Glória 

E o povo sempre mostra 

A força e a união dessa Na-

ção. 

 

Meu Brasil  

Com um lindo azul anil  

Trago em meu peito a força 

e a honra de ser brasileiro. 

Bárbara Barros 9º ano  

 

Jasmine 

Afrodite 

Peca 



Expediente: 

Direção - Maria das Neves Cunha Teixeira 

Reportagens: Corpo discente e docente do ―Orientar 

Centro Educacional‖. 

Seleção e formatação de matérias: Geralda Ferraz e 

Silviclene . 

Revisão de Textos: Divina da Cunha/Geralda Ferraz. 

Formatação: Geralda Ferraz 

Fotos: Equipe Orientar. 
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Projeto Mural 

Projeto Mural 

 

Profª Kamilla 

 

 

alunos  do 7º ano B  

Valores Humanos 


