
“Orientar é destaque entre as escolas da grande 

Goiânia em concurso de Redação” 

Ana  Laura de Sá e Silva e Júlio César Pinheiro Dourado, alun@s do 8º ano ―B‖, 
ficaram entre os 10 primeiros colocados no concurso de redação ―Goiânia na 
ponta do lápis‖, promovido pelo Jornal Tribuna do Planalto e pela Secretaria Mu-
nicipal de Educação, cujo tema deste ano  foi ―Sustentabilidade‖. 
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Último Trimestre de 2015  

Editorial 

Ana Flávia de Sá                

 Neste trimestre a equipe gestora e docente juntamente com os alunos e alunas realizaram várias ativida-
des que proporcionaram a todos momentos prazerosos e de grande aprendizado. 

 No mês de outubro, comemoramos o dia das crianças com magia e alegria e também teve  a visita dos 
Super-heróis. Tivemos a surpresa realizada para o dia dos professores pela direção e coordenação e, ainda, a ho-
menagem à Goiânia com uma exposição de fotos feitas pelos próprios alun@s. 

 Em novembro, não foi diferente, logo no início do mês tivemos a semana da 
Cultura relembrando os acontecimentos da 28ª Mostra Cultural, do ano letivo de 2015. 
Comemoramos também o dia da Diretora Escolar e o dia da Consciência Negra. 

 Iniciamos em novembro o tão esperado projeto Interclasse com tod@s @s 
alun@s, de ambos turnos, propiciando um momento de interação a Escola. 

 Neste trimestre, ainda tivemos a última edição das apresentações da Mala da 
Leitura com muito entusiasmo e animação, deixando um gostinho de quero mais. 

 Para findar o ano de 2015 decoramos a escola com muito carinho com temas 
do Natal, que se aproxima, e teremos a nossa tradicional Celebração de Ação de Gra-
ças que acontecerá no dia 7 de dezembro e no dia 8, a colação de Grau d@s noss@s 
Formand@s do 1º ano, 5º ano e 9º ano.  

 Aproveitem a leitura  e não se esqueçam que as matriculas  para 2016 já estão 
abertas!    
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―Ensinar não é transferir conheci-

mento, mas criar as possibilidades 

para a sua própria produção ou a 

sua construção.‖ (Paulo Freire) 

http://www.belasmensagens.com.br/autor/paulo-freire


             O dia da Diretora escolar é comemorado no dia 12 de 
novembro em todo o Brasil. A diretora escolar é  a profissional 
responsável pelo bom funcionamento de uma escola em  to-
dos os seus aspectos.  
 Nossa diretora é a Maria das Neves Cunha Teixeira, 
que recebeu homenagens de tod@s pelo belo serviço presta-
do à comunidade do ―Orientar Centro Educacional‖. 

12 de novembro—Dia da Diretora Escolar 

  

     O que falar da nossa diretora?  
                     

Alguém que administra a Escola  

com muito amor, para que as gerações futuras  

desenvolvam-se com autonomia.  

Assim ela fez uma boa escolha  

E na biologia encarou com ardência e clamor  

o desafio de ser educadora.  

E, há 28 anos atrás  

na periferia de uma cidade de Goiânia  

O ‘Orientar’ foi construído.  

Era pequeno e simples, mas símbolo de um sonho.  

Um sonho vigoroso que cresceu,  

consolidando-se como exemplo de responsabilidade!  

Então, temos muito a agradecer,  

Pois através do seu sonho fervoroso  

estou aqui junto a esse povo  

Contando à história de uma mulher simples e inteligente  

A nossa diretora  

Que agora faz parte da nossa história. 

Rodolfo, 9º ano—Única—Matutino.  

                 Rosinha 

A diretora Maria das Neves  

Parece um pouco bravinha 

Mas quando ela sorri  

Parece uma rosinha! 

 

Felipe Santiago—1º ano B, 
Vespertino. 



Mala de Leitura—4º Trimestre 

Apresentações da ‗Mala da Leitura‘, do turno vespertino: Agrupamento de 3 anos B, ‗A chuvarada‘; 2º ano B, ‗O 
julgamento do Cachorro‘; e, 6º ano B, ‗O homem que não teimava‘. Finalizando as representações teatrais do ano 
letivo de 2015 em grande estilo e graça! 

  Essa foi a última apresentação teatral do ano, baseada na representação de histórias de livros seleciona-
dos da ‗Mala da Leitura‘. No período matutino, tivemos apresentações das turmas do Agrupamento de 3 anos A, 
com a história da ‗Galinha Ruiva‘; do 2º ano, com a história de ‗Baltazar‘; do 4º ano A, com a história ‗Mundo da 
Lua‘; e, do 6º ano A, com a história ‗Mistério de Feiurinha‘. Parabéns professores, alunos e alunas, pelo empe-
nho, dedicação e beleza das apresentações! 

Agrupamento de 03 anos A—Matutino 
2º ano A—Matutino 

4º ano A—Matutino 6º ano A—Matutino 

Agrupamento de 03 anos B—Vespertino 2º ano B—Vespertino 6º ano B—Vespertino 



Semana da Consciência Negra 

Fizemos um desfile para prestigiarmos os povos africanos, que muito contribuíram e contri-
buem para a identidade cultural brasileira, colocando em prática a Lei nº 11.645 de 2008, que 
prevê o ensino da história dos povos africanos e indígenas. Tudo muito alegre!  

Dia Nacional da Consciência Negra - 20 de novembro -  estamos afinados com o resgate da cul-
tura, das personalidades e de todas as expressões da cultura negra.  

Trabalho realizado pelos alunos do 6º, 7º e 8º ano - Vespertino – Orientação da professora de 
história e geografia, Ana Carolina Andalécio Prado. 



A importância das Oficinas do Serviço de Psicologia 

                    O trabalho do Serviço de Psicologia segue o calendário escolar. As oficinas ou roda de conversa 
são atividades lúdicas em que são trabalhados temas que @s alun@s elegeram ou que @s professores suge-
riram. 

                   As oficinas  iniciam com exercícios respiratórios para acalmar e harmonizar, exercitamos a audição 
de música instrumental e, assim,  alcançarmos o relaxamento propriamente dito. 

                 É um trabalho integrado com o pedagógico. Observo neste momento @s alun@s que não se relaci-
onam com os demais, ou tem dificuldade; observo a participação e a interação. Depois, em um momento pos-
terior, diálogo com a professora e coloco minhas observações e com o conhecimento da história pessoal d@ 
alun@, oriento a professora como trabalhar com este/ esta alun@, aquele fenômeno que ora se apresentou na 
roda de conversa. Este é o processo de favorecimento da autoestima.  

                   Em alguns casos, chamo os pais ou os familiares responsáveis e fazemos um trabalho de parceria, 
no qual @ alun@ é o foco de nossa atenção. Oriento os pais com o conhecimento da psicologia. Este é o pro-
cesso de intervenção para atingir os fins da educação.  

Psicóloga: Divina da Cunha. 

 Recebemos a visita do autor do livro "Menino Chuva na Rua do Sol" , 
André Neves, e  foi feito um bate papo com as turmas 2º ano B e 3º ano B, 
sobre a temática e história do livro, foi muito proveitoso. 
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