
Todos os   anos a equipe de professores e coordenação 
prepara  a abertura do projeto Mala de Leitura 
com a dramatização de um livro. Este ano não foi 

diferente, baseado no tema norteador do Projeto Político 
Pedagógico, foi escolhido a obra de Maria Cristina Furtado: 
Pretinho, meu boneco querido, mostrando para as crianças 
o quanto é importante o respeito as diferenças. Depois foi 
a vez de professores e alunos organizarem a 1ª edição 
da apresentação do projeto em 2016, que baseou-se em 
livros com  temas  que abordam valores como o respeito 
e a cooperação, aliás, tema de outro projeto no mês de 
março, a Ação Integradora.

“Orientar News”  2016

1º ano AM – A roseira e o sapo, de Valé-
ria Aguiar – Respeito às diferenças , cola-
boração e convivência.  

1º ano BV – A galinha ruiva, lenda popular 
do folclore inglês – Cooperação 

5º ano AM – Nem sempre posso ouvir 
vocês, de Joy Zelonsky – Respeito às 
diferenças, inclusão e convivência. 

5º ano BV – Uma escola assim, eu quero 
para mim, de Elias José –  Respeito às 
diferenças, identidade e bulling. 

9º ano AM – O corcunda de Notre-
Dame, de Victor Hugo – Justiça Social, 
exclusão, respeito às diferenças. 

9º ano BV – Pretinha, eu?, Júlio Emí-
lio Braz—Discriminação, Racismo, 
Respeito, Tolerância. 

Orientar 28 anos : O bom filho a casa torna 

 Durante os 28 anos anos de atuação na educação, o Orientar 
acolheu centenas de crianças e muitas dessas crianças hoje são  pes-
soas adultas. Algumas voltaram a  escola, agora na condição de pai e 
mãe. Aqui temos os depoimentos de dois deles sobre o período de 
que foram alunos: Lara e  Alexandre. Olha só o que eles falaram! 

 Eu Lara Gomes Dias Silva,hoje com 32 anos de idade, venho 
relembrar como foi minha passagem pelo Orientar Centro Educacional. 
Comecei a estudar aqui com 6 anos em 1990, por onde fiquei por quatro 
anos. Entrei na pré-alfabetização e fiz até a 3ª série. 

   E o que dizer desta minha passagem por aqui? 

    Foram os melhores anos da minha vida.Tenho nitidamente na 
minha memória o rosto de cada professora, a rigidez e seriedade de to-
dos e ao mesmo tempo o toque de carinho e amor que sempre éramos 
tratados e vejo isso se reproduzir a mesma maneira com minha filha que 
hoje estuda no grupo de 3 anos e que chora aos sábados e domingos por 
não ter escolinha, assim como eu fazia. 

    Somente uma equipe tão dedicada e comprometida consegue se 
manter com os mesmos padrões por tantos anos. 

    Quando voltei para rever a Escola e matricular a Valentina per-
cebi que a estrutura era outra, mas tudo aquilo que me deixou tanta sau-
dade estava exatamente igual. 

   Para mim o Orientar é mais que uma escola, é também um exemplo 
de cidadania, onde não  só busca fazer bons alunos , mas também se 
preocupa em fazer pessoas melhores. 

   Eu me lembro de cada passeio que fizemos, foram inúmeros, em fábri-
cas de refrigerantes, teatros, planetários, apresentações, festas juninas e o 
melhor é que me lembro do quanto me sentia importante aqui. 

   E é assim desta maneira que  eu vejo a minha filha sendo tratada com 
o mesmo respeito onde tenho total confiança em toda equipe. Eu só te-
nho a parabenizar o Orientar pela longa jornada de persistência, confia-
bilidade e competência.”   Lara Gomes –mãe da aluna Valentina –
Grupo de 3 anos ―B‖ 

O 

papai do aluno Alexandre Portes Ramos  do 1º ano ―B‖ , Sr. Denisson 
Domingos Ramos ao realizar a entrevista no início do ano , deu um 
depoimento muito importante : Ele disse que escolheu esta escola ,onde 
estudou, para que seu filho e enteado estudassem em uma escola que foi 
fundamental para o seu crescimento.  
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No dia 30 de janeiro foi realizado a 1ª Reunião com Pais.  
Oportunidade dos pais terem o  primeiro contato com a equipe 
pedagógica e conhecer a metodologia de trabalho da Escola. 
É de grande importância a presença dos pais no ambiente 
escolar, isto faz com que as crianças e os alunos sintam-
se seguros com a  parceria Pais - Escola. O resultado é um 
trabalho conjunto em prol do desenvolvimento  saudável de 
nossas crianças e alunos.

 1ª Reunião com os Pais: Momento para esclarecer e fortalecer a parceria Escola—Pais 
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Baile de carnaval 2016: Teve marcinhas,  fantasias e muita animação 

Palhacinhos do 1º ano „B‟  

 Nosso Baile de Carna-
val foi sensacional!  
 Com bloco da alegria as 
turminhas brincaram com 
músicas que contextualiza-
ram o  tema gerador do PPP: 
Respeito , Diversidade e Ci-
dadania. colocando em práti-
ca tudo que aprendemos. Princesas do grupo de 5 anos “B” 

Super-heróis e princesas  3º ano “A” Palhacinhas do  
2º ano “B” 

    Princesas e Super-heróis do  
     4º ano “A” 

Nossa menina dos olhos: Projeto Mala de Leitura 

    Todos os   anos a equipe de professores e coordenação pre-
para  a abertura do projeto Mala de Leitura com a dramatização de 
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respeito e a cooperação, aliás, tema de outro projeto no mês de mar-
ço,  a Ação Integradora.  
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ca tudo que aprendemos. Princesas do grupo de 5 anos “B” 

Super-heróis e princesas  3º ano “A” Palhacinhas do  
2º ano “B” 

    Princesas e Super-heróis do  
     4º ano “A” 

Nossa menina dos olhos: Projeto Mala de Leitura 

    Todos os   anos a equipe de professores e coordenação pre-
para  a abertura do projeto Mala de Leitura com a dramatização de 
um livro. Este ano não foi diferente, baseado no tema norteador do 
PPP, foi escolhido a obra de Maria Cristina Furtado: Pretinho, Meu 
boneco querido, mostrando para as crianças o quanto é importante o 
respeito as diferenças. Depois foi a vez de professores e alunos or-
ganizarem a 1ª edição da apresentação do projeto em 2016, que 
baseou-se em livros com  temas  que abordavam  valores como o 
respeito e a cooperação, aliás, tema de outro projeto no mês de mar-
ço,  a Ação Integradora.  

 1ª Reunião com os Pais: Momento para esclarecer e fortalecer a parceria Escola—Pais 

      No dia 30 de janeiro foi realizado a 1ª Reunião com 
Pais.  Oportunidade dos pais terem o  primeiro contato 
com a equipe pedagógica e conhecer a metodologia de 
trabalho da Escola. É de grande importância a presença 
dos pais no ambiente escolar, isto faz com que as crian-
ças e os alunos sintam-se seguros com a  parceria Pais - 
Escola. O resultado é um trabalho conjunto em prol do 
desenvolvimento  saudável de nossas crianças e alunos. 
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Palhacinhos do 1º ano ‘B’

Durante os 28 anos anos de atuação na educação, o Orientar 
acolheu centenas de crianças e hoje muitas dessas crianças são  
pessoas adultas. Algumas voltaram a  escola, agora na condição de 
pai e mãe. Aqui temos os depoimentos de dois deles sobre o período 
em que foram alunos: Lara e  Alexandre. Olha só o que eles falaram!

Eu Lara Gomes Dias Silva, hoje com 32 anos de idade, venho 
relembrar como foi minha passagem pelo Orientar Centro Educacional. 
Comecei a estudar aqui com 6 anos em 1990, onde fiquei por quatro anos. 
Entrei na pré-alfabetização e fiz até a 3ª série.

E o que dizer desta minha passagem por aqui?
Foram os melhores anos da minha vida.Tenho nitidamente na minha 

memória o rosto de cada professora, a rigidez e seriedade de todos e ao 
mesmo tempo o toque de carinho e amor que sempre éramos tratados e 
vejo isso se reproduzir a mesma maneira com minha filha que hoje estuda 
no grupo de 3 anos e que chora aos sábados e domingos por não ter 
escolinha, assim como eu fazia.

Somente uma equipe tão dedicada e comprometida consegue se manter 
com os mesmos padrões por tantos anos.

Quando voltei para rever a Escola e matricular a Valentina percebi que 
a estrutura era outra, mas tudo aquilo que me deixou tanta saudade estava 
exatamente igual.

Para mim o Orientar é mais que uma escola, é também um exemplo de 
cidadania, onde não só busca fazer bons alunos , mas também se preocupa 
em fazer pessoas melhores.

Eu me lembro de cada passeio que fizemos, foram inúmeros, em fábricas 
de refrigerantes, teatros, planetários, apresentações, festas juninas e o 
melhor é que me lembro do quanto me sentia importante aqui.

E é assim desta maneira que  eu vejo a minha filha sendo tratada com 
o mesmo respeito onde tenho total confiança em toda equipe. Eu só tenho a 
parabenizar o Orientar pela longa jornada de persistência, confiabilidade e 
competência.”  

Lara Gomes –mãe da aluna Valentina –Grupo de 3 anos “B”

O papai do aluno Alexandre 
Portes Ramos  do 1º ano “B”, 
Sr. Denisson Domingos Ramos 
ao realizar a entrevista no início 
do ano, deu um depoimento muito 
importante: Disse que escolheu esta 
escola, onde estudou, para que seu 
filho e enteado estudassem em uma 
escola que foi fundamental para o 
seu crescimento. 

Orientar 28 anos: O bom filho a casa torna

X
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Uma história de muita dedicação



“Orientar News”  2016  

(logomarca) 

Começamos o ano de 
2016 com motivos de 
sobra para comemorar o 
28º aniversário do 
“Orientar  Centro Educa-
cional”. Desde a sua 
inauguração em 1988, 
pelas irmãs Maria das 
Neves da Cunha Teixeira 
e Geralda Ferraz, a Esco-
la tem como princípio a 
formação do aluno enquanto sujeito de sua história, cidadão do mundo. 
Durante este tempo foi premiada  com o certificado “Top  of Mind 
Brazil” , por ser  referência na região; com  o selo de Escola Solidária, 
concedida pelo MEC, durante 10 anos consecutivos, por desenvolver 
projetos de cidadania e solidariedade. Há mais de 15 anos a escola 
participa das Olimpíadas Brasileiras de Astronomia - OBA, Mostra 
Brasileira de Foguetes - Mobfog realizada pela Universidade Estadual 
do Rio de Janeiro (UERJ) , com premiações nas várias categorias e das 
Olimpíadas brasileiras de Física , nesta última, em  2015 , chegamos 
até a terceira fase. 

    A Escola iniciou a reestruturação  em 2005 e concluiu em 
2008, agora  com salas mais amplas, ambiente arejado, integrado por 
laboratórios de informática, ciências e biblioteca, além do vasto con-
junto de recursos didáticos, aliados às tecnologias de informação e 
comunicação(TICs) para atender a comunidade escolar. 

 Para  a comemoração do 28º aniversário da Escola preparamos  
uma exposição  de objetos,  premiações, fotos, uniformes e camisetas 
dos alunos concluintes do 9º ano ao longo destas quase três décadas de 
história. Recebemos, fotos da Escola desde a sua construção  e fotos 
compartilhadas pelos nossos alunos  e pais de alunos que já estudaram 
na Escola. Como parte das comemorações, fizemos concurso de dese-
nho e poesias que estão neste informativo e os desenhos ainda farão 

parte da capa de nossa fan Page por uma semana e depoimentos de ex-
alunos, que hoje estão na condição de pais. Durante todo o ano de 2016 
comemoraremos o aniversário da escola através de nossos projetos. 

 O tema norteador do Projeto Político Pedagógico  deste ano é 
“Respeito,  Diversidade e Cidadania”.  Cada ano nos baseamos em uma 
temática voltada para os valores humanos. Trabalhamos com as crian-
ças e alunos a formação da nossa identidade como povo e indivíduo, 
onde o respeito seja princípio entre todos e norteie o desenvolvimento 
pleno da humanidade.  

 Os leitores  vão poder conferir a abertura do projeto Mala de 
Leitura e as apresentações relativas ao 1º trimestre.  No projeto de Da-
tas Comemorativas realizamos o baile de carnaval  com toda a anima-
ção do  bloco  da alegria e já no finalzinho de março na comemoração 
da Páscoa  revivemos os momentos da Paixão de Cristo e a alegria do 

musical de Páscoa das crianças 
e dos alunos da Educação In-
fantil,  do Ensino Fundamental 
I e II. O ato de solidariedade e 
ação concreta foi arrecadar 
materiais de higiene para as 
meninas e adolescentes em 
situação de rua, que são acolhi-
das no Centro de Apoio Talita 
Kum.  Então vamos para a 
leitura ?! 

Ana Flávia de Sá  C o o r -

denadora Pedagógica                      do 
Vespertino 

Fonte:http://
orientarcentroeducacional.com.br/
nossa-historia 

Foto 

“Orientar Centro Educacional” -  Uma história de muita dedicação 

Comemoração da Páscoa a data mais importante para os Cristãos 

 A Educação Infantil e Ens. Fundamental I  apresentaram  coreografias com músicas que representaram  o sentido da Páscoa.  
As turmas do Ens. Fundamental II apresentaram  o Musical de Hap da Paixão de Cristo.  Todos deram um verdadeiro show de talen-
to e solidariedade, afinal também conseguimos muitas doações para a casa de apoio Talita Kum 

Expediente: Direção: Maria das Neves Cunha Teixeira. / Reportagens: Corpo discente e docente do ―Orientar 
Centro Educacional‖. / Seleção e Formatação de matérias: Ana Flávia de Sá e Geralda Ferraz/ Revisão de Tex-
tos: Bruna Porto/Geralda Ferraz/ Fotos: Equipe Orientar. / Tiragem: 1500 exemplares/ 1º trimestre/2016 

Páscoa, a data mais importante para os Cristãos! 

A Educação Infantil e Ens. Fundamental I  apresentaram  coreografias com músicas que representaram  o sentido da Páscoa. As turmas do Ens. 
Fundamental II apresentaram  o Musical de Hap sobre a Paixão de Cristo. Todos deram um verdadeiro show de talento e solidariedade, afinal também 
conseguimos muitas doações para a casa de apoio Talita Kum
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Começamos o ano de 2016 com 
motivos de sobra para comemorar o 
28º aniversário do “Orientar  Centro 
Educacional”. Desde a sua inauguração 

em 1988, pelas irmãs Maria das Neves, Geralda 
Ferraz, o irmão Antônio Cunha e o cunhado Ilídio 
Porto, a Escola tem como princípio a formação do 
aluno enquanto sujeito de sua história, cidadão 
do mundo. Durante este tempo foi premiada  
com o certificado “Top  of Mind Brazil” , por ser  
referência na região; com  o selo de Escola 
Solidária, concedida pelo MEC, durante 10 
anos consecutivos, por desenvolver projetos de 
cidadania e solidariedade. Há mais de 15 anos 
a escola participa das Olimpíadas Brasileiras de 
Astronomia - OBA, Mostra Brasileira de Foguetes 
- Mobfog realizada pela Universidade Estadual 
do Rio de Janeiro (UERJ) , com premiações nas 
várias categorias e das Olimpíadas brasileiras 
de Física , nesta última, chegamos até a terceira 
fase, a penúltima do concurso.

A Escola iniciou a reestruturação  em 2005 e 
concluiu em 2008, agora  com salas mais amplas, 
ambiente arejado, integrado por laboratórios 
de informática, ciências e biblioteca, além do 
vasto conjunto de recursos didáticos, aliados às 
tecnologias de informação e comunicação(TICs) 
para atender a comunidade escolar.

Para  a comemoração do 28º aniversário da 
Escola preparamos  uma exposição  de objetos,  
premiações, fotos, uniformes e camisetas dos 
alunos concluintes do 9º ano ao longo destas 
quase três décadas de história. Recebemos, 
fotos da Escola desde a sua construção  e fotos 
compartilhadas pelos nossos alunos  e pais 
de alunos que já estudaram na Escola. Como 

parte das comemorações, fizemos concurso de 
desenho, o 1º lugar(foto) será parte da capa de 
nossa fan page por uma semana, concurso de 
poesias - as/os vencedores estão na página 4 
deste informativo e depoimentos de ex-alunos, 
hoje na condição de pais. Durante todo o ano de 
2016 comemoraremos o aniversário da escola 
através de nossos projetos.

O tema norteador do Projeto Político 
Pedagógico  deste ano é “Respeito,  Diversidade 
e Cidadania”.  Cada ano nos baseamos em 
uma temática voltada para os valores humanos. 
Trabalhamos com as crianças e alunos a 
formação da nossa identidade como povo e 
indivíduo, onde o respeito seja princípio entre 
todos e norteie o desenvolvimento pleno da 
humanidade. 

 Os leitores poderão conferir a abertura 
do projeto Mala de Leitura e as apresentações 
relativas ao 1º trimestre. No projeto de Datas 
Comemorativas realizamos o baile de carnaval  

com toda a animação do  bloco  da alegria e já no 
finalzinho de março na comemoração da Páscoa  
revivemos os momentos da Paixão de Cristo e 
a alegria do musical de Páscoa das crianças 
e dos alunos da Educação Infantil, do Ensino 
Fundamental I e II. O ato de solidariedade e 
ação concreta foi arrecadar materiais de higiene 
para as meninas e adolescentes em situação de 
rua, que são acolhidas no Centro de Apoio Talita 
Kum. Então vamos para a leitura?!

Ana Flávia de Sá
  Coordenadora 

Pedagógica do 
Vespertino
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Uma história de muita dedicação



Orientar 28 anos: Concurso de Poesias revela o amor das crianças pela Escola 

O aluno Bruno do grupo de 4 anos “B” representou  a 
escola através de desenho que  ficará como capa de 

nossa Fan Page, durante uma semana. 

 No mês de março, como parte da co-
memoração dos 28 anos do “Orientar Centro 
Educacional” realizamos concursos de poesias 
a vista de gravura com as crianças da Educa-
ção Infantil e também poesia escrita com os 
alunos do Ensino Fundamental I e II. 
 Nossas crianças e alunos demonstra-
ram criatividade e talento inquestionáveis e os 
resultados podem ser vistos aqui. Parabeniza-
mos toda a equipe que não mediu esforços 
para colocar no papel todo o carinho e amor 
pela Escola.  

2º ano  ao 5º ano– Categoria Lápis encantado 

1º Lugar : A Escola 
Meus primeiros passos nos estu-

dos 
Foi bem pertinho de casa 

Numa escola bonita e decorada 
Tive professores para me ensinar 
No Orientar, escola que é espeta-

cular. 
 

Com menos de 4 anos de idade 
Logo já pude planejar 

Com boa educação foi fácil estu-
dar 

Meus pais me dão apoio em casa 
Me ajudam na lição 

Sempre com confiança e dedica-
ção. 

 
Sinto cada vez mais abençoada 

Nessa escola sei que aprenderei 
Coisas importantes, nunca esque-

cerei 
Orientar, você sempre amei 

 
Essa escola vai me ajudar 

A aprender a respeitar e amar 
O meu próximo e os professores 

Que são os meus amores. 
 

Com ajuda da minha escola 
Serei uma grande profissional 

Poderei relembrar do aprendizado 
real 

Que tive estudando nessa escola 
especial 

 
Tainara Machado 3º ano ―A‖ 

  2º Lugar : Minha Escola 
 

Na escola Orientar 
Tem várias coisas legais 
Onde eu gosto de estudar 
Com pessoas especiais 

As professoras dessa Escola 
É de grande competência 
São alegres e divertidas 

E de boa aparência. 
Na minha sala de aula 

Todos tem bom coração 
São feras no estudo 
É futuro da nação.  

João Pedro  Moreira  4º ano ―A‖ 

       3º Lugar  :  Escola 
Escola para aprender 
Para nunca esquecer 
Para se surpreender 

Lá encontramos amigos insepará-
veis 

Um lugar que traz desafios 
E nos faz crescer 

E com isso aprender 
Escola cujo nome  é iluminado, traz 

Convívio e alegria. 
Ana Clara B. Marçal 4º ano ―B‖ 

6º ano 9º ano—Categoria Lápis na Mão 

1º Lugar 
 

Minha escola 
 

A minha Escola é um lu-
gar 

De viver e aprender. 
Onde eu tenho professores 

Que me ajudam a viver. 
 

Essa Escola é legal, 
Ela é sensacional. 
E o nome dela é 

“Orientar Centro Educa-
cional”. 

 
Nessa escola temos 

Rádio, mural, gincanas 
E tudo mais 

Que nos a ajudam a saber 
sempre mais. 

 
 

 
 

O meu amor por essa Es-
cola 

É incondicional. 
Porque aqui também tem 
Uma diretora muito legal. 

 
A Escola é o melhor lugar 

Para se viver. 
Porque aqui sempre tem 

mais 
O que se aprender. 

 
E por fim eu vou falar. 

Essa Escola é de se amar. 
 

Beatriz Rodrigues—7º 
ano ―B‖ 

 

2º Lugar 
 
 

Escola 
 

Escola é lugar de aprender 
Aprender coisas da vida, 

Que não podemos esquecer. 
 

Todo o esforço, todo trabalho, 
E toda dedicação, 
Fazem desse lugar 
O futuro da nação. 

 
Toda Escola é essencial, 

Mas entre elas tem uma em especial 
Que se chama 

Orientar Centro Educacional. 
Nela é garantido 

Um futuro sensacional. 
 

São anos e anos 
De trabalho e carinho 

Fornecendo o aprendizado necessário 
Para seguirem um bom caminho. 

 
 

Kathlyn Ohana  8º ano ―B‖ 
 

3º Lugar 
 

A minha Escola 
A minha escola é diferente 

Ela é muito querida, 
Enquanto nela eu caminhar, 
Sempre será a minha vida 

 
A minha Escola já é “veia” 

Está em pé desde 1988 
Ela tem muitos filhos 

E é igual coração de mãe 
Sempre cabe mais um. 

A minha Escola trabalha para seus filhos 
crescerem 

Ela é como uma planta 
Entramos igual um brotinho 

Mas que vamos florescer 
A minha Escola ensina a caminhar, 

E estão sempre preocupados 
Com nossa educação 

Cada vez mais tem nos apoiado 
E por mim, jamais será esquecida 

A minha Escola tem amor 
Carinho e educação 
E como recompensa  

Estudamos de montão 
 

Gabrielle Fernandes 9º ano ―A‖ 
 

Orientar 28 anos: Concurso de Poesias revela o amor das crianças pela Escola 

O aluno Bruno do grupo de 4 anos “B” representou  a 
escola através de desenho que  ficará como capa de 

nossa Fan Page, durante uma semana. 

 No mês de março, como parte da co-
memoração dos 28 anos do “Orientar Centro 
Educacional” realizamos concursos de poesias 
a vista de gravura com as crianças da Educa-
ção Infantil e também poesia escrita com os 
alunos do Ensino Fundamental I e II. 
 Nossas crianças e alunos demonstra-
ram criatividade e talento inquestionáveis e os 
resultados podem ser vistos aqui. Parabeniza-
mos toda a equipe que não mediu esforços 
para colocar no papel todo o carinho e amor 
pela Escola.  

2º ano  ao 5º ano– Categoria Lápis encantado 

1º Lugar : A Escola 
Meus primeiros passos nos estu-

dos 
Foi bem pertinho de casa 

Numa escola bonita e decorada 
Tive professores para me ensinar 
No Orientar, escola que é espeta-

cular. 
 

Com menos de 4 anos de idade 
Logo já pude planejar 

Com boa educação foi fácil estu-
dar 

Meus pais me dão apoio em casa 
Me ajudam na lição 

Sempre com confiança e dedica-
ção. 

 
Sinto cada vez mais abençoada 

Nessa escola sei que aprenderei 
Coisas importantes, nunca esque-

cerei 
Orientar, você sempre amei 

 
Essa escola vai me ajudar 

A aprender a respeitar e amar 
O meu próximo e os professores 

Que são os meus amores. 
 

Com ajuda da minha escola 
Serei uma grande profissional 

Poderei relembrar do aprendizado 
real 

Que tive estudando nessa escola 
especial 

 
Tainara Machado 3º ano ―A‖ 

  2º Lugar : Minha Escola 
 

Na escola Orientar 
Tem várias coisas legais 
Onde eu gosto de estudar 
Com pessoas especiais 

As professoras dessa Escola 
É de grande competência 
São alegres e divertidas 

E de boa aparência. 
Na minha sala de aula 

Todos tem bom coração 
São feras no estudo 
É futuro da nação.  

João Pedro  Moreira  4º ano ―A‖ 

       3º Lugar  :  Escola 
Escola para aprender 
Para nunca esquecer 
Para se surpreender 

Lá encontramos amigos insepará-
veis 

Um lugar que traz desafios 
E nos faz crescer 

E com isso aprender 
Escola cujo nome  é iluminado, traz 

Convívio e alegria. 
Ana Clara B. Marçal 4º ano ―B‖ 

6º ano 9º ano—Categoria Lápis na Mão 

1º Lugar 
 

Minha escola 
 

A minha Escola é um lu-
gar 

De viver e aprender. 
Onde eu tenho professores 

Que me ajudam a viver. 
 

Essa Escola é legal, 
Ela é sensacional. 
E o nome dela é 

“Orientar Centro Educa-
cional”. 

 
Nessa escola temos 

Rádio, mural, gincanas 
E tudo mais 

Que nos a ajudam a saber 
sempre mais. 

 
 

 
 

O meu amor por essa Es-
cola 

É incondicional. 
Porque aqui também tem 
Uma diretora muito legal. 

 
A Escola é o melhor lugar 

Para se viver. 
Porque aqui sempre tem 

mais 
O que se aprender. 

 
E por fim eu vou falar. 

Essa Escola é de se amar. 
 

Beatriz Rodrigues—7º 
ano ―B‖ 

 

2º Lugar 
 
 

Escola 
 

Escola é lugar de aprender 
Aprender coisas da vida, 

Que não podemos esquecer. 
 

Todo o esforço, todo trabalho, 
E toda dedicação, 
Fazem desse lugar 
O futuro da nação. 

 
Toda Escola é essencial, 

Mas entre elas tem uma em especial 
Que se chama 

Orientar Centro Educacional. 
Nela é garantido 

Um futuro sensacional. 
 

São anos e anos 
De trabalho e carinho 

Fornecendo o aprendizado necessário 
Para seguirem um bom caminho. 

 
 

Kathlyn Ohana  8º ano ―B‖ 
 

3º Lugar 
 

A minha Escola 
A minha escola é diferente 

Ela é muito querida, 
Enquanto nela eu caminhar, 
Sempre será a minha vida 

 
A minha Escola já é “veia” 

Está em pé desde 1988 
Ela tem muitos filhos 

E é igual coração de mãe 
Sempre cabe mais um. 

A minha Escola trabalha para seus filhos 
crescerem 

Ela é como uma planta 
Entramos igual um brotinho 

Mas que vamos florescer 
A minha Escola ensina a caminhar, 

E estão sempre preocupados 
Com nossa educação 

Cada vez mais tem nos apoiado 
E por mim, jamais será esquecida 

A minha Escola tem amor 
Carinho e educação 
E como recompensa  

Estudamos de montão 
 

Gabrielle Fernandes 9º ano ―A‖ 
 

O aluno Bruno do grupo de 4 anos “B” representou  a 
escola através de desenho que  ficará como capa de 

nossa Fan Page, durante uma semana.

No mês de março, como parte da comemoração 
dos 28 anos do “Orientar Centro Educacional” 
realizamos concursos de poesias a vista de gravura 
com as crianças da Educação Infantil e também 
poesia escrita com os alunos do Ensino Fundamental 
I e II.

Nossas crianças e alunos demonstraram 
criatividade e talento inquestionáveis e os resultados 
podem ser vistos aqui. Parabenizamos toda a equipe 
que não mediu esforços para colocar no papel todo o 
carinho e amor pela Escola. 

2º Lugar : Minha Escola
Na escola Orientar

Tem várias coisas legais
Onde eu gosto de estudar
Com pessoas especiais

As professoras dessa Escola
É de grande competência
São alegres e divertidas

E de boa aparência.
Na minha sala de aula

Todos tem bom coração
São feras no estudo
É futuro da nação. 

João Pedro  Moreira  4º ano “A”

3º Lugar  :  Escola

Escola para aprender
Para nunca esquecer
Para se surpreender

Lá encontramos amigos 
inseparáveis

Um lugar que traz desafios
E nos faz crescer

E com isso aprender
Escola cujo nome  é iluminado, traz

Convívio e alegria.

Ana Clara B. Marçal 4º ano “B”
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Concurso de Poesias revela o amor das crianças pela Escola

2º Lugar - Escola
Escola é lugar de aprender
Aprender coisas da vida,
Que não podemos esquecer.

Todo o esforço, todo trabalho,
E toda dedicação,
Fazem desse lugar
O futuro da nação.

Toda Escola é essencial,
Mas entre elas tem uma em 
especial
Que se chama
Orientar Centro Educacional.
Nela é garantido
Um futuro sensacional.

São anos e anos
De trabalho e carinho
Fornecendo o aprendizado 
necessário
Para seguirem um bom caminho.

Kathlyn Ohana—8º ano “B”

3º Lugar - A minha Escola
A minha escola é diferente
Ela é muito querida,
Enquanto nela eu caminhar,
Sempre será a minha vida
A minha Escola já é “veia”
Está em pé desde 1988
Ela tem muitos filhos
E é igual coração de mãe
Sempre cabe mais um.
A minha Escola trabalha para seus 
filhos crescerem
Ela é como uma planta
Entramos igual um brotinho
Mas que vamos florescer
A minha Escola ensina a caminhar,
E estão sempre preocupados
Com nossa educação
Cada vez mais tem nos apoiado
E por mim, jamais será esquecida
A minha Escola tem amor
Carinho e educação
E como recompensa 
Estudamos de montão

Gabrielle Fernandes—9º ano “A”

1º Lugar - Minha escola

6º ano ao 9º ano - Categoria Lápis na Mão

1º Lugar : A Escola
Meus primeiros passos nos estudos

Foi bem pertinho de casa
Numa escola bonita e decorada

Tive professores para me ensinar
No Orientar, escola que é 

espetacular.

Com menos de 4 anos de idade
Logo já pude planejar

Com boa educação foi fácil estudar
Meus pais me dão apoio em casa

Me ajudam na lição
Sempre com confiança e 

dedicação.

Sinto cada vez mais abençoada

Nessa escola sei que aprenderei
Coisas importantes, nunca 

esquecerei
Orientar, você sempre amei

Essa escola vai me ajudar
A aprender a respeitar e amar

O meu próximo e os professores
Que são os meus amores.

Com ajuda da minha escola
Serei uma grande profissional

Poderei relembrar do aprendizado 
real

Que tive estudando nessa escola 
especial

Tainara Machado 3º ano “A”

2º ano ao 5º ano - Categoria Lápis encantado

A minha Escola é um lugar
De viver e aprender.
Onde eu tenho professores
Que me ajudam a viver.

Essa Escola é legal,
Ela é sensacional.
E o nome dela é
“Orientar Centro Educacional”.

Nessa escola temos
Rádio, mural, gincanas
E tudo mais
Que nos a ajudam a saber 
sempre mais.

O meu amor por essa Escola
É incondicional.
Porque aqui também tem
Uma diretora muito legal.

A Escola é o melhor lugar
Para se viver.
Porque aqui sempre tem mais
O que se aprender.

E por fim eu vou falar.
Essa Escola é de se amar.

Beatriz Rodrigues—7º ano “B”


