
 

     

 

 

 

 

 

Editorial 

 Nosso Jornal Ori-

entar News tem como obje-

tivo além de informar o que 

acontece na nossa escola 

também divulgar e explicar a 

toda a comunidade escolar 

como nossos projetos são 

trabalhados. 

 Buscamos inserir 

todos os nossos alunos nes-

ses projetos a fim de torná-

los pessoas ainda melhores e 

que possam também trazer a 

família a refletir sobre as 

nossas práticas de convívio 

humano no dia a dia. 

 Procuramos traba-

lhar em todos os projetos 

sejam eles diários(acolhida), 

mensais(ação integradora) 

ou anuais(festa junina) a 

prática da solidariedade, do 

zelo e da preocupação com o 

outro, por isso temos como 

tema norteador este ano 

“Respeito,Diversidade e 

Cidadania”, que jamais de-

vem ser perdidos de vista. 

Com a prática desses proje-

tos percebemos a mudança 

de hábitos dos alunos, a 

preocupação que eles de-

monstram em ajudar a quem 

precisa e a satisfação que 

sentem de ver a felicidade 

do outro ao receber doações 

como na Páscoa Solidária, 

de realizar dinâmicas de 

socialização como na Ação 

Integradora e o prazer de 

dançar ou enfeitar a nossa 

escola para a Festa Junina e 

poder receber a comunidade 

escolar com a alegria e entu-

siasmo. E é assim com todos 

os outros projetos. 

 V i ve mos  nu m 

mundo em que é cada um 

por si e poucos se preocu-

pam com o próximo, em 

razão disso a Equipe Orien-

tar orienta e estimula os 

alunos a terem mudança de 

consciência desde tenra ida-

de para que possam ter um 

mundo melhor com pessoas 

melhores. E vimos estampa-

do no rosto de cada um dos 

nossos alunos e alunas que 

as coisas podem melhorar, 

basta não perdermos a espe-

rança e seguirmos na mesma 

direção. 

Elizabeth Silva Coordena-

dora Pedagógica 

Festa Junina - Respeito, Diversidade e Cidadania 
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No dia 04 de abril realizamos nossa 1ª ativida-

de extra classe, assistimos a peça teatral Peter 

Pan. 

“Achei a peça de teatro muito divertida, fomos 

muito bem recebidos.Conheci a Sininho, uma 

fada muito esperta e linda e o meu mundo fi-

cou cheio de felicidade quando conheci o prin-

cipal personagem dessa peça o Peter Pan.Foi 

incrível.” Suyane 5º ano AM. 

-0- 

“Eu achei nossa ida ao teatro super diverti-

da.Gostei do comportamento das crianças e do 

jeito da peça, que foi feita com muita animação 

e criatividade, e mesmo estando na última fila 

conseguir ver tudo perfeitamente.Foi muito 

legal! Rhuan 5º ano AM 

Viagem à Brasília 

Teatro Peter Pan 

No dia 02 de junho foi realizado 

a viagem a cidade de Brasília, 

com os alunos do 6º ao 9º ano 

matutino e vespertino. 

 

 

“A viagem à Brasília para mim 

foi uma experiência nova, vim 

de escola estadual e nunca tive 

essa oportunidade. Foi muito 

bom além de divertido com os 

amigos, foi uma viagem que 

trouxe bastante conhecimento. 

Aprendi muito.Foi uma forma 

muito legal de aprender saindo 

do ambiente escolar.” 

Aluna: Fabiane Mendes– 8º 

ano AM. 

O processo de ensino e 

aprendizagem requer nessa socie-

dade contemporânea, na qual os 

alunos são mais dinâmicos, uma 

necessidade maior de utilizar 

recursos variados, para que os 

objetivos da aprendizagem sejam 

alcançados. Portanto, as ativida-

des extraclasses, ou seja, aquelas 

que extravasam para além das 

quatro paredes da sala de aula, 

contribuem para trabalhar na prá-

tica os elementos estudados em 

teoria.O campo se transforma em 

um cenário onde as tramas po-

dem ser problematizadas e no 

olhar dos alunos, a crítica se tor-

na mais estruturada, assim como 

os temas ganham sentido, signifi-

cando conhecimento apreendido. 

Professor de História e Geografia 

- José Maria. 
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Comemoração dia das Mães 

Dia 06 de maio aconteceu em nos-

sa escola a Comemoração do dia 

das Mães. 

 “Comemorar datas especi-

ais na escola ajuda a refletir na valo-

rização da família. Comparecer nas 

apresentações na escola é funda-

mental para a construção da autoes-

tima das nossas crianças que estão-

em formação.Comemorar o dia das 

mães na escola é muito emocionante 

e gratificante!  Ali recebemos home-

nagens dos nossos pequenos que é 

um momento único, pois a criança 

vai mostrar em pequenos gestos a 

importância da mãe em sua vida. 

Nessa data os sentimentos estão 

mais aflorados...A escola é o ambi-

ente propicio para o contato da Mãe 

com os professores, colegas, trocas 

de experiências com outras mães e 

isso pode influenciar até na maneira 

de educar nossos filhos. É muito 

gratificante para todas as mães ve-

jam seus pequenos se esforçando 

para decorar as falas, músicas, core-

ografias e no final eles só querem 

nossa atenção e aprovação.Obrigada 

à equipe do ORIENTAR por pro-

porcionar esse dia MARAVILHO-

SO para as Mães!ESCOLA X FA-

MILIA = FUTURO BRILHANTE. 

Maraiza– mãe do aluno Murillo 2º 

a n o 

AM. 

Mãe 

 

Mãe... 

Mãe é especial, 

Mãe é essencial, 

Não dá para explicar 

esse amor sem igual. 

Mãe é como o sol, 

Que ilumina meus dias. 

 

Mãe... 

Palavra tão pequenina, 

Que faz com que nos 

lembre 

Sem mais de três letri-

nhas 

Da nossa querida mãe-

zinha. 

 

Mãe... 

Mãe é feliz, 

Mesmo estando triste. 

Mãe é a melhor  

Coisa que existe, 

 

Mãe... 

Mãe é quem nos carre-

gou 

Durante 9 meses. 

Quem nos criou, 

Quem nos deu mais 

Carinho e amor. 

 

Mãe... 

Mãe é quem nos aju-

dou, 

Quem nos protegeu, 

Quem mais nos amou. 

Por isso te agradeço 

Por tudo que tem feito 

por mim 

E te desejo um ótimo 

dia, 

Pois é o seu dia! 

 

Te amo mamãe! 

Feliz dia das mães! 

 

Mãe 

 

Minha mãe é minha 

vida 

Minha mãe é meu 

viver 

Sem ela não posso 

Sobreviver. 

 

Sem ela estou vazio, 

Com ela estou com-

pleto. 

Por ela eu sinto 

Um amor concreto. 

 

Ela me traz alegria, 

Me traz diversão. 

E muitos sentimentos 

bons 

Ao meu coração. 

 

Ela é a minha segu-

rança, 

É o meu porto-

seguro. 

Sem ela meu coração 

É escuro. 

 

Me entende, 

Me escuta 

E me dá muito cari-

nho 

Eu serei sempre seu 

menininho. 

 

Dê valor a sua mãe, 

Você não terá outra. 

Cada uma é de um 

jeito, 

Mas todos eles são 

perfeitos . 

 

8º ano “B” – Diogo 

Araújo 
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Projeto Mala de Leitura 

Realizamos no dia 1º de junho, as apresentações do projeto mala da leitura. As dramatizações são sempre 

momentos de muita alegria para tod@s @s alun@s, pois, além de promover a integração da comunidade 

escolar essas estórias narradas  ensinam sobre respeito, diversidade e cidadania  

O 3º ano A apresentou uma peça ins-

pirada no livro ‘O abraço de 

Antônio’, na qual Antônio conta a 

história de quando sua mãe, Rita, que 

o procurava por toda parte até que, 

finalmente, o encontrou. A primeira 

vez que se viram, não foi após o parto, 

pois Antônio não nasceu da barriga de 

Rita, mas sim, foi adotado por ela. 

Mas, naquele primeiro abraço, Rita e Antônio sentiram a emoção e o amor do momento do 

nascimento, pois ali nascia uma família feliz, com uma mãe e um filho do coração.  

O 7º ano A 

– Matutino, 

por sua vez, 

apresentou 

uma adap-

tação da 

famosa 

obra de 

Charles 

Lutwidge Dodgson, cujo pseudônimo é Lewis Carroll, 

‘Alice no País das Maravilhas’. Nessa história a me-

nina Alice caí em uma toca de coelho que a transporta 

para um lugar fantástico povoado por criaturas peculia-

res e antropomórficas, revelando uma lógica absurda, 

bem característica dos sonhos. O mundo em que se 

encontra Alice, chamado de ‘País das Maravilhas’, está 

repleto de alusões satíricas dirigidas aos tantos tipos de 

comportamento humano, paródias de poemas populares 

ingleses do século XIX, além de referências linguísticas 

e matemáticas, 

expressas nos 

famosos enig-

mas que garan-

tiram a popula-

ridade do livro, 

como uma das 

mais célebres 

obras do gênero 

literá-
rio nonsense.   

Agrupamento de 04 anos B: Conta a 

história de uma menina que usava uma 

capa vermelha e era muito gentil e cor-

tês. Certa feita, sua mãe lhe pediu para 

levar alguns quitutes para a avó que 

estava adoentada, contudo, pediu para a 

menina que não saísse do seu curso, 

pois a floresta por onde passaria até 

chegar a casa da vovó, tem muitos peri-

gos. Ao seguir o caminho para poder 

visitar a vovó, Chapeuzinho vermelho 

se depara com um lobo matreiro, que a 

todo instante lhe perguntava sobre o que 

carregava na cesta, mas obedecendo a 

mamãe, Chapeuzinho, apesar de gentil, 

não dava muita conversa ao lobo. Che-

gando a casa da vovó, Chapeuzinho 

estranhou a aparência dela, perguntando

-lhe o porque de seus olhos estarem tão 

diferentes, seu rosto estar peludo e sua 

boca estar tão grande, de repente, o lobo 

salta e tenta pegar a menina, mas, ela e 

a vovó que estava presa no armário, 

foram salvas pelo caçador, que mata o 

lobo mal e deixa que a vovó e a netinha 

sigam felizes a deliciarem-se com a 

comida que a menina havia levado.  

3º ano B – ‘O Reino da 

Lagartolândia’. Esse Reino era 

muito especial e lá, coisas incrí-

veis aconteciam. Diferentes inse-

tos conviviam nesse reino e a-

prendiam e ensinavam uns aos 

outros sobre o modo de vida das 

lagartas. Uma moradora especial 

de Lagartolândia, era a Dona 

Lagarta de Fogo, que é bem pelu-

dinha e animada, e, para espalhar 

a alegria que sentia de viver re-

solveu dar uma festa em sua 

grande e bonita casa, convidando 

todos do reino: as lagartas, os 

sapos, os grilos, enfim, todos os 

moradores de lá. A festa corria 

solta e todos dançavam felizes, 

contudo, ninguém se aproximava 

da dona da festa, a Lagarta de 

Fogo, porque ao abraçá-la, seus 

pelos queimavam como fogo. 

Nem os sapos do coral, nem as 

joaninhas do buffet, tampouco os 

grilos da floresta arriscavam tirá-

la para dançar, por medo de se 

queimarem com os pelos da Do-

na Lagarta de Fogo. Isso deixou 

– a muito triste e chateada, pois 

ficou de escanteio, enquanto 

todos aproveitavam a festança. 

Só que, de repente, chegou o 

Lagartão Verdito, vestido com 

u m a linda capa, e convidou 

a Dona Lagarta de 

Fogo para dançar, 

que, por sua vez, 

ficou muito con-

tente com o convi-

te e não parava 

de sorrir, afinal, 

aquele foi o dia 

mais feliz de sua vida. 

Depois da festa, todos seus ami-

gos iam visitá-la com uma longa 

capa e se aproximavam da Dona 

Lagarta de Fogo sem medo al-

gum. Assim, a Dona Lagarta de 

Fogo ficou muito grata ao seu 

amigo Lagartão Verdito que deu 

uma lição de solidariedade e 

respeito a toda comunidade de 

Lagartolândia .  



 

MOBfog– OBA– OBfísica 
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7º ano B-O livro conta a história de 

um alfaiate esperto que sai  pelo 

mundo se gabando de ter matado 

sete, mas em nenhum momento diz 

que foram sete moscas.E sua fama 

se espalha por todo o reino, ele enfrenta gigantes perigosos e astu-

ciosos até chegar ao castelo,passar por algumas provas propostas 

pelo rei, vencer todas e casar-se com a princesa. Um dia durante o 

sono o alfaiate deixa escapar qual era sua real profissão a princesa 

ouviu e contou para o rei que 

quis desfazer o casamen-

to,porém o astuto alfaiate 

tinha um escudeiro, seu fiel 

companheiro, que ouviu a 

conversa do rei com a prince-

sa e contou-lhe.O alfaiate 

fingiu que estava dormindo e 

disse que não tinha medo dos 

homens que estavam atrás da porta. Os soldados apavorados 

saíram correndo e o rei, teve que manter o alfaiate no reino. 

No dia 13 de maio  foi aplicado a prova da OBA para os alunos do 1º ao 9º ano , com intuito de promover maior interação dos alunos com as 

questões sobre astros, planetas, universo. 

Aqui temos os lançamentos dos foguetes da Mobfog, onde os alunos confeccionaram os próprios foguetes feito com garrafas pets, para execu-

tarem  os lançamentos. Estes  são medido e anotados para serem repassados a comissão das olimpíadas. 

Nossos alunos do 8º e 9º ano fazendo as provas da obfísica no dia 19 de maio. 

Mala de Leitura 



Projeto Páscoa Solidária 
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O “Projejto Páscoa Solidária’ é realizado pela Escola todos os anos,  afim 

de ajudar instituições de auxílio e caridade. Ela faz parte dos projetos pro-

movidos pelo “Orientar Centro Educacional” e previstos em seu Projeto 

Político Pedagógico, cujo objetivo é incentivar as crianças e adolescentes 

que frequentam nossa instituição de ensino à atitude solidária, à partilha e à 

postura cidadã, de olhar e cuidar d@s menos favorecid@s. Nesse sentido 

durante o período da quaresma esse projeto é desenvolvido. Nesse ano de 

2016 escolhemos a instituição “Casa da Criança e do Adolescente Tali-

tha Kum”, que  abriga crianças e adolescentes do sexo feminino que são 

encaminhadas pelo Conselho Tutelar e Juizado da Vara da Infância e Juven-

tude do município de Goiânia e proximidades. Foram arrecadados produtos 

de limpeza e higiene pessoal e entregues a instutição por nossos alunos. 

“ Achei muito bom entregar as doações que nós  arrecadamos, para a freira 

Silvana,  da Casa da Criança e do Adolescente Talitha Kum”. É gratificante 

saber que estamos ajudando estas 

meninas que vivem à margem da 

sociedade e que às vezes se sentem 

muito só e até abandonadas.Senti 

uma felicidade dentro de mim, sem 

explicação, me coloquei no lugar de 

quem vai receber nossa ajuda de meu 

coração se encheu de esperança, pois, 

podemos ser pessoas melhores.A 

partir desse projeto, podemos refletir 

sobre nossas condutas de solidarieda-

de e amos ao próximo.” Dávilla Mo-

nik 7º ano AM 

Projeto Acolhida 

 

Acolhida realizada no dia 18 de abril, pelas 

alunas do 1º ano A – Matutino,  e pelo corpo 

de professores no turno vespertino em come-

moração ao aniversário de Monteiro Lobato, 

criador da boneca Emília e o precursor da litera-

tura infantil no Brasil, data na qual comemora-se 

também o ‘Dia Nacional do Livro Infantil’ . 

 

Um dia como Boneca 

Na semana em  que comemoramos o Dia Nacional 

do Livro Infantil, nós professoras, durante a acolhida 

apresentamos um teatro com os personagens do Sítio 

do Pica –Pau Amarelo, éramos a Emília.Nos vesti-

mos como tal . No momento da apresentação me 

senti voltar no tempo, quando tinha 09 anos, e dese-

java ser a boneca de pano que falava e andava. Foi 

emocionante!! Silene Alves—professora da turma 

do 4º ano a e b 

Na semana do Dia Nacional do Livro Infantil a escola 

trabalhou os personagens do Sítio do Pica-Pau Amarelo 

e nós professoras apresentamos uma música que falava 

da Emília, a boneca de pano,. Nos vestimos como ela. 

No decorrer da semana fizemos vários trabalhos sobre o 

tema proposto e o que mais me chamou a atenção foi na 

hora da apresentação, poder voltar ao tempo e reviver 

aquele momento de menina que brincava com sua bone-

ca de pano. Como é bom poder retornar ao passado e 

reviver esses momentos, e são assim que os trabalhos da 

escola são desenvolvidos interagindo professora /aluno 

e aluno/professora. 

Elaine Camilo– professora da turma do 3º ano a e b. 



Dia 05 de junho 

Dia do Meio Ambiente. 
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Durante a semana do meio ambiente os alunos realiza-

ram várias atividades sobre o tema e entre elas estão as 

ilustrações dos filmes que assistiram relacionados ao 

meio ambiente. 

Educação Infantil e 1º ano:Um 
Plano Para Salvar o Planeta da 
Turma da Mônica  

Filme Loráx- em busca da 
trúfula perdida Conta a 
história de uma criança 
que vive em um local onde 
a natureza foi destruída e 
substituída por tecnologia. 
Mostra, assim, a necessi-
dade de se preservar as 
florestas e o meio ambien-

Produção de cartas 6º ao 9º ano  
 

 
Produção de cartas para o secretário do meio 
ambiente da cidade de Goiânia cobrando medi-
das mais efetivas para promover a reutilização, 
reaproveitamento e a reciclagem do lixo, assim 
como cobrar medidas mais efecientes para re-
solver os problemas da coleta de lixo, vivencia-
da na capital. 
 

Ação Integradora 

Maio/2016—Ser Criança 
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Expediente 

Direção: Maria das Neves Cunha Teixeira.  

Coordenação Geral: Geralda Ferraz. 

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

Seleção e formatação de matérias: Elizabeth  Silva. 

Revisão de Textos: Bruna Porto/ Geralda Ferraz.  

Formatação: Geralda Ferraz.  

Fotos: Equipe Orientar.  

Orientar News—2ª edição/2016—Tiragem: 1000. 

 Projeto Sustentabilidade 

Semana do Dia Mundial do  Meio Ambiente 

 

Carta ao Presidente da Comurg-Goiânia 
 Prezado Ediberto Dias,  

 É com muita satisfação que venho,  através 

desta carta, contar a verdadeira situação da minha 

cidade. 

 É preciso andar para saber o que está acontecendo. Goiâ-

nia é uma cidade linda, tem muitos benefícios e lugares bonitos, 

mas precisa melhorar. Entendo que por ser muito grande a nossa 

cidade, fica complicado fazer toda a limpeza e garantir o melhor 

para todos. A minha dica é usar mais garis na cidade nos períodos 

da manhã e no finalzinho da tarde; aplicar multa em lotes dos pro-

prietários que não se preocupam com o mato alto, ou lixo acumu-

lado, provocando sérios riscos a saúde, como o mosquito da den-

gue e doenças prejudiciais a população em volta; mais caminhões 

na cidade para que a coleta do lixo seja realizada pelo menos três 

dias por semana, recolhendo o lixo nas casas nos períodos da ma-

nhã, à tarde e durante a noite os caminhões da coleta seletiva. Por-

tanto, são essas as minhas observações.  

 Espero que nos ajude, desde já obrigada pela sua atenção. 

Maria Eduarda—7º ano—A—Turno Matutino 

 Momentos Álbum Orientar.... 


