
 

Comemoração: Dia dos Pais em Grande Estilo 

 “ORIENTAR NEWS”  

 

   No dia 12 de agosto comemoramos mais uma data espe-

cial. O Dia dos Pais! 

   E como todos os anos a Equipe “Orientar” preparou uma 

bela homenagem a estas pessoas tão importantes para nós. 

Os pais  e as pessoas que representam a figura do Pai. 

  Com muito entusiasmo e alegria as crianças trouxeram 

de casa as músicas que os pais gostam de cantar ou ouvir, 

e assim, construímos um Musical divertido, onde todos os 

pais se sentiram contemplados. Foi uma emoção perceber 

a troca de carinho entre Pais e filhos que se envolveram 

com a homenagem e deixaram o amor falar mais alto. 

Editorial 

Na edição deste trimestre  nosso jor-

nal  traz informações sobre as ativida-

des que realizamos nos meses de 

agosto e setembro.  

 Tivemos a comemoração em home-

nagem ao Dia dos pais, semana do 

folclore, apresentação da Mala de 

Leitura entre outras, com um envolvi-

mento de todo o grupo gestor, equipe 

pedagógica, alunos e pais.  A cada 

atividade a satisfação de participar, 

interagir e aprender. 

Aproveitem a leitura e sintam um 

pouquinho dessa emoção. 

Ana Flávia de Sá 

Coordenadora Pedagógica 

   

Dia Especial 

  Existe um 

dia muito es-

pecial para se 

comemorar o 

dia dos maio-

res heróis de 

todo o univer-

so. 

   Esses heróis quando foram criados por 

Deus foram dotados de super poderes especi-

ais. 

   Alguns deles têm o poder de curar no acon-

chego de seus braços, outros se transformam 

em muralhas com o poder de super proteção. 

   Tem aqueles com um beijinho mágico nos 

faz sentir no país das maravilhas . 

   E têm aqueles, ainda, que têm o poder de 

multiplicar o pãozinho de cada dia, as alegri-

as, as gargalhadas e conseguem manter pes-

soas tão diferentes bem pertinho uma das ou-

tras. 

   Mas tem um único, o melhor do universo 

inteiro: o meu Pai. 

   Uma Pessoa tão especial assim só poderia 

ter sido feita por Deus.  

Amo meu pai infinitamente! 

 

Aluna Isabella Monsef. 

3º ano Turma ”A”. 

 

Fim da parceria Palavra de Mulher  

e Rádio Difusora 

 
 No dia 1º de outubro foi ao ar  pela última 

vez, na rádio Difusora de Goiânia, o programa Pala-

vra de Mulher. O programa que completou 23 anos 

na emissora no último dia 03 de outubro, fez histó-

ria, envolveu pessoas e contribuiu  para que projetos 

como rádio escola, fossem desenvolvidos nas esco-

las. O Orientar Centro Educacional se tornou parceiro do programa e, por 

muitas vezes, contribuiu com temas, participação de sua equipe pedagógica, dos 

alunos e alunas. 

  O programa foi inspirador para que o Orientar criasse e desenvolvesse 

o projeto Rádio Escola , no qual toda semana, os alunos, coordenados pelos seus 

professores, realizam programetes de cinco minutos,  duas vezes por semana, 

transmitidos pelo sistema de som da Escola, no formato de programa de rádio.  



 

 

Você já se viu usando um sapato apertado e 

não ter outra opção? O s alunos vivencia-

ram esta experiência através da Ação Inte-

gradora com a dinâmica “Sapato apertado”. 

Esta dinâmica teve 

como objetivo com-

preender nossas dife-

renças, colocar-se no 

lugar do outro .Com 

isso as crianças/alunos  

puderam   perceber a 

importância de respei-

tar o próximo e a difi-

culdade que talvez ele possa estar passando. 
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Dia 06 de agosto, comemora-se o Dia do Profis-

sional da Educação, a data está prevista na  lei nº 

13.054, que foi sancionada pela presidenta Dilma 

Rousseff , no dia 22 de dezembro de 2014 e pu-

blicada no Diário Oficial da União, no dia se-

guinte. A proposta é uma homenagem ao traba-

lho qualificado dos profissionais que lidam com 

a educação no espaço escolar e com a formação 

das novas gerações.  

Nossa Escola com o objetivo de  valorizar estes 

profissionais fez, conjuntamente com a equipe 

pedagógica e os discentes, uma  homenagem 

através de cartazes.  

Cartaz feito pelos alunos do 2º ano ―A‖ homena-

geando os profissionais do Serviços Gerias: Son-

ja, Renata e Thaís, que também são Profissionais 

da Educação. 

 

Homenagem ao profissional  da Cantina, Senhor 

Ari, pela  turma do 4º ano ―B‖. 

Professora de Educação Física, do turno vespertino, Kamila 

Porfírio, representando os professores, sendo homenageada 

pela turma do   5º ano ―B‖. 

Semana Nacional do Profissional da Educação 

 

 

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  

Revisão de Textos:                    

Bruna Porto/Geralda Ferraz.  

Formatação: Geralda Ferraz  

Fotos: Equipe Orientar.  

Tiragem: 500 exemplares 

3º trimestre de 2016. 



           Semana do Folclore 
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As turminhas da Educação Infantil  ao 2º ano 

representaram o folclore através de desenhos 

feitos  dos personagens a partir  da contação de 

histórias—Ilustração : João Lucas— Grupo de 

4 anos “A” 

As turmas do 2º ao 5º ano,  representaram o folclore através de 

cartazes. Cada turma escolheu o seu personagem. Neste cartaz a  

representação da “Mula sem cabeça” , pelos alunos do 2º ano “A” 

Desenhos do grupo de 3 anos “B”, repre-

sentando o Saci-Pererê. 

Lenda sobre Romãozinho, cartaz feito peça turma 

do 4º ano “A”. 

O grupinho de 4 anos “B” aprendeu muito  

sobre o folclore , tanto com o canto da Se-

reia Iara, quanto com as travessuras do ma-

landrinho de uma perna só, o Saci Pererê.  
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Apresentação da Mala da Leitura do 3º Trimestre 

 

Gr. de 5 anos ―A‖ - Gigi, a girafa 

elegante. Livro de Tatiana Cristina 

da Silva. 

Gigi é uma girafa elegante e muito 

vaidosa, porém se achava melhor que 

todos à sua volta. Neste contexto, as 

crianças entenderam os valores de su-

perioridade, humildade e bondade.  

Gr. de 5 anos ―B‖ - Deu a louca 

no computador do céu.  Livro de  

Jafé Borges. 

 Um macaquinho, muito esperto 

resolveu mexer no computador que 

controlava a vida dos animais. 

Resultado: tudo embaralhado. 

Gato latindo, urubu tomando ba-

nho, entre outras maluquices. 

Gr. de 4 anos ―A‖  - No reino das fa-

das coloridas. Livro de Ana Paula 

Maranhão. 

 O livro mostra a importância que cada 

um tem e a importância de ajudar o pró-

ximo como as fadinhas fizeram com o 

Reino da escuridão. 

4º ano A” -  Chinchila. Livro de  

Cristiane Quincas. 

8º ano “A”- Encontro de Emília e 

Alice– Encontro das personagens de 

Monteiro Lobato e Lewis Carroll.  

 Esta apresentação foi um grande acon-

tecimento, trabalhando o encontro de 

Alice e Emília. E esta história se passa 

na cidade de São Paulo, dentro de uma 

Escola. 

4º ano “B” -  Pituxa , a vira-lata. 

Livro de Walcyr Carrasco. 

O livro conta a história de uma 

menina muito mimada que tinha 

dos cachorros de raça. Porém, um 

dia a mãe da menina traz uma vira-

lata pra casa. Imagine só a confu-

são. Com esta História as crianças 

aprenderam a importância de se 

respeitar as diferenças. 

8º ano “B”  - Pollyanna. Livro de Eleanor H 

Porter. 

O livro conta a história de Pollyanna, uma meni-

na que ficou órfã e mesmo assim era feliz, via 

esperança em tudo. Foi morar com uma tia mui-

to sistemática e acabou sofrendo um acidente 

que a impossibilitou de andar por um tempo, 

porém, mesmo assim, através do jogo do con-

tente, conseguiu mudar a vida de todos ao seu 

redor. Mostrando que vale a pena ser feliz e 

lutar por isso. 

                   Nossa Terra 
Uma Terra de povo trabalhador, 

Uma Terra de país de democracia e cidadania 

De um País participativo. 

Uma Pátria com pessoas  lutadoras, 

Um gigante, com homens e mulheres corajosos. 

Um País resplandecente, com um símbolo que brilha em cada um de nós, 

Gigantes! 

Interpretação feita pelo aluno: Leonardo Felipe— 6º ano ―A‖ . 

   

 

 
 



Em comemoração a semana da Pátria, @s alun@s do Orientar Centro Educacional, do 2º ao 5º ano do En-

sino Fundamental, confeccionaram cartazes com os quatro símbolos nacionais: o selo, o hino, a bandeira e 

as armas, num resgate da importância desses símbolos para a história do nosso país. Já a Educação Infantil 

ao 1º ano, vivenciou a contextualização da Independência de forma lúdica e, após, fizeram a representação 

através de desenhos. Os alunos do 6º ano 9º ano fizeram a interpretação do poema “Ouviram?”  
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                               Semana da Pátria 

 

A turma do 2º ano “B” -  Representou os Selos que são  usados 

para autenticar atos do governo, diplomas e certificados expedi-

dos por escolas oficiais.  

Turma do 4º “B” -  Representou a bandeira com pequenos 

pedaços de papéis, cada um indicando um valor. 

  

 
 Obfísica - 2ª Fase 2015 

                A aluna Ana Laura de 

Sá, do 9º ano B,  foi uma das classifi-

cadas, da Obfísica 2015.  Nossa Escola 

ficou  3º lugar na classificação geral, 

entre as melhores 

escolas de  Goiânia.  

Ana Laura foi premi-

ada com a medalha 

de bronze, no último dia 3 de setembro 

no auditório do Instituto de Física da Uni-

versidade Federal de Goiás. Estamos or-

gulhosos. Parabéns Ana Laura! 

Interpretação através de ilustração sobre a Inde-

pendência do Brasil feita pelos alunos do 1º ano 

“A”. 

Semana da Preservação da Camada de Ozônio   

Criação de brinquedos a partir do lixo reciclável—Depoimento da profª  Silvirley, do 

Grupo de 5 Anos B. 
Escolhi  o “carrinho animado”, assim denominado por mim, pensando em algo que além de incentivar a 

conscientização das crianças para cuidar do planeta, pudesse proporcionar um momento de alegria. 

Gosto de ver no rosto das crianças a expressão: - Uau! De pura satisfação. O carrinho foi confeccionado 

junto com elas. Foi muito gratificante ver essa satisfação ao participarem da atividade pintando, crian-

do, inventando e reinventando, podendo assim estimular a atividade criadora e a percepção infantil, 

possibilitando à criança desenvolver a inteligência, dotando-a de maior capacidade de apreensão e com-

preensão. Utilizamos garrafas pet (corpo), palitos de churrasco (eixo das rodas) e tampinhas de garrafas 

(rodas). As Garrafas pet muitas vezes são descartadas e acabam indo para o lixo, sem a destinação cor-

reta., mas para nós professores, as garrafas pet podem ter muitas utilidades, podendo ser utilizadas para 

atividades educativas e também para atividades para divertir as crianças da educação infantil. 

 


