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EDITORIAL 

Mais um ano 

se finda e 

nossa sensa-

ção é de meta 

alcançada e 

dever cumpri-

do. 

Quando ve-

mos a evolu-

ção da criança, do jovem, do início 

ao fim do ano, como ele chega e 

como ele sai, temos a certeza que 

estamos no caminho certo, que a 

educação de qualidade, nosso obje-

tivo, foi alcançado. 

 A alegria de ver crianças 

e jovens se empenhando nos estu-

dos, se preocupando com o futuro 

nos deixa aliviados em saber que 

podemos dormir tranquilos, pois o 

amanhã está bem assegurado e em 

boas mãos. 

 Mas é claro que nada 

disso seria possível se não houves-

se a parceria diária e contínua dos 

pais que participam da escola, que 

se envolvem de forma direta ou 

indiretamente dos projetos. Pais 

que se alegram com o sucesso dos 

filhos na aprendizagem adquirida. 

 Por isso neste final de 

ano queremos agradecer a parceria 

e desejar a todos, pais e alunos, 

toda a comunidade, enfim, boas 

festas e que o ano vindouro seja 

bem melhor e com muita saúde. 

 Em nome do Grupo Ges-

tor e de toda a equipe de profissio-

nais do Orientar Centro Educacio-

nal, desejamos a toda a comunida-

de, Boas Festas! Que o menino 

Jesus renasça nos corações de 

cada pessoa! 

Beth Silva 

Coordenadora Pedagógica 

 

 Nos dias 10 e 11 de outubro foi reali-

zada a nossa Semana de Cultura, Ciências e 

Artes: a 29ª Mostra Cultural e 22ª Feira de Ciên-

cias. 

 A Semana representa uma síntese de 

todo trabalho realizado com as crianças, alunas e 

alunos no decorrer do ano.  Quando foram desen-

volvidas atividades  promovendo a integração  

das atividades e disciplinas com suas experiên-

cias cotidianas, valorizando as vivências e        

conhecimentos de toda a comunidade escolar.  

 Com base em nosso Projeto Políti-

co Pedagógico 2016 que traz como tema nor-

teador: Respeito, diversidade e cidadania, 

as crianças, alunas es alunos foram orientados 

por seus professores a desenvolverem proje-

tos que abordassem tais conceitos, realizando 

assim um trabalho integrado, baseado nas 

ações práticas de respeito a grande diversida-

de a qual estamos inseridos, contribuindo para 

a propagação da cultura de paz, justiça e 

igualdade, bem como na formação consciente 

de cada cidadã, cidadão/criança, aluna/aluno. O Resultado da semana  cultural pode ser conferido 

no nosso site www.orientarcentroeducacional.com.br ou na nossa fan 

page:www.facebook.com/orientarcentroeducacional. 

Opinião: Vejo como extremamente positivo esses momentos proporcionados no ambiente escolar, porque é a forma que 

percebermos como nossos pequenos estão se desenvolvendo. Pra mim, é motivo de orgulho ver a evolução na fala do 

meu filho Victor—3° ano B. Quando era menor era bem tímido e hoje se expressa com boa desenvoltura. Parabéns para 

toda equipe “Orientar”. Winnie Rakel—Mãe do aluno Victor—3º ano Vespertino. 

 



29ªMostra Cultural  e  22ª Feira de Ciências : Respeito, Diversidade e Cidadania 

 Nos dias 10 e 11 de outubro foi 

realizada a 29ª Mostra Cultural e 22ª 

Feira de Ciências de minha escola. Nós 

do 5° ano AM, apresentamos o teatro do 

livro  ”A viagem da Pipa Vermelha, uma 

história que retrata o cerrado no estado de 

Goiás e também sobre os biomas existen-

tes em nosso país. Aprendi muito, tanto 

com os trabalhos apresentados pela minha 

turma, como nos trabalhos apresentados 

pelos demais colegas. Daniel Augusto 5º 

ano AM. 

 Nós, alunos do 4º ano AM, 

trabalhamos o tema Trânsito na 

Cidade e apresentamos uma paródia 

da música Fugidinha de Michel 

Teló. Confesso que gostei bastante 

das apresentações realizadas por 

minha turma. Aprendi bastante nos 

demais estandes, como o do 3º ano 

AM que foi sobre Energia Eólica. O 

bom é que consegui superar meus 

medos de falar em público. Ludian 

4º ano AM. 

Dia das Crianças!! 

No dia 10 de outubro comemoramos o dia das crianças. Uma comemoração bem dife-

rente onde nossos alunos e alunas puderam saborear pipoca, algodão doce e uma apre-

sentação bem legal feita por nossos professores o musical: Os saltimbancos. 

Ser Criança 
Ser criança é acreditar que tudo é  possível. 

É ser inesquecivelmente feliz com muito pouco. 

É se tornar gigante diante de gigantescos pequenos 

obstáculos. 

Ser criança é fazer amigos antes mesmo de saber o 

nome deles. 

É conseguir perdoar muito mais fácil do que brigar. 

Ser criança é ter o dia mais feliz da vida,todos os 

dias. 

Ser criança é o que a gente nunca deveria deixar de 

ser.”Gilberto dos Reis. 

  

 Interclasse 2016 
O Orientar Centro Educacional realizou nos dias 31 

de outubro e 01 de novembro a abertura dos Jogos Interclasse. 

Cantando o Hino Nacional e os alunos fazendo o juramento, se 

comprometendo a jogar com o mais alto espírito de lealdade, 

esportividade e respeito com os seus adversários, colegas de equi-

pe e a organização.  

As competições envolveram equipes do Grupo de 3 

Anos até o 9º Ano. As competições contemplaram as seguintes 

modalidades: Gincanas (Aquática, de Habilidades e Circuito), 

Arrecadação de materiais de limpeza e Higiene pessoal, Futsal, 

Basquetebol, Handebol e Voleibol, além de oficinas. 

Prof.Wesley 
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 Dia 15 de outubro come-

mora-se  o dia do professor, o dia 

da professora! 

 Esse profissional que tanto 

devemos admiração pelo grande 

esforço que tem para  a educação 

de nossas crianças e alunos. 

 Nós aqui do Orientar pre-

paramos um delicioso café da ma-

nhã  para nossos professores e os 

presenteamos com um kit de higi-

ene. Nossos alunos também pres-

taram homenagens a eles. 

 Parabéns a todos e todas 

pelo amor e dedicação a essa pro-

fissão tão bonita que é o ato de 

ensinar!! 

Confiram alguns momentos: 

 No dia 24 de outubro co-

memoramos o aniversário de nos-

sa linda cidade, Goiânia. 

 Em comemoração aos 83 

anos de nossa cidade nossos alu-

nos do 6º ao 9º ano reproduziram 

em forma de cartazes, o estilo ar-

quitetônico Art Déco, presente nos 

casarões, monumentos e prédios 

públicos.  

 Tal característica faz com 

que  nossa cidade seja conhecida 

como  a capital da Art Déco do Brasil. 

 Aqui algumas das reproduções 

feitas pelos alunos. 

 

Coreto 

Pça 

Cívica 

Relógio 

Av. Goiás Relógio—Pça do Trabalhador 

 Não se esqueçam estamos arre-

cadando produtos de higiene pessoal, de 

limpeza e fraldas geriátricas para serem 

entregues a instituição Lar de Idosos 

Nossa Senhora Rainha da Paz, coor-

denado pelo frei Nickerson,  que fica  no 

município de Inhumas e Abrigo São 

Vicente de Paulo. Vamos dar significa-

do ao Natal, trazendo vida nova para as 

pessoas mais necessitadas. 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Da minha  porta janela.... 
 Aqui da minha porta/janela, vejo os 
alunos entrarem, vindas e idas pelo pátio escolar. 
 No corre-corre diário, vejo todos atare-
fados na busca das tarefas escolares de cada 
aluno. 
 É daqui de onde tenho meu ponto de 
trabalho – que vejo todos num só propósito...  O 
SABER. 
 Sinto-me honrado por trabalhar junto 
de pessoas capacitadas para ensinar e educar 

estes alunos, preparando-os para o futuro. 
 Uma escola é o começo, meio e vida, 
e nunca tem fim, nunca morre. 
E neste contexto vejo o ORIENTAR como exemplo 
de escola cooperativista, e de integração, inserção 
social e humana. 
 A escola tem tema sobre política 
pedagógica, religiosa e cultural, cidadania correta e 
responsável. 
 Me encanto com os projetos, como 
mala de leitura, feira de ciências, sustentabilidade, 
páscoa solidária e a ação integradora. 
 Tive e tenho o privilégio de ter dois 
filhos meus, no passado próximo, e hoje cinco 
netos meus estudaram e estudam aqui e viveram, 
e aprenderam um modo versátil de se comunicar 
com o mundo lá fora. 
 Tornaram-se pessoas mais humanas, 
mais comunicativas, com um olhar mais próximo 
para todos os irmãos. 
 Um abraço a família ORIENTAR e que 
Deus seja louvado.             Ari  Simião 
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Acompanhem o calendário escolar—Dezembro/16 

02/12—Encerramento das Aulas 

05, 06 e 07/12—Aulas de Recuperação 

08/12—Avaliação de Recuperação 

12/12—Reunião de Pais–Entrega dos Resultados 
Finais 

Solenidades de Formatura:  

12/12(2ª feira) - *Missa de Ação de Graças: Paróquia 
Nª Sª Aparecida- Balneário Meia Ponte. 

14/12(4ª feira) - *Colação de Grau:: Assembleia Legis-
lativa—Bosque dos Buritis—Setor Oeste. 

Matrículas para 2017: Atendemos em período inte-
gral: 7h00 às 18h00, de Segunda a Sexta-Feira. 
Estaremos de recesso entre os dias 23/12/2016 até 
02/01/2017 . Retornaremos no dia 03/01/2017, nos 
mesmos horários.   

*Início das aulas em 2017: 16/01/2017 

 O nosso PPP foi finalizado no 4º trimestre com o projeto Afeti-
vidade desenvolvido pela psicóloga Divina Silva, através de oficinas 
com todas as turmas. Neste momento, as crianças e aluno(a)s fazem 
uma pausa para  realizar experiências de autoconhecimento. São mo-
mentos muito ricos  que os ensinam a saber distinguir entre o “Eu” e o 
“Outro”, importantes para a formação integral  do Ser Humano e que 
contribui em para que tornem pessoas seguras e bem resolvidas.  

 Já o Projeto Mala de Leitura, teve a sua última edição com 
apresentações das turmas do  Grupo de 3 A e B,  2º A e B e 6º A e B. 
As apresentações baseadas nos livros da Mala, escolhidos pelas crian-
ças e alunos, são verdadeiras oportunidades para que desenvolvam a 
expressão corporal, a leitura, a escrita e a criatividade.  O sucesso das 
apresentações pode ser percebido pelo interesse e empolgação de toda 
a plateia, de crianças e alunos da Escola e pela equipe de professores, 
coordenação e grupo gestor que sempre acompanham as atividades.  

 Na primeira semana de novembro a nossa diretora, Maria das 
Neves, foi homenageada com apresentações musicais dos turnos matu-
tino e vespertino. Destaque para as músicas que fizeram parte de sua 
história de vida. Foi um momento de muita emoção e reconhecimento 
pelo trabalho desenvolvido por ela. Confiram as imagens :  
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