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Editorial 

 O primeiro semestre 

chega ao fim e foi muito 

bom fazer tudo o que 

planejamos. Atividades 

extraclasse, apresenta-

ção de teatro, apresenta-

ções da Mala de Leitura 

e Festa Junina. 

 

 Recebemos visita dos 

índios Fulni-ô, visita-

mosa Vila São Cottolen-

go, ajudando quem pre-

cisa, dramatizamos, 

dançamos, contamos 

causos, nos integramos. 

Todas essas atividades 

não seriam possíveis se 

não houvesse parceria, 

cumplicidade, dedicação 

e empenho de todos: 

escola, pais e alunos, 

engajados com o mesmo 

objetivo, fazer o melhor 

para os nossos alunos: 

ensinar, valores, promo-

ver a solidariedade que 

há muito vem se perden-

do, socializarmos.  

 

Estamos felizes! Conse-

guimos alcançar nossos 

objetivos e realizar to-

das as nossas atividades 

propostas. Que venha o 

segundo semestre com 

outras atividades e desa-

fios, pois Escola é isso,  

viver intensamente cada 

dia e acreditar que a 

base do futuro é a Edu-

cação.  

Agradecemos a todos 

(as) 

Boas férias!!! 

 
Elizabeth Silva 

Coordenadora Pedagógica 

Trinta anos de Compromisso e seriedade com a Educação 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Visitas ilustres no mês dedicado aos Índios 

 No dia 03 de abril recebemos a visita muito especial aqui em nossa es-

cola dos índios da etnia Fulni-ô que habitam a região de Águas Belas, no esta-

do de Pernambuco. Os índios dessa  etnia vivem  na região do polígono da se-

ca . Nossos alunos tiveram a oportunidade de conhecerem um pouco mais des-

se grupo indígena e sua cultura tão rica e importante na construção de nosso 

país. Foi um dia  de troca de experiências e aprendizado. Valeu! 

Abril/ Maio/ Junho 
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Visita aos museus da cidade de Goiânia 

 

 

 

 

 

Projeto Goiânia: No mês de 

abril, alunas e alunos do 6° ao 

9° ano, visitaram os museus 

da cidade de Goiânia: o Mu-

seu Antropológico, Museu 

Zoroastro Artiaga, Museu da 

Imagem do Som, que situa-se 

no Centro Cultural Marieta 

Teles e Museu Pedro Ludovi-

co Teixeira, sob a orientação 

do professor de História José 

Maria, coordenadora geral 

Geralda Ferraz, a coordena-

dora pedagógica Silviclene   e 

a diretora Maria das Neves 

Cunha Teixeira. 

Oportunidade de vivenciarem 

a história da cidade e do nos-

so Estado. 

 No dia 25 de 

abril fomos ao teatro 

assistir a peça teatral a 

Fantástica Fábrica de 

Chocolate que conta a 

história de um menino 

que tinha o sonho de 

encontrar o convite 

dourado que dava direito de visitar a fábrica de 

chocolate. 

 E sim o menino conseguiu encontrar o 

convite dourado e pode visitar a fábrica de 

chocolate juntamente com outras quatro crian-

ças.Eles visitaram A fábrica juntamente com o 

dono da mesma.  

 Ao final o prêmio era, quem se com-

portasse durante a visitação, sendo honesto, 

amoroso e fiel, seria o dono da fábrica de cho-

colate.  

 E dessa forma esse menino conseguiu 

ser o dono da fábrica de chocolate. 

Aluno: Gabriel Silvério, 3° ano AM. 

Teatro: ‘Fabulosa Fábrica de Chocolate’ 
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JORNALISTA MIRIM 

Todo ano a escola Orientar escolhe uma institui-

ção para fazer doações de alimentos, produtos de limpeza e 

higiene pessoal, este ano a instituição escolhida foi a Vila 

São José Bento Cottolengo. 

Quando encerramos as doações, eu e mais alguns 

alunos, fomos convidados para irmos entregar os produtos 

arrecadados, fiquei muito feliz de ver a alegria no rosto dos 

moradores da vila, eles ficaram muito felizes com as doa-

ções e a nossa presença. 

Eu gostei muito de tudo, principalmente de ver o sorriso no rosto de 

cada um. Agradeço a escola Orientar por nos proporcionar esses momentos de 

integração com outras pessoas. Essas atividades nos mostram como é importante 

ajudar o próximo, nos ensina os valores humanos e o principal a viver em família. 

Aluna: Isabella Monsef, 4° ano AM. 

                               

Projeto Páscoa Solidária 

 Na tarde 

do dia 31 de maio 

encerramos o pro-

jeto Páscoa Solidá-

ria, visitando a 

instituição Vila São 

Cottolengo, em 

Trindade, com alu-

nos e alunas repre-

sentantes do Ensi-

no Fundamental I e 

II. Na oportunidade 

fizemos a entrega 

das doações e tam-

bém entregamos as 

cartas e vídeos que 

produzimos, para 

homenagear as 

pessoas internas 

naquela Instituição.  

 Ainda no mês de abril recebemos a visita da 

equipe de telejornalismo da TV Anhanguera, que gra-

vou matéria para o quadro "Jornalista Mirim", do Jor-

nal Anhanguera 1ª edição, com as turmas do Ensino 

Fundamental I e II, sobre o desligamento do sinal ana-

lógico. 

 A turma do 5º ano AM deu um show de co-

nhecimento, desenvoltura e animação. Convidada pa-

ra ser a jornalista mirim pela repórter Mariana Mar-

tins, a aluna Gabriella Roque, surpreendeu a todas as 

pessoas presentes, falando para a TV, seguindo as 

orientações do câmera e de Mariana, entrevistando os 

colegas com segurança. 

 Perguntado a produção da emissora porque o 

“Orientar Centro Educacional” foi escolhido para a 

realização da matéria, o produtor Mateus disse que ao 

pesquisar pela internet as escolas da região Norte, 

observou que nossa Instituição é reconhecida pelo 

trabalho na área da educação e aparece entre as pri-

meiras no serviço de pesquisa virtual. 

 Como resultado da entrevista, o aluno Ian 

Fortuna, ainda foi presenteado com uma antena digi-

tal, o que rendeu outra reportagem.  

 

Dica de Férias:  

Aproveite para conhecer os parques da  nossa cidade e curta a natureza! 
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As mães foram homenageadas e presenteadas de diversas 

formas na comemoração deste ano na Escola. Por suges-

tão do nosso ex-aluno Luiz Fernando Carvalho, convida-

mos o  Coro Sinfônico de Goiânia para uma apresentação 

que aconteceu na 2ª semana de maio. Sob a regência de 

Vinicius Guimarães, o coro cantou lindamente emocio-

nando às pessoas presentes.  

Durante todo o dia as mães puderam cuidar dos cabelos, 

fosse  cortando ou escovando, com o pessoal do  Centro 

de Beleza Embelleze. Já as representantes da Mary Kay 

Graziella Cássia e Ana Rúbya Moreira disponibilizaram 

limpeza de pele e maquiagem às mães presentes. E para 

encerrar a semana com a poesia que a data merece, crian-

ças e alunos presentearam suas mães com um lindo vaso 

de violetas. Confira alguns momentos da semana dedicada 

às Mães! 

    Minha mamãe se chama Eliza Siqueira Santos, 

ela é muito carinhosa, mas, às vezes, ela fica mui-

to brava. 

    Ela brinca com a gente o tempo todo, mas, às 

vezes, fica fora o dia todo. Ela me alimenta bem 

com comidas gostosas. 

     Sem minha mãe eu não existiria no mundo, ela é minha prote-

ção e minha criação. Quando eu fico doente ela me dá remédio, 

carinho e amor. 

    Mamãe você que me deu a vida, merece muito mais que o 

mundo. Você é a melhor mamãe do mundo.! 

Aluno: Luís Gustavo, 3º ano AM. 

Comemoração em homenagem ao dia das Mães 



 

 Dentre as atividades do 

projeto Extraclasse desenvolvido 

pela Escola, está a viagem as cidades 

históricas de Goiás e o Distrito Fede-

ral . Este ano a cidade visitada pelos 

e pelas alunas do Ensino Fundamen-

tal II, foi Pirenópolis. 

 No dia 31 de maio um gru-

po de 34 alunos coordenados pelo 

professor José Maria e pela coorde-

nadora Geralda Ferraz, tiveram a 

oportunidade de visitar museus, igre-

jas e conhecer a história e arquitetura 

desta cidade que é conhecida por  

possuir um acervo histórico rico e 

que ajuda a contar parte da história 

de Goiás e do Brasil.  A fazenda 

Babilônia conhecida por preservar 

mais de 80% de suas origens, possi-

bilitou que o grupo voltasse a época 

do ouro, quando ainda possuía escra-

vos. Dona Telma, moradora do lu-

gar , muito acolhedora, deu uma aula 

prática de História, Língua Portugue-

sa e Economia Regional. 

 Após a viagem os alunos e 

alunas foram estimulados a partici-

par do festival de vídeo sobre a cida-

de de Pirenópolis, falando em 5 mi-

nutos, o que aprenderam sobre a 

cidade. A mostra de vídeo aconteceu 

no último dia 27 de junho e a premi-

ação será no dia 29. 

Praticando a sustentabilidade no meio em que vivemos 

  Horta Vertical: Plantação de coentro pelo grupo de 3 anos  Matutino 

Projeto Extraclasse: Viagem à Pirenópolis 
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   O Projeto Mala de Leitura é a menina dos olhos da 

nossa Escola porque temos a consciência de que só atra-

vés da leitura podemos formar pessoas melhores e con-

sequentemente que construam um mundo melhor. 

 

 Pensando nisso, nossos alunos neste 2° trimestre 

mostraram seus talentos nas interpretações de diferentes 

gêneros textuais, desde narrativas a poesias. 

 

   As apresentações ocorreram no dia 14 de junho tanto 

no período matutino como no vespertino. No turno Ma-

tutino as apresentações ficaram por conta do Grupo de 4 

anos A - livro Sapo Sapeca; 3º ano A - Gentileza e 7º 

ano A - Aos pouco fico louco. No vespertino, tivemos as 

apresentações 3º ano B e 7º ano B. 

3º ANO AM 

LIVRO: O gol da vitória 

De: Ruy Gentileza e Nair de Medeiros Barbosa 

LIVRO: SAPO SAPECA 
AUTORA: CRISTINA LUNA 

ILUSTRAÇÕES: RICARDO LEITE: 

7º Ano AM  

LIVRO: Aos poucos fico louco 

De: Ulisses Tavares 

7º ano BV 

LIVRO: As três Cartas de Marco 

De: Elizabeth Ballard 

3º ANO BV 

LIVRO: Você não é mais meu amigo 

De: Shirley Souza 

Use a  imaginação!! 

Contar a 

história 
brincan-

Uau!!!! 

Apresentações do projeto ‘Mala da Leitura’ - 2º semestre letivo 
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Arraiá Orientá 2017 

 Sempre gostei do mês de junho devido ao frio e as 

Festas Juninas. Gosto desse tipo de festa, pois desde pequeno 

as festas juninas sempre fizeram  parte do meu crescimento, 

quando não era nas festas da escola, era na igreja que frequen-

tava, mas a parte boa dessa festa pra mim, além das danças,  

são as comidas típicas e da época, que são uma delicia. Os ba-

lões e a fogueira, pois nada melhor do que uma fogueira pra 

nos esquentar nesse frio.  

Estava acostumado sempre a ver as Festas juninas tradicionais, 

mas desde 2015, quando participei da primeira Festa Junina do 

“Orientar” pude observar o tanto que essa festa possui uma 

diversidade cultural  grandiosa e linda. Tenho orgulho de poder 

trabalhar com os alunos outros tipos de danças (Festa Junina) 

que fazem parte da cultura de outras regiões do nosso país.  

O “arraiá Orientá” de 2017 além de ressaltar o tema norteador 

do nosso Projeto Político Pedagógico: Família, ética, liberdade 

e responsabilidade, teve as apresentações de quadrilha e traba-

lhos dos alunos uma atenção especial com os 30 anos de histó-

ria da nossa Escola. Um fato curioso foi a presença do fotógra-

fo Roberto que esteve presente em todas as edições dos nossos 

arraiás registrando a participação dos alunos e suas famílias. 

Professor: Yuri– professor de matemática 6° ao 9° ano AM. 



 
 

Expediente:  

Direção:  
Maria das Neves Cunha Teixeira.  
 
Reportagens:  
Corpo discente e docente do “Orientar Centro Educacional”.  

 
Seleção e formatação de matérias:  
Elizabeth Silva 
 
Revisão de Textos e Formatação:  
Geralda Ferraz.  
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O Dia de Corpus Christi 

  

 Para os cristãos católicos a festa lembra o mistério da eucaristia sim-

bolizados no pão e vinho. É tradição no Brasil, no dia de Corpus Christi , os 

cristãos organizarem tapetes de serragem pela rua com figuras simbolizando 

a eucaristia. Os alunos e as alunas do “Orientar Centro Educacional” junta-

mente com as suas professoras da 1ª fase e a professora de Arte da 2ª fase 

do ensino fundamental, Jéssika, fizeram lindos tapetes, que foram expostos 

para os pais e a comunidade apreciarem no alambrado da Escola.  

 Ficou lindo!  

 Parabéns!!!  

O trabalhador 

   É importante 

para a sociedade, 

   Sempre tra-

balhando 

Com compreensão e autoridade. 

Ele conquistou 

Seu direito 

Mas os políticos  

Não tiveram respeito 

Temos que lhe respeitar 

 Trabalha para ganhar 

Seu salário e se sustentar 

Essa data é 

Tão importante, 
Que comemoramos 

Sendo seus ajudantes.  

  Aluno: Henrico Gabriel, 5° ano  AM. 

Corpus Christi 

Dia Internacional do Trabalho 


