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Goiânia,  25 de abril de 2018. 

Comunicado nº 04/2018                                                                                   

Senhores Pais e/ou Responsáveis, 

1) Parcela do mês de maio: Fique atento a data de vencimento da parcela referente ao mês de maio. Garanta o 

desconto! 

2) Reunião com pais: Dia 27/04/2018, 6ª feira, ocorrerá a reunião de pais para entrega de média do 1° trimestre do 

ano letivo 2018. Na primeira parte, ocorrerá a palestra do projeto Escola de Pais. E, na segunda parte, a entrega dos 

boletins escolares, momento em que os pais devem conversar sobre o desenvolvimento de suas/seu(s) filha(o)s com 

a(o)s professores. Horários: Matutino – das 7h00min às 10h00min; e, vespertino – 13h00min às 16h00min. 

3) Recessos e Feriados: Dias 30/04/2018 e 1º/05/2018, 2ª e 3ª feira, respectivamente, não haverá aulas em 

decorrência do recesso escolar e do feriado do 'Dia do(a) Trabalhador(a)'. Retornarmos às atividades escolares, no 

dia 02/05/2018, 4ª feira, nos horários rotineiros. Dia 24/05/2018, 5ª feira, feriado municipal da padroeira de Goiânia, 

não haverá aulas. Voltamos no dia 25/05/2018, 6ª feira, nos horários normais. Ainda no dia 31/05/2018, 5ª feira, 

feriado de Corpus Christi, não haverá aulas e, também no dia 1º/06/2018, 6ª feira, pois daremos recesso escolar. Dia 

04/06/2018, 2ª feira, teremos aulas normalmente, nos horários costumeiros. 

4) Homenagem às mães: Fiquem atenta(o)s as nossas redes sociais - Facebook | Instagram | YouTube | Google +: 

@orientarcentroeducacional; Twitter: @orientargoiânia - e no nosso site - www.orientarcentroeducacional.com.br. Na 

semana que vai do dia 07/05/2018 ao dia 12/05/2018, publicaremos vídeos com nossas crianças e aluna(o)s 

homenageando suas respectivas mamães.  

5) Visita ao Planetário da UFG: A(o)s aluna(o)s do Ensino Fundamental participarão de uma atividade pedagógica, 

na qual visitarão o Planetário, da Universidade Federal de Goiás. Nessa atividade extraclasse, elas/eles terão a 

oportunidade de conhecer a respeito do espaço e das constelações. O valor dessa visita é de R$ 15,00 (quinze reais) e 

inclui o ingresso e o transporte. Os pais que tiverem interesse que sua/seu(s) filha(o)s participe(m), deverão efetuar o 

pagamento da referida quantia até o dia 04/05/2018, 6ª feira, na Secretaria da Escola.  Para a(o)s aluna(o)s que não 

forem participar da atividade, haverá aulas normais! Segue abaixo uma tabela com as datas, horários e turmas que 

farão o passeio: 

PASSEIO AO PLANETÁRIO (UFG) 

ALUNA(O)S DO 1º AO 9º ANO DO ENSINO FUNDAMENTAL 

DATA DIA DA SEMANA HORÁRIO 

(SAÍDA | RETORNO) 

TURMAS | TURNO (S) 

08/05/2018 3ª FEIRA 13:00 - 17:00 1º ao 5º ano B - Vespertino 

09/05/2018 4ª FEIRA 07:30 - 11:00 6º ao 9º ano A - Matutino 

6º ao 8º ano B - Vespertino 

10/05/2018 5ª FEIRA 07:30 - 11:00 1º ao 5º ano A - Matutino 

 

6) Provas da Obfísica: Dia 10/05/2018, 5ª feira, a(o)s aluna(o)s do 8º ano do Ensino Fundamental A & B, e, do 9º 

ano do Ensino Fundamental, nos respectivos turnos, participarão da Olimpíada Brasileira de Física, um programa da 

Sociedade Brasileira de Física, que busca na parceria com as Escolas despertar o interesse pela Física, proporcionando 

desafios aos estudantes e aproximando a universidade das etapas do ensino básico, além de estimular o estudo da 

ciência e tecnologia. Nós do Orientar participamos da Obfísica desde o ano de 2006, quando o programa foi iniciado.  

7) Provas da OBA e Mobfog: Dia 18/05/2018, 6ª feira, nossa(o)s aluna(o)s do 1º ao 9º ano do Ensino 

Fundamental, realizarão as provas da Olimpíada Brasileira de Astronomia (OBA) e a Mostra Brasileira de 

Foguetes (Mobfog), promovida pela Agência Espacial Brasileira (AEB), Sociedade Brasileira de Astronomia 

(SBA) e Universidade Federal do Rio de Janeiro (UFRJ). Desde 1998, o Orientar participa da OBA, e desde 2012, 

da Mobfog, configurando a única escola da região Centro-Oeste que participou de todas as edições.  

8) Avaliações do 2º trimestre/2018: Ocorrerão entre os dias 14 e 18 de maio. Oriente sua/ seu filha(o) a estudar com 

antecedência, para que ela/ele obtenha bons resultados. Os comunicados com os conteúdos das avaliações  seguem em 

anexo. Confira no verso dessa folha os horários das avaliações: 
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HORÁRIO DAS ATIVIDADES DO 2º TRIMESTRE DA EDUCAÇÃO INFANTIL 

AGRUPAMENTOS DE 03, 04 E 05 ANOS 

DATA DIA DA SEMANA ATIVIDADES 

14/05/2018 2ª FEIRA Ciências e Artes 

15/05/2018 3ª FEIRA Língua Portuguesa 

16/05/2018 4ª FEIRA Matemática 

17/05/2018 5ª FEIRA História e Língua Inglesa 

18/05/2018 6ª FEIRA Geografia 

HORÁRIO DAS AVALIAÇÕES DO 2º TRIMESTRE - 1º AO 5º ANO DO ENSINO FUNDAMENTAL 

DATA DIA DA SEMANA AVALIAÇÕES 

14/05/2018 2ª FEIRA Ciências e Artes 

15/05/2018 3ª FEIRA Língua Portuguesa 

16/05/2018 4ª FEIRA Matemática 

17/05/2018 5ª FEIRA História e Língua Inglesa 

18/05/2018 6ª FEIRA Geografia e Ensino Religioso (EXCETO 1º ANO) 

HORÁRIO DAS AVALIAÇÕES DO 2º TRIMESTRE - 6º AO 9º ANO DO ENSINO FUNDAMENTAL 

DATA DIA DA SEMANA AVALIAÇÕES 

14/05/2018 2ª FEIRA Matemática 

15/05/2018 3ª FEIRA Ciências e Inglês 

16/05/2018 4ª FEIRA Português 

17/05/2018 5ª FEIRA Geografia e Artes 

18/05/2018 6ª FEIRA História e Educação Física 

 
9) Viagem à Cidade de Goiás: Dia 25/05/2018, 6ª feira, a(o)s aluna(o)s da 2ª fase do Ensino Fundamental (6º ao 9º 

ano), farão uma visita a antiga capital do Estado, a Cidade de Goiás, para conhecerem a riqueza histórico-cultural da 

cidade, através da visitação aos prédios antigos, museus, igrejas e casas tombadas pelo IPHAN. A ideia da atividade 

pedagógica, prevista no Projeto Político Pedagógico da Escola, é transpor o conteúdo contido nos livros didáticos, 

proporcionando uma experiência além da teoria. O valor da viagem é de R$ 210,00 (duzentos e dez reais). A(o)s 

interessada(o)s em participar da viagem, o pagamento, bem como o preenchimento do formulário de autorização pelos 

responsáveis e a entrega do documento de identificação da(o) aluna(o), deverão ser efetuados até o dia 18/05/2018, 6ª 

feira, na Secretaria da Escola. A saída ocorrerá na referida data, diretamente do portão de entrada da Escola, às 06:20. 

O retorno da atividade tem como previsão de chegada na Escola às 18:00. Alertamos que as vagas são limitadas, 

portanto, a(o)s interessada(o)s deverão procurar a Secretaria da Escola para efetuar os procedimentos para a 

viagem! Segue abaixo os itens que estão inclusos no pacote, assim como o roteiro da viagem: 

*O pacote inclui: Transporte em ônibus executivo de luxo com água mineral (ar condicionado, tv, som e dvd) | 

Serviço de bordo | Seguro Viagem | Ingresso para todos os locais que serão visitados | 01 picolé ou 01 bola de sorvete 

por aluna(o) na sorveteria da "Praça do Coreto" |  Almoço completo com 01 refrigerante ou 01 suco + sobremesa 

(doces típicos, frutas ou gelatina) | Lanche da tarde com 01 refrigerante ou 01 suco | Guia Turístico Local | Monitores 

para a integração do grupo | Farmácia Móvel | 01 CD com fotos da viagem para cada aluna(o). 

*Roteiro Programático 

- Casa da poetisa Cora Coralina; 

- Museu das Bandeiras; 

- Museu da Boa Morte; 

- Praça do Chafariz; 

- Palácio Conde dos Arcos; 

- Coreto; 

- Igreja do Rosário; 

- Igreja Santa Bárbara; 

- Igreja Nossa Senhora da 

Abadia; 

- Lojas de Artesanato. 

 

Informamos que haverá aulas normais, nos respectivos períodos, para a(o)s aluna(o)s que não forem participar 

da visita técnica à Cidade de Goiás! 

Atenciosamente,  

Equipe Gestora. 


