
 

C. E. “GERAQUE COLLET” REATIVARÁ A BANDA 

MARCIAL “EDSON FERREIRA DE OLIVEIRA”. 

A volta da banda é aguardada com muita expectativa pelos alunos. PAGINA 01 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Professora Aurea Lucia Pessanha, professora 

aposentada que continua suas atividades 

como Amiga da Escola. Cumprindo suas 

responsabilidades normalmente há 10 anos 

como coordenadora de turno. 

Chega sempre as 6:30 horas, abre as salas, dá 

o sinal, abre o portão e ainda faz as vontades 

de alguns alunos que sempre pedem a ela um 

“dinheirinho”, segundo a mesma, para 

comprar balas. Ela, em sua bondade, acha 

tudo lindo. Ser prestativa é sua forma de 

viver a profissão de professora tão 

desvalorizada e massacrada. 

Parabéns Aurinha, você é uma pessoa muito 

especial para nós alunos, professores e 

funcionário do CEGC.  
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“GERACAO” ESTÁ DE VOLTA 

NO MÊS DE JULHO. 

ESSE ANO  COM VÁRIAS 

NOVIDADES.  SERÁ 

REALIZADA NA RUA  COM A 

PARTICIPAÇÃO DA 

COMUNIDADAE 
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SALA DE INFORMÁTICA 

DO GERAQUE FOI 

TOTALMENTE 

REFORMULADA PARA 

PRÁTICAS DOCENTES 

PAGINA 04 

A PRATICA DE ESPORTE DE 

FORMA SAUDÁVEL É UM DOS 

OBJETIVOS NO COLÉGIO 

“GERAQUE COLLET” 

FOMOS A CAMPO PARA SABER 

QUAIS SÃO OS PROJETOS PARA A 

DISCIPLINA QUE QUASE FICA 

FORA DO CURRÍCULO ESCOLAR. 

PÁGINA 04 

O QUE É INMT? 

É A SIGLA PARA INTEGRAÇÃO DAS MÍDIAS E NOVAS TECNOLOGIAS. 

O objetivo da disciplina é atualizar, orientar e discutir as novas mídias na 

educação. 



PÁGINA 01 

ENSAIOS DA BANDA MARCIAL “EDISON FERREIRA DE 

OLIVEIRA” SERÃO RETOMADOS PARA ALEGRIA DOS ALUNOS.  

A antiga banda marcial, que fazia sucesso dentro e fora da escola, é finalmente reativada com 

o mesmo nome “Edson Ferreira de Oliveira”. Homenagem a um dos grandes nomes de nossa 

localidade. O senhor Edson 

Ferreira foi o dono do Café 

Nevada, Industria 

importante na história da 

comunidade purezense, o 

mesmo veio a falecer muito 

cedo deixando saudades. 

 A volta da banda será 

motivo de felicidade de 

muitos alunos e da 

comunidade em geral, pois o 

sonho de todo aluno é 

participar da banda do 

colégio um dia. Para isso a 

direção passou uma lista 

entre os alunos para que os 

interessados se inscrevessem para seleção. A partir dessa seleção os ensaios serão marcados.  

Foi perguntado a direção se as cores da banda seriam mantidas. Fomos informados que as novas 

cores seriam azul e dourado. Será que combinam?  Veremos em breve.  

O novo instrutor será o Daniel Nicolau, ex-aluno do colégio e seu auxiliar o Thiago.  

O primeiro desfile da Banda Marcial está previsto para Julho, comemorando os festejos da 

tradicional Festa de Pureza. 

Escrito por: Lara Oliveira, com a participação de: Júlia Souza, Ana Karoline Cardozo e Leone 

Aguiar. 
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O “GERACÃO” ESTÁ DE VOLTA 

 “GERACÃO” começou em Agosto  de 2003, com danças, 

brincadeiras, e muita comida participativa, pois eram 

sempre colaboração de alunos e professores. O projeto 

inicial foi elaborado pelo professor José Marcondes e 

com a colaboração do diretor, na época, Fidelis Barbosa 

de Oliveira.  

O objetivo principal era comemorar os festejos juninos 

sem fins lucrativos. Por esse motivo foi elaborado para 

ser realizado dentro dos pátios do colégio com 

participação de alunos, professores e funcionários que 

deveriam participar caracterizados, uma das exigências 

da festa,  além da alegria que tomava conta do colégio. 

A festa sempre ficou na lembrança dos alunos ,professores e funcionários que colaboravam com 

salgados e doces distribuídos mediante fichas 

monetárias. Cada aluno tinha o direito de ter 5 tickets 

para o consumo durante a festa. O refrigerante ficava 

por conta da escola. Era só participar, comer e se divertir 

durante todo o dia, pois de acordo com o projeto inicial, 

a festa acontecia durante os três turnos com a 

participação de toda a escola. Foi tanto o sucesso que a 

festa chegou a ser publicada no site da SEEDUC. 

Por 5 anos ficou desativada e foi  retomada no ano de 

2016, com o nome "Festa na fazenda da estação Geraque 

Collet", mas passou a ser realizada na parte de fora do 

colégio, com objetivo de lucro para ser utilizado em 

benefício do Colégio. 

 Para esse ano as expectativas não são poucas. Dança, música, correio do amor, várias 

barraquinhas com novas brincadeiras, bebidas, comidas, caracterizações e o tradicional 

casamento caipira sempre fazendo a alegria dos alunos e participantes. 

A intenção da diretora atual, Adriana Lopes, é fazer uma festa melhor e mais participativa.  

“GERACÃO EXALANDO AMOR”,  foi o nome do correio do amor utilizados na última festa.                                                 

O correio do amor fez tanto sucesso que superou as expectativas.  

Poucos sabem, mas um casal foi formado a partir do nosso GERACÃO.   Um aluno se declarou 

para a amada através do correio do amor, depois disso os "pombinhos" começaram a conversar, 

assumiram um relacionamento e estão juntos até hoje. 

Você não pode ficar de fora dessa FESTA!!! 

Escrito por: Vitória M. A. Vieira (prt. Aline M. M. Navega e Maria Luiza P. Amaral) 

23-05-2017 

                            

CARTAZ DA FESTA QUE HOMENAGEOU LUIZ GONZAGA 

FOTOS DE GERACÕES PASSADOS 
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História de vida de Áurea Lúcia 

Pessanha de Oliveira. 

Áurea Lúcia nasceu em 14 de fevereiro de 1952, viveu sua 

infância e adolescência em Pureza onde sempre 

permaneceu. Estudou e se formou  professora. Não casou 

e nem teve filhos, talvez por isso tanto carinho com os 

alunos que insistem e chama-la “Aurinha”.  

Sua vida se resume a sua casa e o Geraque Collet,  escola 

de seu coração onde trabalha com muito amor e carinho, 

simplesmente pelo prazer de servir. Segundo ela mesmo 

diz:  “quando falto algum dia sinto que falta algum pedaço 

de mim”. 

 Como prova desse amor, mesmo depois de ser 

aposentada,  continua a trabalhar sem receber nada além 

de seu salário há mais de 10 anos. 

Filha de Nilza Pessanha de Oliveira, professora 

alfabetizadora que fez história no Geraque Collet sua 

fonte de inspiração segundo Aurinha.  

“Ela significou tudo para mim, foi uma pessoa portadora 

de sabedoria e que soube indicar sua experiência como professora para dar ensinamentos aos 

alunos que por ela passaram”.  

Muitos professores do colégio tiveram o privilégio de terem sido seus alunos. Seus ensinamentos 

marcaram vidas e, até hoje muitos ainda recordam de suas aulas. 

Aurinha teve sua mãe como um espelho. E assim, seguiu a mesma profissão dando aulas como 

alfabetizadora durante muitos anos. Depois como coordenadora de turmas, cargo que exerce até 

hoje. 

“Esta escola representa parte da minha vida, pois aqui me encontro livre para atuar junto com 

os alunos e os demais funcionários, em razão disso me sinto muito feliz. ” (Aurea Lúcia 

Pessanha) 

Por sua história de vida e dedicação, nós do 1º Ano do Curso Normal, resolvemos homenagear 

essa pessoa simples e cheia de amor. Aurinha o nosso muito obrigados por tudo. Nós te amamos! 

Redação: THAYNARA EDUARDA PAINEIRAS SANTOS SILVA, JÉSSICA RODRIGUES BERTY BARROS, 

KARINNE BIEGA AMARAL 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Você sabe que foi Geraque Collet? 

Agnelo Geraque Collet nasceu na Bahia em 1862, filho de Eugênio Collet e de Emília Leopoldina 

Geraque. Formado pela Faculdade de Medicina da Bahia em 1886, dedicou-se ao exercício da clínica 

médica na cidade de Caravelas (BA). Posteriormente, ocupou a presidência da Estrada de Ferro 

Bahia-Minas. Em 1894, mudou-se para São Fidélis (RJ), onde reiniciou a prática da clínica médica e 

passou a exercer intensa atividade política. Elegeu-se vereador em várias legislaturas, tendo 

alcançado a presidência da Câmara Municipal. Filiado ao Partido Republicano do estado do Rio de 

Janeiro, foi também deputado estadual. 

Faleceu na cidade de Niterói, então capital do estado do Rio de Janeiro, no dia 15 de abril de 1929 
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INCLUSÃO DO ESPORTE ESCOLAR NO GERAQUE. 

 

Todos sabemos que a disciplina Educação Física quase ficou fora do currículo escolar do MEC, 

mas graças ao bom senso, permaneceu para alegria dos alunos que encontram nessa disciplina 

uma forma de extravasar no momento de aula.  

O futsal e o vôlei são duas modalidades que são muito trabalhadas na educação física escolar. 

O vôlei atrai tanto os meninos, quanto as meninas, sendo assim muito pedido nas aulas, mas é 

o futsal que faz mais sucesso entre a molecada, principalmente com os alunos que adoram o 

esporte. 

Em nossa opinião, nos dias de hoje, a escola incentiva mais a prática esportiva, pois antes os 

alunos não podiam jogar bola nos intervalos das aulas. Na gestão atual a bola é emprestada, 

mas causando um certo descontentamento nos professores que estão em aula devido ao barulho 

na quadra. Mesmo com algumas mudanças, a escola ainda deixa a desejar e pode melhorar 

muito sobre o assunto, basta para isso ouvir mais os alunos e seus anseios.  

Alguns projetos estão sendo planejados para o segundo semestre desse ano, como os Jogos 

Internos e outros. Que venha com força total! 

Por: João Gabriel Lopes e Fhelipe Carvalho. 

 

 

 

 

 

 

 

SALA DE INFORMÁTICA VOLTA A 

FUNCIONAR 

Para alegria de todos, a sala de informática do colégio 

contou com uma revisão geral nos computadores e na 

internet. Agora está com 90% dos computadores 

revisados e prontos para práticas pedagógicas 

coordenadas. A direção pede aos alunos e professores 

que ao utilizarem a sala, mantenham a ordem, a 

limpeza e organização da mesma. 
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QUEM SOMOS? 

 

Somos a turma do 1º Normal do Colégio Estadual Geraque Collet. Essa é a nossa primeira 

edição de um jornal online na disciplina IMNT coordenada pelo Profº José Marcondes Gomes 

Felix 

Alunos: 

ALINE MERLIM MACIEL NAVEGA 

ANA KAROLINE DA SILVA CARDOZO 

BRENNO DA SILVA FERREIRA 

FHELIPE CARVALHO GAUDARD 

JÉSSICA RODRIGUES BERTY BARROS 

JHENYFER DA SILVA RIBEIRO 

JOÃO GABRIEL LOPES DA SILVA 

JOÃO PEDRO CUNHA PERES WERNECK 

JÚLIA DE SOUZA CALIXTO 

JULIANO BATISTA JUNIOR 

KARINNE BIEGA AMARAL 

LARA DE OLIVEIRA DA SILVA 

LEONNE AGUIAR SANTIAGO 

LUCAS RIBEIRO DA SILVA 

MARIA LUIZA PEIXOTO AMARAL 

THAMARA MOURA FERREIRA 

THAYNARA EDUARDA PAINEIRAS SANTOS SILVA 

VITÓRIA BARROS CARDOSO MACHADO 

VITÓRIA MACHADO AGUIAR VIEIRA 

 

COLÉGIO ESTADUAL “GERAQUE COLLET” 

 

PROFESSOR JOSÉ MARCONDES GOMES FELIX 

REVISÃO: PROFESSORA CLEIDIA MÁRCIA LINO RIBEIRO 

DIREÇÃO: ADRIANA LOPES 

ADJUNTO : MARCO DOS SANTOS DOMINGUES 


