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RECEITA DA VIDA 
 
Ingredientes: 
Família: onde tudo começa 
Amigos: Nunca deixe faltar 
Raiva: Se existir, que seja muito pouco 
Paciência: O máximo possível 
Lágrimas: Enxugue todas 
Sorrisos: Os mais variados 
Paz: Em enorme quantidade 
Perdão: Nunca é demais 
Coração: Quanto maior, melhor 
Amor: Buscar sempre 
Carinho: Essencial 
Modo de Fazer: 
Reúna a família e os amigos. Esqueça as raivas e os desesperos 
do passado. Se precisar, use toda sua paciência. Enxugue todas 
as lágrimas e as substitua por sorrisos. Junte a paz e o perdão. 
Ofereça aos seus desafetos. Deixe a esperança crescer em seu 
coração. Nem sempre os ingredientes são saborosos portanto, 
saiba misturar os temperos que ela oferece. Prepare sua 
melhor receita e nunca economize no amor e no carinho. No 
final temos certeza de que você dirá de boca cheia: 
VALE A PENA VIVER! 
Larissa de Paula e Vanessa Diana Bueno 
 
Reportagem do mês: 
Nilva Rodrigues da Cunha 

1. Você gosta de trabalhar aqui, cuidando dos alunos, 
conversando com eles? 
Gosto de trabalhar muito com os alunos, porque gosto 
de crianças. 

2. Quantos anos você trabalha aqui na escola? 
Trabalho aqui na escola faz 33 anos e 2 meses. 

3. Você gostaria de trabalhar mais anos aqui? 
Sim, gostaria, porque sei que sentirei falta das pessoas 
que conhecemos em cada ano. 

4. O seu sonho era de ser tia aqui no colégio ou não? 
Sim, porque hoje vejo que as coisas acontecem por 
alguma razão e eu gosto de fazer o que faço, ajudando 
no que precisar. 
Reportagem feita por: Andressa e Géssica Cardoso 

 
 
PIADA DO MÊS: 
O sobrinho observa a prima mais velha se maquiando e 
pergunta: 

- Por que a senhora usa pó de arroz? 
- Para ficar bonita! 
- Mas esse pó de arroz é bem ruinzinho heim? 

Colaboração: Lucas Scherner 

 

12 de junho : Dia dos namorados! 
Tira: Ellyson de Moura 
 
 

 
QUE DELÍCIA DE LANCHE! 

 
Pão com queijo 
Dica: Thiago Rogiski e Samuel Pereira 
Primeiro pegue dois ou três pães, corte-os em quatro pedaços. 
Depois passe margarina neles, coloque queijo em cada um e, por 
último coloque orégano. Depois coloque no forno ou micro-
ondas, por um minuto mais ou menos. Está pronto um lanche 
bem gostoso! 
 

 
 
CURIOSIDADE: 
Por que ás vezes temos chulé? 
Toda vez que colocamos um sapato fechado, o nosso pé 
começa a suar um pouquinho. Nesse momento as bactérias e 
fungos, que lá existem, começam a soltar um cheiro forte. Daí 
o chulé.Por isso lave bem os pés e calçados! 

Colaboração: João Vitor Portela dos Santos 
 

 

 

 


