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O AMOR! 

 ue amor sigo? Que busco? Que desejo? 

 

Que devaneio é este vão da fantasia? 
Que tive? Que perdi? Quem me queria? 
Quem me faz guerra? Contra quem pelejo? 
 
Foi por encantamento o meu desejo 
E por sombra passou minha alegria, 
Mostrou-me Amor, dormindo, o que não via, 
E eu ceguei do que vi, pois já não vejo. 
 
Fiz a medida do pensamento 
Aquela estranha e nova formosura 
A aquele parecer quase divino; 
 
Que imaginação, sombra ou figura, 
É certo e verdadeiro meu tormento: 
Eu morro do que vi, do que imagino.” 
Colaboração:  Samuel Pereira  e Gilmar C. Neves 
 
CURIOSIDADES: 

• Existe, no Monte Everest, torno de 120 corpos. 
• Uma banana demora 70 anos para sua total decomposição na 

Antartica. 
• A maioria dos batons contém escama de peixes. 
• Vacas conseguem subir escadas, mas não descer 
• A única comida que não apodrece é mel. 
• Se os tubarões ficarem de cabeça para baixo, eles entram em 

coma. 
• Uma pessoa passa ,em média  20 anos de sua vida, dormindo. 

Colaboração: Amanda Carolina e Paola de Paula 
 
CUCA DE NOZES: 
 

Ingredientes: Massa: 
1 xic. de  manteiga em temperatura ambiente 
3 xic. de farinha de trigo 
1 xic. de açúcar cristal 
1 ovo 

½ de leite morno 
40 gr de fermento biológico 
1 pitada de sal 
150 g de nozes 
Farofa: 
90 g de açúcar  refinado 
50 g de manteiga 
60 g de farinha de trigo 
1 colher (chá) de canela 
Modo do preparo: 
Massa: Derreter o fermento no açúcar cristal, acrescentar o trigo, o 
ovo, o leite e bater na batedeira em velocidade média até formar 
uma massa homogênea. Deixar crescer até dobrar de volume. 
Misturar as nozes e colocar emassadeira untada e enfarinhada, 
despejar sobre a massa a farofareservada. Assar em forno médio até 
que esteja dourada. 
Farofa: Misturar  todos os  ingredientes e reservar. 
 
Colaboração: Anna Laura ,  Carol Felix Nasc. e Amanda 
Vitoria. 

CHARGE 
 
Vamos cuidar do planeta, já imaginou se isso acontece? 

Colaboração: Caio Pelissaro e Rennam S. 
 
REPORTAGEM DO MÊS: 
Tia Ivanir 
Repórteres: Mário Henrique 
       JhonyHenrique 
 

1-Quanto tempo você trabalha nessa escola? 
Já faz 25 anos. 
 2- De onde vem a verba para nossa merenda? 
Do governo do Paraná e das promoções da escola. 
 3- Você considera nutricional a merenda que vocês 
fazem aqui? 
Com certeza, procuramos sempre fazer com que a merenda seja 
sempre nutritiva e saborosa. 
 4- A maioria dos alunos comem a merenda? 
80% dos alunos. 
“A MERENDA TAMBÉM FAZ PARTE DA EDUCAÇÃO!” 
 

 
 
PIADA DO MÊS: 
 Um homem perguntou para seu amigo: 
- O que você está fazendo? 
O amigo respondeu: 
- Estou escrevendo uma carta para mim. 
E o homem, achando estranho perguntou ainda: 
- O que está escrito nela?- Eu não sei, ainda não recebi! 
 
Colaboração: Juliana Maria 

 
 

 


