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MENSAGEM 
 
Deus fez a terra para ter amor, caráter, fraternidade e, tudo de 
bom! 
Mas, em vez disso, estão fazendo o mal. 
E, pelo jeito, nunca vai acabar essa maldade. 
Então, tratemos de mudar! 
Lucas Scherner e Gilmar 
Reportagem do mês: Pedagoga Adriana 

1. Há quanto tempo a senhora trabalha aqui na escola?
Eu trabalhei em 2008 e, agora 2011. São 2 anos, mas 
como pedagoga 6 anos de atuação e 25 anos na área de 
educação. 

2. Se a senhora não fosse pedagoga do Colégio Euclides da 
Cunha, qual profissão escolheria? 
Quando eu era criança eu sonhava em ser bailarina ou 
pintora de quadros. Quando cresci, gostaria de ser 
secretária. Me formei professora e pedagoga e amo o 
que faço. 

3. O que a senhora acha que poderia mudar no Colégio 
para melhorar a vida e o estudo dos alunos?
Maior participação dos pais, que os alunos respeitassem 
mais os professores e funcionários, que cada funcionário 
realizasse seu trabalho com amor. Esperamos que a nova 
gestão de direção consiga realizar todos os projetos de 
melhoria na educação, com o apoio de todos.

4. A senhora já trabalhou em algum colégio
Euclides da Cunha? 
Sim. Em uma escola multisseriada no Silva Jardim, Dom 
Pedro II, Dom Bosco, Claudino Zanon, CEBJA, Rui Barbosa 
e,  Euclides da Cunha. Eu era professora municipal de 1ª à 
4ª série, agora sou professora pedagoga estadual.
Reportagem feita por: Carol, Anna Laura e 
Amanda. 

 
CURIOSIDADE: 

- O vaga-lume é um inseto que possui emissões 
luminosas devido aos órgãos fosforescentes 
localizados na parte inferior do abdômen. Essas 
emissões luminosas são chamadas de 
bioluminescência e acontecem em razão das reações 
químicas onde a luciferina é oxidada
nuclear produzindo oxiluciferina que perde energia 
fazendo com que o inseto emita luz. 
Contribuição: Pedro 
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- Piada  
Papagaio Cristão 
Todo dia que o dono do papagaio chegava em casa, depois do 
trabalho, o papagaio falava: 

- Eu quero que você morra! 
Um dia, a mulher do homem,ouviu o papagaio falando isso. 
Então, ela foi na igreja e falou para o padre:

- Padre, toda vez que meu marido chega em casa, meu 
papagaio fala “eu quero que você morra!”
Por sorte o padre tinha um papagaio cristão. Então ela
o papagaio do padre emprestado, para ensiná
Um dia, o marido dela chega em casa e o papagaio fala:

- Eu quero que você morra! 
E, o papagaio cristão, logo em seguida, fala:

- Que Deus ouça as suas preces!
Contribuição: Vinícius 

 
 
 
 
 
 
RECEITA DO MÊS: 
PANETONE 
Misture 5 tabletes de fermento, diluídos em 1 xíc. (
1xíc. (chá) de leite morno 
1xíc. (chá) de água morna 
1xíc. (chá) de manteiga 
6 ovos batidos, raspas de limão. 
1 pitada de sal 
1 lata de leite moça 
Farinha de trigo até desgrudar das mãos.
Adicione frutas cristalizadas, uvas passas à
Divida a massa e deixe crescer em forma própria, com papel alumínio, 
pincele com manteiga, gema. 
Asse por 1 hora e 20 minutos. 
Desenforme quente. 
Rendimento: 2 panetones 
CONTRIBUIÇÃO: ELLYSON 
 
CHARGE: 
Contribuição: Caio e Rennan 
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