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MENSAGEM- AMOR 
Amor é harmonia, meu olhar no teu olhar... 
minha boca no teu sorriso. 
És minha porta, meu abrigo, meu íntimo    paraíso.
Como é bom viver assim: imersos em harmonia, coração a 
coração, amor pleno, dia a dia. 
Te amo! 
Camila Borges e Laura Daniele 
 
Reportagem do mês: 
Secretária : Dirce 

 
1. Há quanto tempotrabalha aqui na escola?

No dia primeiro de agosto, vai fazer 35 anos.
2. Você gosta do que faz? 

Gosto. 
3. O que você acha a respeito do jornalzinho do 7º C?

Um trabalho muito legal, bonito e interessante.
4. Qual outra profissão gostaria de exercer?

Queria ser professora, fiz magistério com intenção de 
ser professora. 

5. Você acha que o nosso Colégio precisa de melhorias
Quais? 
Com certeza, principalmente na educação, salários 
melhores quanto aos professores e funcionários e, uma 
escola nova. 
Reportagem feita por: Nicole Nunes
Talita Vaz. 
 

PIADA:  
Um bêbado entrou no ônibus, sentou
uma mulher e disse: 

- Mas como você é feia! É a coisa mais 
horrível que eu já vi! 
A mulher olhou para ele e respondeu:

- E você é um bêbado nojento!
E o bebum: 

- É ...mas amanhã estou curado!!
Camylla de Souza e Laura Rinaldi
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paraíso. 
Como é bom viver assim: imersos em harmonia, coração a 

 
Há quanto tempotrabalha aqui na escola? 
No dia primeiro de agosto, vai fazer 35 anos. 

O que você acha a respeito do jornalzinho do 7º C? 
Um trabalho muito legal, bonito e interessante. 
Qual outra profissão gostaria de exercer? 

com intenção de 

so Colégio precisa de melhorias? 

Com certeza, principalmente na educação, salários 
melhores quanto aos professores e funcionários e, uma 

Nicole Nunes e Nicolle 

Um bêbado entrou no ônibus, sentou-se ao lado de 

Mas como você é feia! É a coisa mais 

A mulher olhou para ele e respondeu: 
E você é um bêbado nojento! 

É ...mas amanhã estou curado!!! 
Camylla de Souza e Laura Rinaldi 

Charge: Carol e Anna Laura 

RECEITA DO MÊS: ( Maiara, Marieli e Heloisa)
ROCAMBOLE-PUDIM DE CHOCOLATE COM LARANJA E COCO
Temperatura e tempo de forno: alta ( 200 graus, cerca de 25 minutos)
INGREDIENTES: 

- 8 ovos 
- 1 xícara (chá) de suco de laranja ( 200ml)
- 3 xícaras ( chá) de açúcar União ( 480 g
- 1 colher ( sopa) de farinha de trigo
- 1 colher ( sopa) de manteiga amolecida (20 g
- 3 colheres ( sopa) de cacau em pó.
- RECHEIO: 
- 1xíc. (chá)  de coco fresco ralado (80g
- 2 colheres (sopa) de creme de leite(retirada da caixa 

da cobertura)  
- COBERTURA: 
- 1cx de creme de leite (200gr)
- 3 colheres (sopa) de chocolate em pó
- 1 colher (chá) de manteiga
- MODO DE FAZER: 
- PUDIM: Junte os ovos com o suco de laranja e passe 

duas vezes pela peneira. Acrescente o açúcar, a 
farinha, a manteiga e o cacau e misture bem. Coloque 
na assadeira untada e forrada com papel manteiga 
também untada e asse no forno pr
quente, desenforme sobre um pano úmido e 
polvilhado com açúcar e, imediatamente, distribua o 
recheio e enrole como rocambole.Reserve 
embrulhado até esfriar. Retire
cobertura. Decore a gosto e sirva gelado.

- RECHEIO: Misture os ingredientes e utili
- COBERTURA:Misture os ingredientes e leve ao fogo 

médio, mexendo sempre , até engrossar ligeiramente.
CONGELAMENTO/DESCONGELAMENTO:
aberto. Embale, extraia o ar, etiquete e mantenha 
congelado por até 3 meses. Descongele na geladeira, 
fora da embalagem 
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( Maiara, Marieli e Heloisa) 

PUDIM DE CHOCOLATE COM LARANJA E COCO 
Temperatura e tempo de forno: alta ( 200 graus, cerca de 25 minutos) 

xícara (chá) de suco de laranja ( 200ml) 
( chá) de açúcar União ( 480 g) 

1 colher ( sopa) de farinha de trigo 
pa) de manteiga amolecida (20 g) 

3 colheres ( sopa) de cacau em pó. 

há)  de coco fresco ralado (80g) 
heres (sopa) de creme de leite(retirada da caixa 

1cx de creme de leite (200gr) 
3 colheres (sopa) de chocolate em pó 
1 colher (chá) de manteiga 

Junte os ovos com o suco de laranja e passe 
duas vezes pela peneira. Acrescente o açúcar, a 
farinha, a manteiga e o cacau e misture bem. Coloque 
na assadeira untada e forrada com papel manteiga 
também untada e asse no forno pré-aquecido. Ainda 

enforme sobre um pano úmido e 
polvilhado com açúcar e, imediatamente, distribua o 
recheio e enrole como rocambole.Reserve 
embrulhado até esfriar. Retire o pano e cubra com a 
cobertura. Decore a gosto e sirva gelado. 

Misture os ingredientes e utilize 
Misture os ingredientes e leve ao fogo 

médio, mexendo sempre , até engrossar ligeiramente. 
CONGELAMENTO/DESCONGELAMENTO:Congele 
aberto. Embale, extraia o ar, etiquete e mantenha 
congelado por até 3 meses. Descongele na geladeira, 


