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NOSSO PAÍS! 
Meu país tem desigualdades 
Como todos mais, 
Meus amigos sofrem preconceitos 
Já não aguento mais. 
 
Com muita luta conseguimos 
Viver em liberdade, 
Buscar nosso objetivo 
Para nossa sociedade. 
 
Brasil, terra de boa gente 
Onde aprenderemos a conviver, 
Não fazendo diferenças 
Para sem o racismo viver 
 
Deus criou o homem 
De toda raça e cor, 
Está protegendo a todos 
Com toda a força e vigor. 
Criação: Carol Felix 
 
Reportagem do mês: 
Marisséia - pedagoga 
1. Quantos anos trabalha nessa profissão? 

Faz 11 anos. 
2. Qual outra profissão gostaria de exercer? 

Piscologia. 
3. Gosta do que faz? 

Amo e me dedico muito naquilo que faço.
4. O que precisa mudar na escola? 

Mais espaço físico, para realizar vários projetos e 
oferecer oportunidade aos alunos para participarem mais 
da escola. 

 

Reportagem feita pelas alunas: Laura Daniele
 
PIADA DO MÊS: 

Por que colocaram uma cama elástica no Pólo 
Norte? 
Para o urso polar! 

Colaboração: Lucas Gabriel e Leonardo
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Amo e me dedico muito naquilo que faço. 

Mais espaço físico, para realizar vários projetos e 
oferecer oportunidade aos alunos para participarem mais 

 
ita pelas alunas: Laura Daniele e Stella 

Por que colocaram uma cama elástica no Pólo 

Lucas Gabriel e Leonardo  

Colaboração: Cesar 
Via internet 
 
QUE DELÍCIA DE RECEITA! 
Bolo Gelado 
 
Ingredientes: 
1 bolo inglês ( pronto) sabor abacaxi
2 xícaras ( chá) de água fervente
1 xícara  (chá) de água fria 
2 caixas de gelatina em pó sabor Abacaxi
1 lata de abacaxi em calda 
 
MODO DE PREPARO: 
 Divida o bolo em 5 fatias. Reserve. Dissolva a gelatina 
na água fervente e acrescente a água fria. Misture bem e 
reserve.  Escorra o Abacaxi e pique em pequenos cubos. 
Reserve. Em uma forma de Bolo Inglês, coloque as fatias 
do bolo e entre elas o abacaxi picado. Despeja por cima 
a gelatina e leve a geladeira até endurecer. Desenforme 
e sirva em seguida. 
Agora é só degustar o bolo! 
Colaboração: Laura Rinaldi e Ca
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1 bolo inglês ( pronto) sabor abacaxi 
2 xícaras ( chá) de água fervente 

em pó sabor Abacaxi 

Divida o bolo em 5 fatias. Reserve. Dissolva a gelatina 
na água fervente e acrescente a água fria. Misture bem e 
reserve.  Escorra o Abacaxi e pique em pequenos cubos. 

de Bolo Inglês, coloque as fatias 
do bolo e entre elas o abacaxi picado. Despeja por cima 
a gelatina e leve a geladeira até endurecer. Desenforme 

Colaboração: Laura Rinaldi e Camylla Dalleaste 

 


