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RECOMEÇO 
Não importa onde você parou... 
Em que momento da vida você cansou... 
O que importa é que sempre é possível e  
Necessário “Recomeçar”  
 
Recomeçar é dar uma nova chance a si mesmo... 
É renovar as esperanças na vida. 
E o mais importante, acreditar em você de novo... 
 
Sofreu muito nesse período? 
Foi aprendizado. 
Chorou muito? 
Foi limpeza da alma. 
Ficou com raiva das pessoas? 
Foi para perdoá-las um dia. 
Tem gente esperando apenas um 
sorriso seu para “chegar” perto de você. 
 
Recomeçar... 
Hoje é um bom dia para recomeçar 
Novos desafios... 
 
Onde você quer chegar? 
Ir alto?...sonhe alto... 
Queira o melhor do melhor... 
 
Pensando assim, trazemos pra nós 
Aquilo que desejamos 
Se pensarmos pequenas coisas 
Pequenas teremos... 
 
Se desejarmos fortemente o melhor 
E principalmente lutarmos pelo 
Melhor, o melhor vai se instalar em 
Nossa vida! 
TENHA UM ÓTIMO RECOMEÇO! 
Andriely e Jhenifer 
 

RECEITA: PIZZA! 
Marcelo Mezzomo B. 
Massa:  
2 ovos  
1 colher ( chá) de sal 
½ xícara ( chá) de queijo ralado 
5 colheres ( sopa) de óleo de soja 
100 ml de leite 
½ xícara de amido de milho 
1 xícara de farinha de trigo 
1 colher ( chá) de fermento em pó químico
Cobertura: 
2 tomates ( médios) cortados em fatias
Sal e orégano a gosto 
200 gr de queijo mussarela em fatias 
Modo de preparo: 
Massa em um recipiente, adicione todos os 
ingredientes na ordem descrita e misture 
manualmente até que a massa fique homogênea. 
Espalhe a massa, em uma assadeira 
untada. Leve ao forno ( temperatura média) por 
aproximadamente 15 minutos. 
coloque as fatias dos tomates sobre a massa e 
tempere com sal e orégano. Cubra com as fatias 
de queijo e espalhe um pouco de óleo por cima. 
Leve ao forno (temperatura média) por 
aproximadamente 10 minutos. Sirva quente!
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Reportagem do mês: 
Diretor: Antônio Rodrigo Zanon 

1. Há quanto tempo trabalha na área da Educação?
Há treze anos. 

2. Já trabalhou em outras escolas? 
Muitas, mais de oito escolas. 

3. Antes de ser professor, você trabalhava onde?
No Mercado Zanon. 

4. Qual é mais difícil: ser diretor ou professor?
O mais difícil é ser professor.. 
Reportagem feita por: Matheus Daleaste e Luis 
Artur. 
 
Charge: Marcelo Todoroski:
 

PIADA: QUAL É A COISA MAIS RÁPIDA DO 
MUNDO? 
 
Três homens discutindo sobre qual é a coisa mais rápida do 
mundo. 
Um argentino, um japonês e um brasileiro.
O argentino falou que, a coisa mais rápida é abrir a porta.
O japonês disse que não era. Para ele, a coisa mai
do mundo, é ligar a luz. 
O brasileiro falou que não era nenhum dos dois . Era a 
diarreia pois não dá tempo de você chegar no banheiro, 
abrir a porta e ligar a luz porque já está todo cagado!
Colaboração: Douglas Henrique
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Tá custando os 
olhos da cara! 


