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CHARGE: Coitadinha da ovelha! 

 
Colaboração: Maicon e Giovani 

CURIOSIDADE:  
Sabia que grande parte das árvores, arbustos e plantas 

produzem flores  coloridas e perfumadas as quais atraem 

insetos que, a procura de néctar transportam os grãos de 

pólen de uma flor para outra da mesma espécie? Isso é 

indispensável para que a planta produza frutos, sementes 

e, assim, se multiplique. Então, o desaparecimento de 

insetos causam a redução da produção de frutos.  

(Aprendemos na aula de Geografia) 

Colaboração: Márcio 

 

SOBREMESA DE CAFÉ 

 
INGREDIENTES: 

- 2 potes de creme de leite Frimesa ( nata) 

- 2 caixas de leite condensado Frimesa 

- 1 colher de sopa de café solúvel ( Nescafé) 

- 2 caixas de creme de leite Frimesa 

-1 barra de chocolate ao leite 
- 400 gr de biscoito amanteigado ( sabor 

chocolate) – sem o recheio. 

MODO DE PREPARO: 

 Deixe por 1 hora o creme de leite( nata) e o 

leite condensado no freezer, depois bata na 

batedeira com o café ate´virar um creme grosso. 

Triture o biscoito no liquidificador e derreta o 

chocolate com o creme de leite ( caixa) em 

banho maria. 

Para montar a sobremesa, coloque num 

refratário , uma camada de biscoito triturado, 

uma camada do creme, biscoito triturado 
novamente e o chocolate derretido. 

Rendimento : 20 porções. 

Colaboração: Débora 

 
. REPORTAGEM DO MÊS: 
Zelinda Vissotto 

Repórteres: Lucas Carlesso 

        Gabriel Galeano 
1-Quantos anos que trabalha aqui na escola? 

Já faz 26 anos. 
 2- Qual a sua função? 

Eu sou Agente Educacional I 

 3- A educação no Brasil vai bem? Por quê? 
Eu acho que precisa melhorar em muitos setores, 
principalmente na comunidade. A família em conjunto com o 
governo, auxiliar na educação das escolas.Também ter mais 
apoio nas Secretarias de Educação. 
 4- Gostaria de trabalhar em outro lugar? 
A minha formação é focada no meio onde desenvolvo o 
trabalho. Me sinto  comprometida com o bem estar do 

educando. Acredito que  não iria me adaptar em outro ambiente 
de trabalho, a não ser dentro da educação! 
 5- Gosta do trabalho na escola? A relação com teus 

colegas é satisfatória? 
Sinto-me realizada com o trabalho e a função que exerço, 
quanto ao relacionamento com os colegas, considero uma 
grande família! 

 

 
 

NÃO CAIA NA CONVERSA DE UM BÊBADO! 

 Dois amigos pularam o muro do cemitério para 

pegar cajus, mas dois cajus caíram no lado de fora. 

 Um bêbado passando por ali, escutou os amigos 

repartindo os cajus. 

 Foi na igreja e falou para o padre que Deus e o 

Diabo decidiam as almas no cemitério. 

 O padre e o bêbado foram lá e escutaram: 
 - Pronto! Agora só falta pegar os dois lá fora!!! 

Colaboração: Larissa Santos de Morais 

 

 
MENSAGEM DO AMIGO! 

Para conhecermos os amigos é necessário passar 

pelo sucesso e pela desgraça. No sucesso 
verificamos a quantidade e, na desgraça, a 

qualidade! 

Colaboração:  Bruna e Carol 


