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MENSAGEM- AMOR 

 
Importante não foi o dia que te conheci, mas o momento em que 

você passou a viver dentro  de mim! 
Stella e Laura D.  

 
Reportagem do mês: 
Regina 

 
1. Há quanto tempo  trabalha aqui na escola? 

Já faz 22 anos. 
2. Você gosta do que faz? 

Gosto, amo, na verdade. 
3. Qual curso você já fez? 

Fundamental, médio e o Pró funcionário. 
4. A educação do Colégio, em todos os setores, está boa? 

Onde precisa ser mudada? 
Não está bem em nenhum setor, está precisando de 

união, todos falarem a mesma língua. Precisa haver mais 
respeito, os educandos respeitarem todos os funcionários e 
professores. 

Reportagem feita por: Camila Borges e João 
Paulo 

 

PIADA:  Participação Loyane e André 
- Derp, qual filme você mais se identifica? 
- Ah, o filme que tem tudo a ver comigo é” Meu 

nome não é Johny!” 
- Por que? 
- Porque meu nome também não é Johny!! 

 

 
 

Charge: Caio e Thiago 

 
RECEITA DO MÊS:  ( Karen)  
BOLO DE PÃO DE QUEIJO 
INGREDIENTES: 
- 3 xícaras de araruta ou goma de mandioca 
- 1 xícara de leite 
- 1 xícara de óleo 
- 1 colher de chá de sal 
- ½ queijo minas ralado 
- 1 colher de royal 
- Óleo para untar 
- MODO DE FAZER: 
- Coloque o óleo , o leite para esquentar. Na bacia, coloque a farinha de 

mandioca Goma. Misture o leite, óleo. Já quente, mexa e deixe esfriar um 
pouco. Ligue o forno, acrescente o ovo, o sal  o queijo. Depois de 
amassado, coloque o Royal, leve ao forno por trinta minutos. 

 

 
 
CURIOSIDADE: VOCÊ SABIA? 
Que o maior anfíbio conhecido é a rã-golias. Ele mede cerca 

de 1 metro em pé.  
E, um dos menores sapos é o Sapo-Pingo-de- ouro. Ele tem 

1 centímetro.  
Colaboração: Camyla Dalleaste e Emily. 

 
GENTE! VAMOS PARTICIPAR DA SEMANA CULTURAL NA ESCOLA: 

DIAS 13, 14 E 16/11: FEIRA DE LIVROS E AMOSTRA CULTURAL. VAI SER 
LEGAL! 



 
 
 
 
 



 


