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AS DIFERENÇAS ENTRE ANJOS E AMIGOS 
Um anjo tem a obrigação de cuidar de você,  
Um amigo nos cuida por amor. 
Um anjo te vê sofrer sem poder te abraçar,  
Um amigo, te abraça para não te ver sofrer.  
Um anjo vela teu sonho, um amigo sonha com você. 
Um anjo se preocupa quando você esta mal,  
Um amigo se dedica para que estejas bem. 

 
Um anjo recebe uma oração tua...  
Um amigo faz uma oração por ti. 
Um anjo te ajuda a sobreviver, um amigo vive por você.  
 Enfim, um anjo quer ser teu amigo, e, um amigo, 
 mesmo sem querer, torna-se teu anjo! 
 

COLABORAÇÃO : Julia Zanella 

 
RECEITA 
TORTA HOLANDESA  
Ingredientes: 
250 gr de margarina para uso culinário 
1 xic. (chá) de açúcar 
½ lata de leite condensado   
600ml de leite fresco 
1 pacote biscoito maisena ( 200gr) 
1 lata de creme de leite 
200 gr de chocolate meio amargo picado 
½ colher (sopa) de manteiga 
Biscoitos calipso para decorar 
Modo do preparo: 
Na batedeira bata a margarina com o açúcar até um creme 
esbranquiçado. Misture delicadamente com o leite 

condensado e reserve. Bata o creme de 
leite fresco na batedeira até ficar em 
ponto de chantilly e misture com o 
creme reservado. Com parte dos 
biscoitos maisena, forre uma fôrma de 
aro removível. Despeje metade do 

creme , cubra os biscoitos restantes e espalhe o creme 
restante. Leve ao congelador por 2 horas. Em uma panela, 
aqueça o creme de leite, o chocolate e a manteiga até ficar 
homogêneo. Retire a torta do congelador e cubra com o 
creme de chocolate. Desenforme, decore com biscoitos  
Calipso e sirva. 
Uma delícia de receita fornecida pelos alunos:  
Jhon Kened e Vinícius 
 

CURIOSIDADE: ( Matheus e Luan Mateus)  

SABIA QUE O VULCÃO ATRAI TREMORES POR CAUSA DO 

NÚCLEO? QUE DÁ  UMA PRESSÃO FORTE QUE CAUSA O 

TREMOR  E A ERUPÇÃO? 

O TSUNAMI É CAUSADO PELOS TREMORES QUE 

ACONTECEM, COMO NO JAPÃO, EM TÓQUIO, QUE 

MORRERAM  MUITAS PESSOAS. 

 

 

 

 

ENTREVISTADA  PROF. TEREZINHA GAZOLA 
REPÓRTERES: Geane e Julio Cesar 

1) O que levou você escolher como profissão o 
magistério? 
Eu gosto muito de lidar com crianças e fui estudar 
magistério para alfabetizar. 
 

2) Você gosta do que faz? Se sente realizada como 
professora? Qual a matéria que você atua? 
Sim, me sinto realizada porque gosto do que faço. 
Sou     professora de história. 

        
3) Alguns de seus alunos ocupam cargos 

importantes na sociedade? Você se orgulha 
disso? 
Sim, advogados, professores, dentistas e eu me 
orgulho muito pois, pude contribuir para eles  se 
tornarem cidadãos responsáveis. 

4) O que acha da violência nas escolas? O que leva 
alguns alunos a agirem com desrespeito aos 
professores? 
A violência é uma afronta às nossas práticas 
escolares, pois tudo aquilo que é necessário  para 
o aprendizado do aluno está ficando de lado, pela 
falta de respeito que existe, pois o aluno não tem 
limite, não aceita obedecer as regras que a escola 
impõe. Também sentimos a ausência da família na 
escola, e, ás vezes muitos pais  não nos apoiam e aí 
as coisas se agravam. Precisamos também do 
apoio da sociedade. A escola sozinha não dá conta 
de tantos conflitos!  
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