
 

RECEITA 
NUGGETS 

 
1 Kg de frango moído 
1 colher de sopa de alho frito 
Meia xícara de salsinha 
1 xícara de cenoura ralada  
 
MODO DE PREPARO: 
Faça as bolinhas  com os ingredientes, depois passe na 
farinha de trigo. 
Passar  no ovo batido e, por último, passar na farinha de 
rosca e frite no óleo quente. 
Colaboração: Pâmela e Stephany 

CURIOSIDADE:  

Colaboração: LuanMateus e Vinícius 

Os ursos polares são cobertos de pêlos que fazem eles se 

esquentarem. Eles comem peixes e restos de comida. São 

também muito briguentos e bravos. Cuidam  muito bem de seus 

filhos! 

 

 

 

Proteção!  
Anjinho nos proteja de todos os males, para que  
não aconteça nada de ruim com ninguém. Proteja as 
pessoas, nossos amigos, nossa família e também as 
pessoas que não conhecemos. Que os ladrões parem de 
roubar! 
Anjinho, faça isso por nós! Amém! 

(Erick)  

 
PIADA:   ( Pedro e Khelvyn)  

 O sujeito estava parado no acostamento, olhando para o motor 
de seu velho Fiat 147 que fundiu, quando para ao lado uma BMW 
Z8 e o dono oferece ajuda: 
- Olha, amarra uma corda que eu te puxo até algum mecânico na 
próxima cidade. Se você achar que eu estou correndo muito, você 
dá farol alto que eu reduzo a velocidade. 
Lá foram os dois, quando passa uma Ferrari e chama a Z8 para 
um racha. O dono da BMW se invoca, esquece do 147 que estava 
rebocando e acelera para valer. 
- Quando passam por um posto policial, o guarda rodoviário 
imediatamente passa um rádio para seu superior: 
- O senhor vai achar que eu estou louco se eu contar o que acabei 
de ver. Acabaram de passar aqui uma BMW e uma Ferrari tirando 
um racha a mais de 200 Km/h… 
- Ora, mas isso eu já cansei de ver — interrompe o chefe. 
- Ah, eu também já vi. Mas o incrível é que atrás dos dois vinha 
um Fiat 147 dando farol alto tentando ultrapassar os dois. 

 

ENTREVISTA: PROF. Adriani de Fátima  Peron 
REPÓRTERES: Nathália e Camila 

1) O que acha da educação no Brasil? 
Durante esse período como professora, observei muitos 
avanços na educação, mas é preciso mais investimentos 
para que todos tenham  realmente as mesmas 
oportunidades e se sintam incluídos na educação. 
 

2) Por que a professora escolheu essa profissão? Quanto 
tempo atua como professora? 
Sempre gostei da disciplina de ciências e Praticas 
biológicas.Leciono desde 2005. 

3) O que a professora pensa sobre os alunos  que conheceu 
no seu caminho? 
Sinto saudades de alguns.E muitos me impulsionam  a 
buscar novos métodos de ensino como mais praticas, 
devido ao entusiasmo que me transmitem. 

4) A professora gosta de dar aulas? Por que se formou 
nessa matéria?  
Sim.  Me formei em Ciências Biológicas , devido  aos 
contextos que estabelecem entre as relações , diferentes 
conhecimentos  desenvolvidos  e a realidade , isso 
contribui para o desenvolvimento de diferentes 
habilidades e, permite o desempenho ativo e critico para 
o aprimoramento profissional. 

 

 
 

CHARGE:  Luan Pedroso - colaboração 

 

 


