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Dedicatória

Dedicamos esse pequeno livro as nossas
famílias, professores e amigos, que nesse

momento de Pandemia não mediram
esforços para que continuássemos focados

em nossos estudos.
 

Fica aqui nosso muito obrigado!
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E. E. Luiza de Oliveira Faria 
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3º ANO 
 

PROFESSORA JOSENICE



Strogonoff de Frango

Simples 
INGREDIENTES 

· 1 quilo de peito de frango sem pele
· 1 tablete de caldo de galinha
· 3 colheres de sopa de óleo
· 2 latas de creme de leite sem soro
· 2 colheres de sopa de molho de tomate
· Batata palha e arroz branco para acompanhar

IMODO DE FAZER 
1. Em uma panela a fogo médio, acrescente o óleo e o
caldo de galinha e, dissolva o caldo. Logo em seguida
coloque o frango picado em cubos na panela e deixe
cozinhar, sempre dando uma olhadinha para não
queimar.
2.  Assim que o frango estiver bem cozido, acrescente
o molho de tomate.
3.  Abaixe o fogo e coloque o creme de leite e mexa
bem até se tornar um creme homogêneo.
4.  Está pronto para servir.

Contribuição: Isabelly Stéfani Faria Reis   e 

 família



Brigadeiro de Colher 

 INGREDIENTES :

3 colheres de sopa de Nescau
1 lata ou caixinha de leite condensado
1 colher de sopa de margarina

MODO DE FAZER 

Em uma panela adicione o Nescau , o leite condensado e a
margarina; leve ao fogo médio sempre misturando para não
queimar ou grudar na panela, assim que estiver firme coloque no
prato.

Importante: Faça com muito amor 

Contribuição : Gabrielly Cristina Silva e

família

 



Suco de Maracujá 

 INGREDIENTES:
2 maracujás

1 litro de água
12 colheres de açúcar a gosto

 MODO DE FAZER 
1. Corte os maracujás e retire a polpa.

2. Coloque as polpas em um liquidificador com a água
e bata até ficar bem cremoso.

3. Depois coloque em uma jarra de capacidade para 2
litros.

4. Acrescente 12 colheres de açúcar e mexa até o
açúcar desaparecer.

5. Leve à geladeira até ficar gelado.
 

Contribuição: Bernardo José Tertuliano e

família



Feijoada

 
INGREDIENTES:

1 kg de feijão 
250 gr de bacon 

3 calabresas 
1/2 kg de costelinha 

1/2 kg de miúdos de porco 
Tempero a gosto

 MODO DE FAZER :
Cozinhar os miúdos e o feijão e reservar, picar a
calabresa e o bacon e também reservar. Em uma
panela, colocar 1 colher de óleo, cebola e o alho pra
dourar, para cozinhar a costelinha de porco.
Adicione um pouco de sal na carne. Depois que a
carne estiver bem dourada acrescente o bacon e a
calabresa para fritar um pouco. Após ter fritado
acrescente os miúdos de porco e o feijão e coloque
água até cobrir os ingredientes. Espere começar a
ferver e experimente, se necessário coloque mais
um pouco de tempero. 

Deixe ferver até engrossar o caldo e depois é só
servir!

 
 

Contribuição : Sophia Marcelly Rodrigues Silva e família



Sanduíche de Pão Francês
Ingredientes 

· Pão francês (a quantidade fica a seu
critério)

· 2 fatias de queijo presunto 
· 3 fatias de bacon

· Batatinha 
· Maionese
· Ketchup

 
 

MODO DE FAZER
1. Corte o pão francês ao meio, passe a maionese.

2. Frite o bacon .
3. Coloque uma fatia  de presunto no pão, o bacon , a

batata a outra fatia de presunto e o katchup
4. Feche o pão francês.

5. Está pronto o seu sanduíche!.

 
 Contribuição: Lana Sophia Torquato Oliveira e família

 



Pudim de Gelatina 

INGREDIENTES
· 1 caixa de leite condensado
· 1 caixa de creme de leite
· 1 suco de morango
· 1 gelatina de morango
· 1 copo de água quente e fria

 
 MODO DE FAZER

1. Prepare a gelatina com um pouco de água quente e
dissolva e depois um pouco de água gelada e reserve
2. No liquidificador coloque o leite condensado, o
creme de leite, suco e a gelatina
3. Bata tudo até ficar uma consistência homogênea
4. Coloque numa forma de pudim e leve para o freezer
por 30 minutos ou até endurecer e depois coloque na
geladeira.

 
 

Contribuição : Gustavo Alves Silva e família

 



Mousse de Morango com Tang

INGREDIENTES
· 1 lata de leite condensado
· 1 e 1/2 caixinha de creme de leite
· 1 pacote de pó para suco de morango
Tang

 
 

MODO DE FAZER
1. Na batedeira ou no liquidificador , bata o leite
condensado, o creme de leite e o pó para suco de
morango, até dobrarem de volume (entre 3 e 4
minutos).
2. Despeje o mousse de morango em tacinhas
individuais ou em uma travessa.

 
 

Contribuição:  Tainá Silva de Souza e família

 



Mousse de Maracujá

INGREDIENTES 

· 1 lata de leite condensado
· 1 lata de suco de maracujá
(medida pela lata de leite
condensado)
· 1 lata de creme de leite sem
soro

 
 

MODO DE FAZER
1. Em um liquidificador, bata o creme de leite, o leite
condensado e o suco concentrado de maracujá.
2. Em uma tigela, despeje a mistura e leve à geladeira
por, no mínimo, 4 horas.

 
 

Contribuição: Alex Mateus Teixeira Ananias e

família

 



3º ANO 
 

PROFESSORA MADALENA



Brigadeiro Gourmet 
Ingredientes 
1 lata leite condensado 
1 caixinha creme de leite 
1 colher sopa margarina 
4 colheres de chocolate em pó 
4 colheres de gotas de chocolate ou
chocolate em barra picado
1 panela antiaderente 

 
 

Modo de preparo 
Em uma panela antiaderente coloque leite
condensado, margarina, chocolate em pó, amasse bem
até misturar todos ingredientes ,ligue o fogo em baixa
temperatura, mexa sempre pra não agarrar.
Começando a ferver, acrescente as gotas de chocolate
e continue mexendo até todas gotas de chocolate
derreterem. Desligue o fogo e acrescente 1 caixinha de
creme de leite para suavizar nosso brigadeiro, coloque
em um marinex e deixe esfriar.
Esfriando, é só se deliciar com essa delícia. 

 
 

Maria Luiza de Souza 



Docinho de Leite Ninho 
Ingredientes 
2 xícaras de leite em pó
2 colheres de açúcar
1 colher de leite condensado
1 colher de coco ralado
1 colher de leite de coco
Margarina
Nutela ou cravo para decorar 

 
 

Modo de preparo 
Coloque a xícara de leite em pó em uma vasilha,
acrescente o açúcar junto com o leite condensado e
coco ralado e vai colocando o leite de coco até o ponto
de enrolar. Depois unte a mão com margarina e faça
bolinha e passe no açúcar e decore com nutela ou
cravo e pode comer.

 
 

Alice Manuela Fontes Ferreira 



Brigadeiro 

Ingredientes
Leite condensado

Nescau

 
 

Modo de preparo
Coloque o leite condensado em um prato e 3 colheres

de nescau, misture tudo e coloque na geladeira, depois
pode comer.

 
 

Jorge Miguel Rodrigues Martins 



Sanduíche de Forno 
Ingredientes
Pão de forma

Presunto
Mussarela 

Molho de tomate
Tomate

Maionese
Azeitona 
Orégano

 
 

Modo de preparo
Em uma forma coloque o molho de tomate e faça uma

camada de pão de forma, de presunto e mussarela,
depois coloque o tomate, a azeitona, o orégano e a

maionese. Repita a camada e leve ao forno pré-
aquecido a 180º graus por 20 minutos. Está pronto! É só

saborear!
 

 
 Aleera Moura de Jesus 



Brigadeiro Simples 

Ingredientes
Leite

2 colheres de toddy
1 colher de margarina

 
 

Modo de preparo
Em uma panela coloque o leite, o toddy e a margarina,

misture até dar o ponto para comer de colher.
 

 
 

Jordana Vitória Tereza da Silva 



Pipoca Gourmet 
Ingredientes

Pipoca
1 xícara de 200 ml de pipoca
5 colheres de sopa de óleo

Calda
1 colher de sopa de margarina

1 xícara de chá de 200ml de açúcar
Meia xícara de chá 200ml de água
1 xícara de 200ml de leite ninho

 
 

Modo de preparo
1. Coloque o óleo, a água, o açúcar e o milho de pipoca em uma

panela grande e mexa bastante (sim, tudo junto).
2. Mexa em fogo alto até começar a estourar a pipoca (pode

demorar uns 15 minutos), tenha cuidado para não se queimar
quando a pipoca pular.

3. Baixe o fogo, feche a panela e mexa de vez em quando
(sacudindo a panela), até você ouvir as pipocas pararem de

estourar.
4. Assim que as pipocas demorarem mais de 5 segundos para

estourar, desligue o fogo.
5. Quando sua pipoca estiver pronta, ela vai ficar "caramelizada"

e um pouco colada uma na outra por causa da calda.
6. Coloque o leite ninho em uma vasilha e misture bem a pipoca

com o leite ninho.

 
 

https://blog.tudogostoso.com.br/noticias/pipoca-receitas-diferentes-e-deliciosas/


4º ANO 
 

PROFESSORA CLAUDIANE 



Mingau
Ingredientes 

2 colheres de creme de milho diluído com
leite 1/2 xícara.

1 colher de manteiga ou margarina
150 ml de leite.

2 colheres rasas de açúcar.
Canela em pó a gosto

 
 

Modo de preparo 
Coloque o leite para aquecer, quando estiver
querendo levantar fervura acrescente o açúcar,
manteiga e o creme de milho diluído.
Em seguida, mexer sem parar para não
empelotar, após 3 minutos de cozimento pode
desligar e servir com canela a gosto.

 
 

Isabella Caroline



Bolo de Cenoura 

Ingredientes:
2 cenouras médias,
3 ovos,
1 xícara de açúcar, 
150ml de óleo,
2 xícaras de farinha de trigo, 
1 colher de fermento.

 
 

Modo de preparo 
Bata todos os ingredientes no liquidificador. 
 Em uma forma untada, leve ao forno pré
aquecido a 180º graus por aproximadamente 55
minutos.

 
 

Danielly



Pão de Queijo

Ingredientes:
2 copos americanos de leite
1copo de óleo
400 gramas de queijo ralado
4 ovos
1/2 quilo de polvilho
Sal agosto.

 
 

Modo de preparo 
Coloque em um panela o leite e o óleo deixe
ferver, e em seguida escalde o polvilho e
coloque o sal e os ovos e amasse bem até
deixar a massa consistente. Asse em forno
quente

 
 

Wender Mateus 



Brigadeiro 

Ingredientes:
1 caixinha de leite condensado
 3 colheres d chocolate em pó 
1 colher de manteiga
1 caixinha de creme de leite

 
 

Modo de preparo 
Coloque todos os ingredientes em fogo médio,
mexendo sempre até engrossar.
Despeje numa travessa para esfriar e sirva.
Bom apetite!

 
 

Maria Laura



5º ANO 
 

PROFESSORA SILVANA  



Cappuccino Caseiro 

Ingredientes:
2 xícaras de açúcar
50g de café solúvel
1 xícara de água bem quente

 
 

Modo de preparo 
Juntar os ingredientes e bater tudo na
batedeira.
Tomar com leite quente

 
 

Isabella Fernanda Machado Leite



Bolo da Vovó Abadia 
Ingredientes:
5 copos de açúcar.
3 ovos.
1 copo de óleo.
1 copo de farinha de trigo.
1 copo de fubá.
1 copo de leite  morno.
1 colher(sopa) de fermento.

 
 

Modo de preparo 
Bata tudo no liquidificador. Coloque em uma
forma untada e asse em forno preaquecido.

 
 

Davi Santos Afonso



Molho de Salsicha
Ingredientes:
½ Kg de salsichas picadas.
1/2 xícara de óleo.
Uma cebola picadinha.
1 dente de alho amassado.
Pimenta do reino.
Cebolinha.
Sal a gosto.
1/2 xícara de óleo.
Água até cobrir as salsichas.
Uma colher (sopa) de extrato de tomate.

 
 

Modo de preparo 
Coloque o óleo em uma panela para aquecer. 
Acrescente o alho e a cebola e deixe dourar.
Despeje as salsichas e misture. 
Acrescente a água e os outros ingredientes. 
Deixe ferver por 10 minutos e está pronto.
Delicioso com pão, arroz branco ou macarrão.

 
 



4º ANO 
 

PROFESSORA SIMONE  



Amendoim Doce
INGREDIENTES:

500 GR. DE AMENDOIM
2 XÍCARAS DE AÇÚCAR
2 XÍCARAS DE ÁGUA
6 COLHERES DE NESCAU OU TODDY
1COLHER DE FERMENTO

 
 Modo de preparo:

 
Coloque na panela, o amendoim, o açúcar na
panela, o chocolate em pó e o fermento.
Coloque a água e mexa bem.
Ponha no fogo e mexendo sempre até reduzir a
água.
Quando a água secar e começar a desgrudar da
panela, tire do fogo e deixe esfriar.
Depois de frio é só comer

 

Ana Júlia Diniz



Bolo de Queijo 
INGREDIENTES:
• 4 ovos
• 2 copos (requeijão) de farinha de trigo
• 2 copos (requeijão) de açúcar refinado
• 1 copo (requeijão) de queijo ralado
• 3 colheres (sopa) cheia de manteiga
• 1 copo (requeijão) de leite
• 1 pitada de sal
• 1 colher (sopa) cheia de fermento em pó

 
 

Modo de preparo:
 
1. Em uma tigela adicione a manteiga, o açúcar
e os ovos, bata bem até esbranquiçar.
2. Em seguida adicione o sal, a farinha e o leite,
alternando.
3. Misture bem, em seguida adicione o queijo e
misture.
4. Por último o fermento, mexa bem.
5. Leve para assar em fôrma untada e
enfarinhada, em forno médio, pré-aquecido,
por cerca de 40 minutos, até dourar.
6. Não abra o forno antes de 30 minutos para
não murchar o bolo.

 

Eduarda Nogueira



Bolo de Cenoura com Calda de Chocolate
INGREDIENTES:
3 CENOURAS PICADAS
3 OVOS
1 XÍCARA DE ÓLEO DE SOJA
3 XÍCARAS DE FARINHA DE TRIGO
2 XÍCARAS DE AÇÚCAR
1 COLHER DE FERMENTO QUÍMICO EM PÓ
INGREDIENTES - COBERTURA
1 COLHER DE MARGARINA
MEIA XÍCARA DE LEITE
5 COLHERES DE ACHOCOLATADO EM PÓ
4 COLHERES DE AÇÚCAR

 
 

Modo de preparo - massa
1. Coloque os ingredientes no liquidificador e
acrescente aos poucos a farinha.
2. Leve para assar em uma forma untada.
3. Depois de assado cubra com a cobertura.
Modo de preparo - cobertura
1. Misture todos os ingredientes, leve ao fogo e
deixe ferver até engrossar.

 

Eduardo Micael



Sorvete de Banana 

INGREDIENTES:
2 BANANAS
1 CAIXINHA DE CREME DE LEITTE
3 COLHERES DE SOPA DE LEITE EM PÓ

Modo de preparo:

Junte as bananas cortadas em rodelas, o creme de
leite e o leite em pó e bata no liquidificador até
ficar uma massa homogênea.
Passe para outro recipiente e leve ao congelador
por 4 horas

 

Nicoly Aires



Bolo de Fubá com Queijo 
INGREDIENTES:
3 OVOS
1XÍCARA DE ÓLEO
2 XÍCARAS DE FUBÁ
1 XÍCARA E 1/2 DE AÇÚCAR
1 XÍCARA DE CHÁ DE FARINHA DE TRIGO
2 XÍCARAS DE CHÁ DE LEITE
1 PIRES DE QUEIJO RALADO
1 COLHER DE SOPA DE FERMENTO EM PÓ

Modo de preparo:

Bata as claras em neve até ficar firme, reserve.
No liquidificador bater os outros ingredientes.
Juntar com as claras batidas.
Misturar tudo muito bem, colocar em uma
assadeira untada e enfarinhada.
Levar ao forno médio por aproximadamente 45
minutos.

 

Sophia Oliveira



Mousse de Maracujá

INGREDIENTES:
• 1 LATA DE LEITE CONDENSADO
• 1 LATA DE SUCO DE MARACUJÁ (MEDIDA PELA LATA DE LEITE
CONDENSADO)
• 1 LATA DE CREME DE LEITE SEM SORO

Modo de preparo:

1. Em um liquidificador, bata o creme de leite, o leite
condensado e o suco concentrado de maracujá.
2. Em uma tigela, despeje a mistura e leve à geladeira
por, no mínimo, 4 horas.

Lívia



FIM DE SEMANA

AMIGOS,
RECEITAS &
FILMINHO.


