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SABOREIE O CONVIVER
Amor à mesa no coração dos alunos dos 4ºs anos do  

Colégio Maria Imaculada



PREFÁCIO

O nosso projeto se baseou em uma reflexão
sobre a importância do conviver, resgatando
as relações humanas.

A proposta foi inspirada no livro Minha mãe
fazia, de Ana Holanda.

Nesse livro, a autora resgata memórias
afetivas relacionadas às receitas de família,
como aquelas dos cadernos de nossas avós
e mães – simples e que transbordam aromas
de felicidade e momentos de convivência.

O nosso trabalho foi provocar as crianças e
trazer à tona sentimentos adormecidos e
resgatados com sabor e aroma de receitas
que fazem parte da nossa história.

Apreciem nosso livro de “receitas de família”.



“Cappuccino Mais Amor, Por Favor”

Receita preparada por nossos alunos, recheada de ingredientes saborosos, como  
união, alegria, respeito, partilha, delicadeza e amor.
Aceite o nosso convite, saboreie o conviver com pessoas queridas e sirva-se à  
vontade, pois tem sempre uma xícara a mais te esperando...

Ingredientes:
200 gramas de leite em pó
10 colheres de sopa de achocolatado.  
50 gramas de café solúvel.
100 gramas de açúcar.
2 colheres de sopa de bicarbonato de sódio.  
1 colher de chá de canela em pó.

Misture todos os ingredientes com muito capricho.
Coloque água quente, mexa e sirva!
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