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Realizada entrevista com a ex aluna e ex docente da
Escola Carlos de Campos, no ano de 1955, a Professora
Neide Gaudenci de Sá.
A entrevista tinha como objetivo resgatar a história oral

de vida da Professora Neide com a apostila “Receitas”,
organizada pela Professora Debble Smaira Pasotti.
Professora Neide contou suas memórias com as receitas
elaboradas no Curso de Prática de Ensino e Divulgação
de Higiene Alimentar.
Relata que fez o curso de “Divulgação de Conhecimento
sobre Alimentação” por exigência do Dr. Pompêo
(Francisco Pompêo do Amaral), para manter a unidade
do curso todos os professores deveriam fazer o curso de
culinária.
Professora Neide discorre sobre algumas receitas e suas
lembranças:

Pão de ló – massa muito macia, coberto com claras, que eraPão de ló – massa muito macia, coberto com claras, que era
preparado para encerramento do curso;

Bolinho de carne crua – fígado fatiado bem fininho, enrolado em
uma fatia de presunto, servido no refeitório para as crianças que
frequentavam o Dispensário de Puericultura, com o objetivo de
suplementar ferro e vitamina B12. “As crianças se recuperavam
rapidinho”.

Doces preparados com leite – para aproveitamento das sobras
de leite, que na época se estragava com facilidade;

Galinha desossada e recheada – “ ficava uma delícia” – diz
Professora Neide;

Caldo de feijão – ressalta que Dr. Pompêo dava muita
importância a essa preparação para a alimentação da
população;

Pirão de batatas – relata que Dr. Pompêo se recusava a usar a
palavra ‘purê’ já que é uma palavra francesa, dizia ele “se tem
uma palavra em português temos que usá-la”;

Nos conta que as aulas de laboratório eram preparadas
pelas alunas com muito capricho, “separavam todos os
ingredientes antes do início das aulas”; e da dedicação
das professoras com o curso e com as alunas.
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