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 PESQUISA COM AS FAMÍLIAS

  66,6% Satisfatório, estamos realizando dentro da nossa realidade.
  18,17% Ótimo, estamos conseguindo executar com facilidade.
  10,1% Regular, estamos conseguindo realizar com dificuldades.
  4,6 % Ruim, não estamos conseguindo realizar as atividades.

Como você tem considerado 
a execução das atividades 
pedagógicas em casa durante 
este período de aulas não 
presenciais?

  56,1% Não, tenho insegurança, pois acredito que o retorno ainda é 
arriscado e desnecessário.

 32,5% Talvez, irá depender das medidas sanitárias e dos protocolos 
que virão a ser definidas pelos órgãos responsáveis.

 11,3% Sim, confio nos órgãos responsáveis que estão de acordo 
com a retomada das atividades presenciais.

Considerando um possível 
retorno das aulas presenciais 
no segundo semestre, a 
família se sente segura em 
o(a) aluno(a) frequentar as 
aulas presenciais?

  

AGENDA

O resultado da nossa pesquisa realizada em 
julho, com respostas de 84,8% das famílias do 
Anabá, aponta que a maioria está conseguindo 
realizar as atividades propostas em casa, durante 
este período de pandemia. Quanto à retomada 
das aulas presenciais, o levantamento revela 
que pais e mães ainda se sentem inseguros de 
mandar os filhos para a escola. No total, 56,1% 
consideram que o retorno ainda é arriscado e 
desnecessário, enquanto 32,5 % dizem acreditar 
que irá depender das medidas sanitárias e 
protocolos indicados por órgãos oficiais. Apenas 
11,3% dizem estar confiantes nas políticas para 
retomada. Um dado relevante é o índice de 
alunos pertencentes aos grupos de risco: 8%. 

Essas informações vão nortear nossas 
avaliações sobre o caminho a ser tomado. 

As próximas semanas vão exigir decisões 
críticas sobre o retorno, que serão tomadas 
em conjunto com a comunidade. A nossa 
Comissão de Volta às Aulas Presenciais continua 
dedicada a esmiuçar as diretrizes recebidas 
das autoridades estaduais para adequar às 
necessidades da nossa Escola. (ver p. 4)  

Encaminhamentos  – As respostas do 
questionário e os comentários dos pais e 
mães no documento trouxeram sugestões e 
encaminhamentos para os professores das 
áreas e para a administração. A Secretaria 
identificou a necessidade das famílias de 
mais treinamento para aperfeiçoar o uso da 
plataforma Unimestre. Por isso, será realizado 
um minicurso online (veja ao lado).

maioria satisfeita com aulas  
remotas e cautelosa sobre retorno

  Treinamento para 
a comunidade
A Escola programou para o dia 27 de 
agosto, às 19h30, um encontro via Zoom 
da secretária escolar Shayany com 
mães, pais e alunos para tirar dúvidas 
sobre o funcionamento da plataforma 
UNIMESTRE. Interessados podem enviar 
antecipadamente seus questionamentos e 
sugestões para o treinamento para o e-mail 
secretaria@anaba.com.br, ou WhatsApp 
99664-0101 (secretaria).  Esperamos vocês. 

Como você avalia a plataforma UNIMESTRE?

 52,1% Satisfatório, conseguimos utilizar, 
porém com poucas dificuldades.

 21,8% Ótimo, conseguimos utilizar bem a 
ferramenta.

 19%  Regular, conseguimos utilizar, porém 
com muitas dificuldades.

 7,1%  Ruim, não conseguimos utilizar, 
precisamos de treinamento.

Como você avalia o espaço e a estrutura 
para o(a) aluno(a) estudar em casa? 
58,3%  Regular, compartilhado para 

outras atividades e estruturado.
37,4%  Ótimo, reservado somente para 

estudo e estruturado.
4,3%  Ruim, não possui ambiente 

adequado para estudar, sem 
estrutura.

Como você avalia o ritmo das atividades 
não presenciais realizadas/enviadas pelos 
professores? 
69% Estamos gostando do ritmo, é 

suficiente.
17,8% Estamos sentindo falta de mais 

atividades.
13,2% Estamos sobrecarregados, têm 

muitas atividades.

A família tem condições (em questão 
de logística) de manter as atividades 
pedagógicas não presenciais?
98,6%  Sim, temos condições de manter 

as aulas não presenciais.
7,4%  Não, não temos condições de 

manter as aulas não presenciais.

O(a) aluno(a) faz parte do grupo de risco da 
COVID-19?
92%   Não
8%     Sim

O(a) aluno(a) mora na mesma casa com 
alguma pessoa do grupo de risco ou que 
tenha alguma necessidade especial, 
sendo necessário permanecer em trabalho 
remoto?
66,9%   Não
33,1%   Sim

Caso sim, durante as aulas presenciais, o(a) 
aluno(a) tem como se manter isolado desse 
familiar do grupo de risco?
30,7%   Não  
6,7%     Sim
62,6%   Não se aplica, a resposta 

anterior foi negativa.

O(a) aluno(a) já foi diagnosticado(a) com 
COVID-19?  100% Não

Alguém do núcleo familiar (que more com 
o(a) aluno(a)) já foi diagnosticado(a) com 
COVID-19? 
98,8% Não  1,2% Sim

Caso algum membro do núcleo familiar 
(que more com o(a) aluno(a)) teste positivo 
à COVID-19, o(a) aluno(a) tem como ficar 
isolado(a) dele(a)? 
53,7% Sim   46,3% Não

Como está em casa?
A pesquisa também aponta que a maioria 
possui em casa espaço regular ou ótimo 
para as atividades. Em relação ao ritmo 
das atividades, 69% aprovam e 98,6% 
têm como manter as atividades não-
presenciais. 
Em relação à Covid-19, nenhum aluno 
cujos pais responderam o questionário foi 
diagnosticado, mas 8% pertencem ao grupo 
de risco. Ainda, embora a maioria (66,9%) 
não resida com familiar que pertença ao 
grupo de risco da Covid-19, 33%, sim, 
reside.  E, em relação ao isolamento, 
caso algum membro do núcleo familiar 
teste positivo, quase metade dos alunos 
(46,3) não tem como manter-se isolada de 
contato com a pessoa. 

18.08 – Encontro com a 
Comissão Financeira da 
Escola, às 19h30, via Zoom. 

19.08 – Conexões Solidárias: 
Beatriz Camorlinga, às 
19h30.

21.08 – Conexões Solidárias: 
Manu Medeiros.

25.08  – Conexões Solidárias: 
Sérgio Beck.

 27.08 – Treinamento 
plataforma UNIMESTRE,  
às 19h30, via Zoom.

http://www.anaba.com.br
https://us02web.zoom.us/j/84823396250
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u Comunidade em ação

Palestras e workshops online
Com sete palestras realizadas e outras nove 
já no forno, a campanha Conexões Solidárias 
vem promovendo, com muito entusiasmo, 
trocas interessantes na nossa comunidade 

e reunindo doações espontâneas para a nossa Escola. O 
próximo encontro, no dia 19 de agosto, às 19h30, será com 
a professora Beatriz Camorlinga, para um bate-papo sobre 
"Expectativas e Frustrações em Tempo de Isolamento Social". 
Siga o Instagram do grupo para acompanhar a agenda. Na 
semana passada, aconteceu o primeiro encontro pela manhã. 
Agora, os organizadores estão consultando a comunidade 
sobre os horários mais convenientes para poder contemplar a 
todos. Responda a enquete online e ajude nesta elaboração. A 
contribuição pelas palestras, veiculadas também no YouTube, 
pode ser feita em qualquer momento como depósito na conta 
da escola (Associação Pedagógica Micael) ou via Pic Pay. 
Pede-se adicionar, 0,01 (um centavo) na doação para facilitar a 
contabilidade.   

Presente  – No dia 17 de agosto, 
será realizado um sorteio, pelo 
Instagram, da aquarela produzida 
ao vivo pelo artista plástico 
Maurizio de Reda, na palestra do 
dia 28 de julho. A imagem é de 
uma rua no bairro de Ratones. 

u Pré-matrícula 2021
Para garantir as vagas na escola no ano que vem, a secretaria irá enviar para as 

famílias, já no início de setembro, um pedido de confirmação de interesse que deverá 
ser preenchido e devolvido. Trata-se de medida fundamental para orientar a elabora-
ção, pela comissão financeira, da planilha orçamentária de 2021, além de orientar o 
planejamento dos espaços da escola em função do distanciamento social. Mais infor-
mações serão divulgadas ao longo do mês.

uApresentando 

Victor Cury, professor 
de química do Médio, 
iniciou na Escola um 
pouco antes das aulas 
serem paralisadas por 

conta da pandemia, em março. Parana-
ense de Maringá, Victor é formado em 
engenharia química, faz doutorado em 
engenharia ambiental na UFSC e mora há 
oito anos em Florianópolis. Aproximou-
-se da Antroposofia pela educação do 
filho Miguel, de 6 anos, e da esposa, que 
é professora Waldorf no Jardim Bosque 
dos Girassóis. “Sou entusiasmado com a 
possibilidade de trazer a abordagem da 
ciência de maneira prática e significativa 
em uma pedagogia viva e transformado-
ra”, diz. Ele também é professor de mate-
mática na escola Arandu.

Saída e substituições As professoras Már-
cia, no 2º ano, e Denise, na própria turma 
do 1 º ano, serão as substitutas da profes-
sora Ângela, de trabalhos manuais, que sai 
de licença para esperar a chegada de uma 
menininha para o final de agosto. Com a 
saída do professor Diego, que se dedica a 
novos projetos, as aulas de ensino religio-
so do Fundamental serão assumidas pe-
los professores de classe. Na jardinagem, 
aguarda-se o retorno das aulas presen-
ciais para uma definição.

u SALVE Micael!
A época de Micael 
está chegando e os 
professores da área 
de movimento já 
estão planejando as 

tarefas da gincana que, neste ano, serão 
cumpridas a distância pelas turmas 
do 6° ao 9° ano. A ideia é aproximar o 
novo formato o máximo possível das 
atividades realizadas no nosso tradicional 
evento, com padrinhos ou madrinhas, 
encontros semanais pelo Zoom, e 
atividades adaptadas às circunstâncias. 
As seis equipes serão definidas até o 
final de agosto e terão um encontro por 
semana, em setembro. As atividades 
para o dia da gincana  — ainda sem data 
— estão sendo definidas. Aguardemos!

u Zoom do financeiro É nesta 
terça-feira, dia 18, às 19h30, o nosso 
segundo encontro com Comissão 
Financeira, via Zoom. Será apresentada 
uma atualização das contas da escola 
e das campanhas promovidas por 
mães e pais. O encontro terá 1 hora de 
duração, com a metade final dedicada a 
perguntas e respostas. Participe!

Rifa do 110 ano
As famílias da classe 
fizeram doações de 
produtos artesanais, como 
a feltragem acima, e de 
vales para aulas online 
formando um super-prêmio 
para deixar bem feliz o 
ganhador. Confira aqui os 
prêmios. Os bilhetes podem 
ser adquiridos no site:  
https://www.rifatech.com/
app/469050001.xhtml  ao 
custo de R$ 10,00 o número. 
O sorteio será no dia 2 de 
setembro, às 19h.

Olho no lance! 
Agora os 
domingos vão 
ser dias de 

leilão! Em 30 de agosto, às 18h, 
será a inauguração do primeiro 
evento da nova campanha Eu 
Quero!!! Leilão, organizada 
online, no Instagram, pelo 
nosso leiloeiro Rondon (pai 
do Luan do 6º e da Luara, do 
4º ano). O primeiro item, uma 
geladeira Bosch em Inox, já 
está recebendo lances! E a 
disputa para arrematá-lo 
está acirrada. Para participar, 
faça o seu lance público via 
comentários no Instagram. 
Outros produtos doados pela 
nossa comunidade logo serão 
divulgados: um patinete 
elétrico, um soprador de grama, 
um violino, um violão e uma 
manta de lã de 1,70m por 70cm. 
Fique de olho!

Fios & Papos
Espaço para a venda dos lindos 
artesanatos criados pelas 
famílias e professoras da 
Educação Infantil. As entregas 
são feitas em todo o país e a 
renda é para a Escola.

Brechó do 8o

Organizado pelas famílias do 8o 
ano, o brechó segue ativíssimo 
com as vendas e tem a renda 
destinada à Escola. Entregas 
são feitas no Campeche e no 
Itacorubi.

https://www.instagram.com/conexoessolidarias/
https://doodle.com/poll/k23y4umy4gkwtxbx
https://app.picpay.com/user/conexoessolidarias
https://us02web.zoom.us/j/84823396250
https://www.rifatech.com/app/469050001.xhtml
https://www.instagram.com/rifa11ano2020/
https://www.rifatech.com/app/469050001.xhtml
https://www.rifatech.com/app/469050001.xhtml
https://www.instagram.com/euquero.leilao/
https://www.instagram.com/euquero.leilao/
https://www.instagram.com/euquero.leilao/
https://www.instagram.com/fiosepapos/
https://www.instagram.com/brecho.8.2020/


u aprendendo matemática  
com os anõezinhos

A Mariah e o Théo, crianças do 1º ano, estão 
entusiasmadas com o aprendizado dos números, 
contando pedras preciosas que o anão da adição 
tem recolhido do fundo da terra com muito trabalho. 
“Gostaria de aproveitar para agradecer a parceria das 
famílias que têm trabalhado tanto quanto os anões”, diz a 
professora Denise.

u galeria das artes Exibimos alguns desenhos dos alunos das turmas da professora Giselli Neder: do 6º ano, que treinou 
observação de áreas claras e escuras, temos a série de objetos metálicos em grafite. O 7º ano apresenta uma série de fachadas, 
resultado do estudo da perspectiva. Já o 8º treinou observação, caracterização e composição com objetos pessoais. 

u Ensino Médio  

Já das turmas do 9º e 10º ano, a 
arte vem das aulas de geometria 
do professor José.

    NA SALA DE AULA



u educação infantil Mesmo a distância, as professoras e auxiliares da 
Educação Infantil têm conduzido uma intensa agenda de atividades com as 
famílias, que inclui: encontros semanais de trabalhos manuais vendidos no 
Bazar Fios & Papos, com renda revertida para a Escola; o envio, uma vez por 
mês, de presentinhos da natureza para as crianças em casa; a organização 
de uma publicação mensal com textos, histórias, canções de época como 
Pentecostes, São João, Inverno ou a Época do Lavrador, que está sendo 
preparada e deverá circular na próxima semana; um ciclo de palestras sobre 
temas como saúde, com a Dra. Luigia, a transição para o primeiro ano, com 
a orientadora Taísa Bourguidnon, ou desenho infantil, a mais recente, que 
foi dividida em duas partes e ministrada pelas professoras em 14.07 e 03.08, 
direcionadas aos pais e mães do Jardim e Maternal, via Zoom. Elas também 
têm produzido vídeos para celebrar datas festivas, como foi o do Dia dos 
Pais, no domingo, 9 de agosto. 

u Fraternidade em ação 

Depois de cinco encontros, os 
participantes do workshop 
Diálogos Fraternos formaram 
seis grupos de ação: retorno 
das aulas presenciais; rede de 
apoio mútuo e apoio financeiro; 
autodesenvolvimento e 
rede de apoio emocional; ambiente virtual; apoio aos jardins; 
e comunicação. Interessados em se envolver com alguma das 
propostas podem enviar e-mail para encontrosfraternos@gmail.
com. O evento, organizado por alunos da formação "A Arte do 
Encontro", conduzida por Waldyvia e Walkyria Machado na 
Associação Sagres, aconteceu de 22 de junho a 20 de julho, e 
reuniu professores, colaboradores, mães e pais de 40 instituições 
Waldorf, principalmente da região Sul.

ACONTECEU 

u estes adoram  
fazer arte

Os professores da área 
de artes da Escola têm 
encontro marcado todas 
as quartas-feiras às 
16 horas para discutir 
questões do currículo nesse 
modelo não-presencial, 
trocar experiências sobre 
o andamento das aulas, 
organizar a entrega de 
materiais para os alunos 
e o recebimento dos 
trabalhos, além de, claro,  
divertirem-se com os colegas.

u preparando a escola Na terça-feira, dia 11 de agosto, foi feita uma primeira reunião presencial da 
administração com a equipe de limpeza e manutenção da Escola. No encontro foram avaliados os itens das Diretrizes 
para o Retorno às Aulas referentes às medidas de higiene pessoal;  readequação dos espaços físicos e de circulação 
social; adequações do espaço para as medidas de distanciamento social; higienização e sanitizacão de ambientes; 
e higienização de materiais e instrumentos didáticos. A reunião teve a finalidade da tomada de conhecimento das 
diretrizes por parte da equipe e, ao mesmo tempo, de treinamento para as ações que devem ser implantadas na 
Escola. Nossa Comissão de Volta às Aulas Presenciais segue com encontros semanais organizada em cinco grupos 
de trabalho com a função de adequar nossa rotina às diretrizes das autoridades de saúde e educação. Também já 
começaram a chegar alguns equipamentos que estão sendo adquiridos, como os termômetros da foto. 

http://www.anaba.com.br/app/arquivos/pdf/inverno-jardim-e-maternal-20200814153751.pdf
https://drive.google.com/file/d/1KUzpadqzukCXtqx14AYWI6TuYUGuNVpz/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1KUzpadqzukCXtqx14AYWI6TuYUGuNVpz/view?usp=sharing
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"Todo ser humano é um ser com necessidades e habilidades, que interage com outros seres humanos; 
nessa interação, parte de suas necessidades são satisfeitas pelas habilidades de outros, e parte de suas 

habilidades são exercidas em atuação para ou com outros seres humanos."  Rudolf Steiner

COMPRA E VENDA
DE USADOS

Compro. MÁQUINA DE COSTURA – 
Estou interessada em comprar uma 
máquina usada em ótimo estado.  
(48) 99828-7200
Carmen Maria Iasko (da Tesouraria). 

Vendo. BATERIA ELETRÔNICA INFAN-
TIL, excelente estado. Preço a combi-
nar.  (48) 9 8427-0092  
Marisa Jordina Franco  
(mãe do Matheus, 9º ano).

Vendo. ROUPAS DE MENINO – Tama-
nho de 3 e 4 anos, usadas. De 15 a 80 
reais.  (48) 9 8834 0203,  
Juliana Garcia (mãe do Júlio,  
Jardim das Orquídeas).

Vendo. MÁQUINA DE LAVAR ROUPA 
– Brastemp Ative 11kg usada! Defeito 
na tampa! Funciona bem. 550 reais.

 (48) 9 8834 0203 Juliana Garcia  
(mãe do Júlio, Jardim das Orquídeas).

Vendo. CADEIRA DE BALANÇO para 
amamentação, cobertura de corino 
branca com pé de madeira, em óti-
ma condições, com um bom balanço 
e bem bonita. R$ 200,00. 
Vendo. CAMA DE SOLTEIRO ampla, 
estilo provençal, em excelentes condi-
ções, como nova, com ótimo colchão 
de molas, importada. R$1.700,00.

 armazemcravoecanela@gmail.com
Gianini Valduga Nogueira  
(mãe do Luca, do 7º ano).

Vendo. VIOLINO marca Michael, ta-
manho 3/4, com estojo, arco e om-
breira. R$ 300,00  (48) 9657-2004. 
Maria Antônia, aluna do 10º ano

ACEITO

Em dezembro receberemos um novo 
ser em nossa família, e na preparação 
precisaremos de um mini berço ou 
berço. Só precisaríamos verificar o ta-
manho do móvel. Caso alguém tenha 
sobrando ou venha a se desfazer de 
um bebê conforto, ou cadeirinha de 
carro tbm aceitamos. 
Muito agradecida. Suélen (mãe do 
Kainan, do 2º ano)  (48) 9 9623 3500

COMPRO Livro - A Arte da Educação I, 
de Rudolf Steiner  (48) 98416.6985 
Talita (mãe da Sofia do 10º, da Alice 
do Jardim Flor de Lótus e da Aurora 
do Maternal das Lavandas).

ACEITO por doação ou empréstimo 
(por um longo período) o livro Consul-
tório Pediátrico – Um Conselheiro 
Médico-Pedagógico – W. Goebel e M. 
Glöckler, da Ed. Antroposófica.  (48) 
9969 3612 Marli (mãe da Maria Antônia, 
10º ano).

OFEREÇO

DOAÇÃO. Temos um colchão de 
solteiro e um travesseiro para 
doação. Também temos uma telha 
translúcida ondulada.  48 9161-
3886. Flávia (mãe da Laura, do 4º ano 
e da Cassia, do 2º ano)

PRODUTOS

Vendo. KITS DE MINI BASTIDOR 
(moldura) para bordado. Contém 5 
peças por 20 reais. Vários modelos. 
Retirar na proximidades da Lagoa da 
Conceição.  48 9161-3886 Flávia 
(mãe da Laura, do 4º ano e da Cassia, do 
2º ano)

PARADISO MERCATO E CAFFÉ – Pro-
dutos Orgânicos – Empório, pães, bo-
los, feira, almoço, lanches, sucos e ca-
fés. Entregamos na sua casa de seg. a 
sex. das 9h às 18h. 

 (48) 9 8846 8302
 (48) 3364 5828
 @paradisomercatoecaffe

Germano Sá (pai do Arthur Sá, 7º ano), 
Michele Marchi e Alessia Zupello (pais de 
Amanda Marchi, do 10º ano). 

RADIKAL – Produtos de limpeza eco-
lógicos e cuidados simples. Produzi-
dos com processos antigos e alquimia 
moderna, os produtos de limpeza le-
vam somente componentes naturais 
e minerais, tornando-os 100% biode-
gradáveis. 

 (48) 9 9824 4091
  @radikalsaboariasecular

Katja (mãe da Roberta, 4º ano).

GRANOLAS PREMIUM, sem glúten, 
sem lactose. Com e sem adição de 
açúcar mascavo. Embalagem de 1/2 
kg = 26,00. A partir de 2 pacotes = 
25,00/cada. 

 (73) 9 9975 1266
Cláudio (pai da Júlia, 11º ano). 

Classificados

Esta seção continuará na próxima edição, mande seus dados para escolawaldorfanaba@gmail.com

http://www.anaba.com.br


ALIMENTOS NATURAIS – Oferecemos 
uma lista de alimentos para compra 
coletiva, atualizada semanalmente. 
Pedidos por Whatsapp e retirada no 
Rio Vermelho, Rio Tavares ou Lagoa.

 (48) 99945 6176
Paula (mãe da Nicole, 10º ano).

DELIVERY EM FLORIPA DE PRODUTOS 
DE HIGIENE PESSOAL 100% naturais e 
livre de toxinas. Shampoo sólido, sa-
bonetes artesanais com óleos essen-
ciais, desodorante, lip balm, serum fa-
cial, perfumes com fórmulas especiais 
e produtos personalizados. 

 (11) 9 9941 2601
 @notoxboxcosmeticos

Ligia (esposa prof. Diego).

ESTUDIO 1080 CERÂMICAS – Somos 
um estúdio de cerâmica clássica por-
tuguesa, ateliê e galeria. Fabricamos 
e vendemos utilitários e decorativos.

 @estudio1080ceramicas
Camila Priester  
(mãe da Valquíria, 1º ano).

COISAS DA BIA – Acessórios para ca-
belos feitos com carinho e atenção 
para cada peça, scrunchies, faixas, tia-
ras. Venha nos conhecer no Insta-
gram!  @coisas_dabia

 coisasdabiacontato@gmail.com
Beatriz (aluna do 11º ano).

CERÂMICAS ESMALTADAS DEMOCRÁ-
TICAS feitas com amor e à pronta-en-
trega. Também aceito encomendas 
(prazos a combinar).

 (48) 9 9158 8504
  @nart_brasil 

Natália (mãe da Catarina, 1º ano, e 
Caetano, Maternal das Margaridas).

PAULA GOEDERT ARTESANIAS – ob-
jetos decorativos em concreto. Faço 
vasos, luminárias, bandejas, velas, 
incensários, além de alguns comple-
mentos em macramê. Também ofere-
ço oficinas presenciais ou à distância 
para ensinar minhas técnicas.

 48 9 8808 0546
 @paulagoedertartesanias

Paula (mãe do Raul, Jardim das 
Orquídeas, e Joana, Maternal das 
Lavandas).

CAMILA PRIESTER – Faço quiches de 
alho poró, cogumelos e abobrinha. 
Entregamos a domicílio.

 (48) 9 9999 0454 
Camila Priester 
(mãe da Valquíria, 1º ano).

PADME FOOD – Mães produzindo ali-
mentos saudáveis para nossas famí-
lias e para a sua! Temos opções sem 
açúcar, sem trigo e sem lactose.

 (48) 9 8408 2412
  @padme.food

Mariana (mãe da Elis,  
do Jardim das Orquídeas).

FORMA DE MÃE – Roupas 
minimalistas para amamentação. 
Produção local.

 (48) 9 8408 2412
  @formademae

Mariana (mãe da Elis, do  
Jardim das Orquídeas).

QUINTAL DA ILHA PRODUTOS NATU-
RAIS E ORGÂNICOS, desde 1999 no 
Itacorubi. Temos uma lista completa 
com os produtos da loja (hortaliças, 
frutas e mercearia). Faça seu pedido 
pelo Whatsapp para retirada ou en-
trega.   (48) 9 9998 0310

  (48) 3025 3420
 @quintal_dailha

Maria (mãe do Pedro, 8º ano).

CASINHA NA ÁRVORE – Criação de es-
paços perfeitos para brincar e cultivar 
a imaginação, dentro ou fora, em bai-
xo ou em cima, de madeira?! Pode-
mos cocriar e construir. 

 (48) 9 9158 3003
 srdarosa@gmail.com

Daniel da Rosa (pai da Mariri Ramos, 1º 
ano, e Saíra, Jardim Flor de Lótus). 

BEE WOOD OFICINA – Oficinas de 
marcenaria e coworking. Produtos em 
madeira para facilitar a rotina com as 
crianças. Be you, Bee Wood.

 (48) 9 8408 2412 
 @beewoodoficina

Rafael Pontes (pai da Olívia,  
Jardim Flor de Lótus).

MELIBEES – Produtos das Abelhas – 
Empresa de Santa Catarina para pre-
servação de abelhas sem ferrão, com 
utilização consciente de seus produ-
tos e propósito de cuidados com a 
saúde, resgatando contato com a na-
tureza. Também oferecemos mel e 
própolis, com entrega a domicílio.

 (48) 9 9911 4911
 @Melibees_

Felipe (pai do Pedro Luíz, do 9º ano).

CAFÉ DO MUSEU BISTRÔ ANTONIETA 
– Pratos salgados e doces para entre-
ga na sexta-feira. A cada semana, um 
novo cardápio. Confira no Facebook 
(cafedomuseubistroantonieta) ou
Instagram e faça sua encomenda pelo 
Whatsapp. 

 48 9 9127 0099
 @cafedomuseubistro 

Grazi e Vanin (pais da Catarina, 5º ano,  
e da Anita, do 3º ano).

 



ORGÂNICOS PERGALÊ – Orgânicos 
certificados em sua casa. Para rece-
ber as listas semanais, ingresse pelo 
Whatsapp no link-convite https://
chat.whatsapp.com/KvQ5mDyNUE-
f2qEQpJJZBsS). 
Mais informações pelo telefone.

 (48) 9 9983 1702
Gabriela Prade (mãe da Laura, 10º ano).

QUITUTES DA LULU & CERVEJARIA 
GAMA – Comida caseira afetiva, segu-
ra, fácil e saborosa na sua casa! Pratos 
congelados / Takeaway ou Delivery / 
Solicite o cardápio! CERVEJA de 1 litro 
(pra viagem) – IPA,  BLOND, APA e ou-
tras!

 (48) 9 9155 9293/(48) 9 9602 1532 
 @cervejariagama 
 @luciana_gama

Marcelo e Luciana Gama (pais do Miguel, 
6º ano, e do João Antônio, 8º ano).

PATI PAPOS – Vendo meu artesanato e 
compartilho conteúdos que ajudam a 
promover saúde para mim e para mi-
nha família através do canal do YouTu-
be Pati Papos.

 @patipapos
Patrícia Dillenburg (mãe da Renata, do 
Jardim das Orquídeas).

GELEIAS ARTESANAIS com frutas or-
gânicas e picles com verduras orgâ-
nicas e biodinâmicas. Aceito vidros 
vazios de geleia (com desconto na 
compra)

 (48) 99900-2368
Beatriz Camorlinga (mãe dos professores 
Rafael e Ana)

ALIMENTOS. Estamos fazendo comida 
congelada e temos também palmito 
(vidro) e Queijos Geração (diversos)  
para venda. Faça sua encomenda 
(48) 99953-0140. Pedro, da Cantina da 
Escola (pai da Emanuela do 6°ano). 

SERVIÇOS

CONSTELAÇÃO SISTÊMICA FAMILIAR 
trazendo luz ao inconsciente, conse-
guimos desfazer emaranhados aními-
cos nos nossos sistemas. Atendimen-
tos individuais ou em grupo. Barras 
de Access – uma ferramenta que har-
moniza os fluxos de energia do corpo. 
Atendimentos individuais de 1h30. 

 (48) 9 9112 6911
Cynara Müller (professora e mãe da 
Heloísa, 9º ano, e da Amanda, 11º ano).

TRADUTORA, REVISORA E PROFES-
SORA DE IDIOMAS – inglês, francês e 
português para estrangeiros. 

 abelaeafera.wordpress.com
 (48) 9 8803 8473
 aidacunhatrad@gmail.com

Aída Carla da Cunha (mãe  
do Arthur, 7º ano).

NUTRICIONISTA FUNCIONAL E MA-
TERNO INFANTIL – Atendimento on-
line (presencial, a princípio, apenas 
após 31.08) via Google Meet, Han-
gouts e Skype. 
Agendamento com Carolina. 

 leticiaklempous.com.br
 (48) 9 9128 8137
 @nutriklempous

Leticia Klempous (mãe do Bernardo, 
Maternal das Lavandas).

TERAPIAS E PRODUTOS – Constelação 
Familiar Sistêmica Quântica em aten-
dimento individual online | Psico-So-
mático-Terapia Floral Bach | Cosmé-
tica 100% Natural Vegetal Orgânica 
(desodorantes, cremes hidratantes 
corpo e rosto, repelentes, etc...)

 (48) 9 9929 6935
 @puravida_cosmetica_natural

Bárbara (mãe da Maria Janaína, 3º ano). 

QUIROPRATA – Especialista em coluna 
vertebral.  (48) 9 8803 5818

 michellelorenzenquiroprata@
gmail.com.
Michelle Lorenzen (mãe da Sarah,  
6º ano, e do Daruan, 12º ano).

FISIOTERAPIA E PILATES – 
 arianaclausen@gmail.com
 (48) 9 8429 6018

Ariana Clausen (mãe do Theo,  
Jardim das Orquídeas).

LADO 37 ENGENHARIA – Controle tec-
nológico de materiais de construção 
civil. Somos uma empresa de pesqui-
sa e tecnologia. Há vários anos desen-
volvemos estudos e nos especializa-
mos em controle de qualidade de 
materiais de construção civil como 
concreto, argamassa, agregados para 
concreto, blocos estruturais entre ou-
tros.   www.L37.com.br

 (48) 9 9188 9070
 (48) 3065 4602
 contato@L37.com.br

Thatyanne Costa (mãe do Daniel,  
3º ano, e do Eduardo, 1º ano).

ECONOMIA VIVA – Gestão financei-
ra pessoal e de negócios com base 
na tríade social de Rudolf Steiner. So-
mos uma rede de profissionais atuan-
do em todo o Brasil. De forma orgâni-
ca e prática, propomos um novo olhar 
para a Economia através de ferramen-
tas de gestão, do desenvolvimento in-
dividual e de habilidades sociais. 

 www.economiaviva.com
 (48) 9 9193 2230  thatyanne.
costa@economiaviva.com

Thatyanne Costa (mãe do Daniel,  
3º ano, e do Eduardo, 1º ano).

MANUTENÇÃO DE COMPUTADORES –
Ofereço serviços de manutenção em 
desktops e notebooks. Instalação de 
hardware e software (sistemas opera-
cionais e aplicativos).

 (48) 9 8407 4038 Alfredo "Fred" 
Belohlavek (pai do Benjamin, 1º ano, e 
do Francisco, Jardim das Rosas).

TREINO FUNCIONAL E REEDUCAÇÃO 
DO MOVIMENTO – Práticas individu-
ais, familiares ou em grupo. Com 50% 
de desconto.  9 9989 0517
Fernando Serra (pai da Letícia, 8º ano, e 
do Guilherme, Jardim das Orquídeas).

https://chat.whatsapp.com/KvQ5mDyNUEf2qEQpJJZBsS).  
https://chat.whatsapp.com/KvQ5mDyNUEf2qEQpJJZBsS).  
https://chat.whatsapp.com/KvQ5mDyNUEf2qEQpJJZBsS).  


BABÁS – Voltou ao trabalho e busca 
alguém para ficar com os pequenos? 
Eu, Letícia Costa, aluna do 12º, e mi-
nha mãe, Emiliane, nos disponibiliza-
mos para cuidar da sua criança no ho-
rário que você precisar! 

 (48) 9 9900 1670
 leticiaramosc5@gmail.com

Emiliane e Letícia (aluna do 12º ano).

BENZEDEIRA ANCESTRAL – Aceita um 
benzimento à distância? Benzimento, 
Limpeza e Encaminhamento 
Energético.  (47) 9 9918 7030 

 @ benzadeus.floripa
Anna Barbosa (mãe da  
Valentina, 12º ano).

JARDIM DE INFÂNCIA, RECREAÇÃO, 
MUSICALIZAÇÃO E MUITA ARTE! –  
Pedagogia Waldorf. Rio Tavares.

 (48) 9 9683 7454
 @jardim_dos_passarinhos

Giuliana Pazzanese (mãe do Joshua,  
do 8º ano).

HORTA E JARDINAGEM – Auxílio para 
início e manejo de hortas, roçadas e 
limpeza de terrenos. 

 (48) 9 9998 0177
Francisco de Pinho Gomes (ex-aluno).

CUIDADORA DE IDOSOS – Acompa-
nhamento e cuidados em residências, 
hospitais e casas de longa permanên-
cia. Cuidados para pessoas no pós-ci-
rúrgico.  48 9 9106 4553

 rejane_p_floripa@hotmailcom
Rejane Pereira (secretaria).

PRODUÇÃO AUDIOVISUAL – Escrevo 
roteiros, dirijo e produzo conteúdos 
audiovisuais para internet, cinema e 
TV. 25 anos de experiência.  (71) 
99136-3678. João Rodrigo Mattos  
(pai de Vito, 9º ano, e Jasmim, 5º).

FONOAUDIÓLOGA –  Melissa Figuei-
ra Nagashima. Método Padovan ou 
Reorganização neurofuncional. Rod. 
Admar Gonzaga 755, sala 405. Itaco-
rubi (em frente ao Jardim Botânico)  
(48) 99918-1716. Melissa (mãe do Luan, 
6º ano, e Luara, 4º ano)

LUZ DE CURA A DISTÂNCIA – Tera-
pias energéticas através do envio de 
Reiki e de Iniciação de Cura a distân-
cia. Para conhecer, acesse https://
forms.gle/gQZ1P5U38cnQpTB18 
intensaluzdeamor@gmail.com
Márcio Alexandre

BLISS HOUSE – Inglês e Muito Mais. 
Aulas de Inglês para todos os níveis, 
respeitando as peculiaridades de cada 
fase do aprendizado e características 
pessoais dos alunos. Durante o perío-
do de quarentena, oferecemos aulas 
via Zoom para algumas turmas e ida-
des.  (48) 9 1111 0648 

  @blisshousefloripa 
Daniela Jost Guimarães (professora de 
inglês do Fundamental).

OFEREÇO empréstimo de ferramen-
tas marcenaria e construção, grupo de 
estudos parentalidade positiva, trei-
namentos de inteligência emocional 
para pais, teenCoach, personal yoga, 
experiências na natureza e trilhas eco-
lógicas.  48 9 9147 9222

 corecoach11@gmail.com 
Rodrigo Braga (pai de Miguel, 7º ano).

ITALIANO – novos horários de aulas 
com professor de Napoli para apren-
der de forma descontraída, mas efeti-
va!  (61) 98235-6555
Lucio (pai do Luigi , 6º ano e do Lorenzo,  
4º ano).

PSICÓLOGA, consteladora familiar, 
especialista em psicossomática e pro-
blemas de aprendizagem, pedagoga 
curativa. Atendimentos presenciais e 
online.   99616 8648
Natalie Lucas (mãe do Arthur Sá, 7º ano).

SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO es-
tratégica. Desenvolvo pesquisa e pla-
nejamento para marcas, empresas, 
projetos, que buscam utilizar a comu-
nicação com uma finalidade específi-
ca, ou para resolver algum problema. 

 (71) 99136 4095
 isisnoguti@gmail.com

Isis Noguti (mãe de Vito, 9º ano, e 
Jasmim, 5º ano).


