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SÃO JOÃO

O Decreto Estadual no 630, de 01-06-2020,
mantém as aulas suspensas nas escolas
públicas e privadas de SC até o dia 2 de
agosto. Mantido este quadro, a previsão de
retorno passa a ser então segunda-feira, 3
de agosto de 2020.

acenda a fogueira do seu coração

Sim, está difícil de acreditar, mas é verdade que neste ano não teremos a festa
mais linda da cidade. São João, comemorado no dia 24 deste mês, não terá
a comunidade do Anabá reunida no pátio da Escola, por conta da quarentena.
Será um ano sem quadrilha, malabarismo com fogo, forró, correio elegante.
Também não vai ter pinhão quentinho,
quentão, nem aquela bergamota que
dá água na boca só de lembrar.
Mas, mesmo com as restrições desse
período, é preciso que saudemos a bandeira do nosso Santo, que nos "mandou
cantar, dançar a noite inteira, para louvar a fogueira!"

Por isso, a comissão da festa no Anabá pretende incentivar neste mês ações
simples de introspecção, momentos em
que se possa aproveitar o calor da fogueira para tomar consciência da nossa
luz interior. É uma oportunidade para
“queimar” aquilo que não nos serve
mais e reunir forças para o agir do dia
a dia.
Nossa Escola vem buscando maneiras
de transmitir o calor que todos precisamos nesse momento e de lembrar que,
apesar das dificuldades do distanciamento, seguimos em união.
Para os pequeninos, as professoras do
Jardim e Maternal preparam um material cheio de surpresas, que será enviado na próxima semana.

FESTA ANUAL
Até lá, aproveitamos para celebrar a
nossa Festa Anual. Empenhados em valorizar a rica produção durante a quarentena, os professores do Fundamental resolveram não deixar passar em
branco esse evento do nosso calendário escolar, em que tradicionalmente
são expostos os trabalhos dos alunos.
Eles reuniram imagens enviadas pelas
famílias em um vídeo que será divulgado para a comunidade.
A edição é do Arthur Thiesen, fera do
audiovisual, ex-aluno da Escola e filho
da professora Rosângela.

u um convite à solidariedade
Até a próxima segunda-feira, 15.06, as famílias do 8º ano vão arrecadar doações
para a Comunidade Monte Cristo, em um projeto em parceria com uma das
líderes comunitárias local, a Jaqueline. Quem quiser contribuir deve entregar
alimentos e roupas no Quintal da Ilha, no Itacorubi, para a Maria, mãe do Pedro.
A ação encabeçada pela turma do professor Marcelo conta também com a
participação do 11º ano e da escola Aurora. Eles já reuniram tecidos, alimentos
e roupas. As professoras Sasha e Dirce ajudaram os alunos com dicas para a
confecção de máscaras, que também serão entregues para a comunidade. Parte
dos donativos já foi entregue, mas ainda dá tempo de participar!

Nirvani, mãe do João Serafim do 8o, com a filha Carol e Billy,
(ao centro), fazendo a entrega de parte dos mantimentos à
Jaqueline (dir.), líder comunitária da Monte Cristo, e para Manu
(esq.), voluntária que buscou as doações.

u seleção de palestras de

PÁTIO

Workshop integra jardins e escolas do Sul
Com o objetivo de apoiar o desenvolvimento das instituições, ampliar as
relações fraternas entre jardins e escolas
Waldorf da Região Sul e fortalecer essa
comunidade regional, acontecerá a partir de 22 de junho o workshop "Diálogos
Fraternos".
O evento é organizado por alunos
da formação "A Arte do Encontro", conduzida por Waldyvia e Walkyria Machado na Associação Sagres e destinado a
professores, colaboradores, mães e pais
com filhos nas escolas Waldorf da região
Sul. Inscrições gratuitas podem ser feitas
pelo link, até o dia 19/06.
Serão quatro encontros virtuais,
sempre das 19h30 às 21h30:

22.06 – Novos tempos, novas
formas – Cocriando a comunidade
Waldorf, com Walkyria Machado,
gestora e pesquisadora da
arte social, e Marina Bresslau,
consultora em desenvolvimento de
organizações e indivíduos.
29.06 – Aspectos da pandemia e a
atuação no ser humano, com Sheila
Grande, médica antroposófica (RJ).
06.07 – Perspectivas da
salutogênese para lidar com o
pós-isolamento, com Waldyvia
Machado, Luigia Nardone e Luciana
Rosa, médicas antroposóficas (SC).
13.07 – Além das fronteiras –
jardins e escolas Waldorf atuando
em parceria, com Walkyria Machado
e Beatriz Camorlinga, professora e
tutora de escolas Waldorf.

interesse da comunidade

Você é do tipo que adora palestras,
prefere ver no horário mais conveniente, mas depois não consegue encontrar
o link soterrado nas suas mensagens de
Whatsapp?
A Comissão de Comunicação disponibilizou no Espaço dos Pais, no site da nossa Escola, um cardápio com diversas palestras e eventos com temas relacionados
à Antroposofia e à Pedagogia Waldorf,
oferecidos neste período de isolamento por várias instituições reconhecidas.
As palestras promovidas pelo Conselho
de Mães e Pais do Anabá neste mês (veja
na página 3) também estão lá! Aproveite
o friozinho nestes dias em casa para investir em sua autoeducação!
Quem também quiser contribuir para
a atualização desse acervo, pode enviar
sugestões de links (autorizados pelos autores) para o e-mail: escolawaldorfanaba@gmail.com

u novo canal oficial da escola
u ECONOMIA VIVA

A secretaria da Escola criou uma lista de transmissão
por Whatsapp chamada “Mural Anabá” exclusiva para envio dos comunicados do Anabá para pais e/ou responsáveis pelos alunos matriculados. A estreia foi na sexta-feira,
5 de junho, com o envio do comunicado daquela semana.
Se você ainda não está cadastrado, envie uma mensagem
para o celular da secretaria (48) 9664-0101 solicitando a
inclusão, assim você terá sempre à mão as informações de
seu interesse sobre a Escola.

Grupo de estudos
sobre o livro Economia
Viva, de Rudolf Steiner,
coordenado pelo
professor Paulo Karam.
Às quintas-feiras, às
20h, gratuito, por videoconferência.
Informações: (48) 99927-8858 c/ Paulo.

SALA DE AULA
u a força da natureza
Os alunos do 2º ao 4º ano estão cultivando feijões como atividade de
euritmia. Empenhados nos cuidados diários com as plantinhas, eles registram
seu crescimento a cada sete dias em desenhos enviados para a professora
Andrea. “A euritmia lida com forças etéricas através dos fonemas. E como
trabalhar isso com as crianças pequenas na quarentena? Pensei então em
fazer com que eles entrem em contato direto com a grande professora das
forças etéricas que é a natureza”, diz Andrea.
A julgar pelos desenhos e fotos enviados, logo teremos uma feijoada por aí.

ACONTECEU

n

u Encontros no Jardim

As professoras do Jardim e Maternal têm
desenvolvido uma série de ações para se
manterem próximas aos seus alunos e às
famílias durante a quarentena. Nesta semana,
dia 19, às 20h, o grupo vai se reunir pelo Zoom
com a terapeuta Taísa Bourguignon,
que abordará a transição da Educação Infantil
ao Ensino Fundamental. "Com o passar do ano
letivo nossos olhos se voltam às crianças de
seis anos que frequentam o Jardim. Mesmo
de forma remota, gostaríamos de iniciar, com o apoio pedagógico de nossa
Escola, um trabalho com alguns profissionais em direção ao 1º ano", conta
a professora Silvia.
No dia 2 de junho, foi promovido um outro encontro, também como apoio às
famílias: uma palestra online com a Dra. Luigia, com o tema: “A saúde da criança
em tempos de pandemia”.
Presentes – Ainda no mês passado, as professoras
enviaram um presente às crianças do Jardim,
com argila, velas, folhas, pedrinhas e um cartão,
convidando a elaborar em casa um "cantinho da
natureza" com os mimos.

STUDENTS' GRAFFITI

u Graffiti: art or vandalism?

Para a época de Pentecostes, elas produziram um
livro digital para ajudar mães e pais na vivência dos
conteúdos da época com as crianças. O especial,
que pode ser acessado aqui, trouxe textos sobre
o período, sugestões de brincadeiras, receitas,
história, músicas.
Para a época de São João, terão mais novidades!
u no reino do funghi

O tema beauty norteou as conversas nas aulas
de inglês da Professora Henriqueta, no 10º ano,
nas primeiras semanas de maio. “Discutimos e
fizemos atividades sobre o conceito de beleza
atual relacionado à aparência física, sobre o que
é belo na pintura, no grafite e agora estamos
na poesia”, conta a professora, que propôs aos
alunos uma atividade: ao imaginar uma parede
ou muro em branco, que mensagem ou imagem
colocariam ali?

Na época de Botânica, a
professora Daniela, do 5º
ano, propôs às famílias
realizarem um passeio pelo
jardim ou arredores de
suas casas para observar
os diversos tipos de fungos
na natureza.
Outra sugestão foi
preparar um delicioso
prato com a iguaria. E
aí teve massa, pizza,
yakissoba, risoto e até
cogumelos com ostras.
Humm.
u Na sala da sua casa

Para driblar os momentos difíceis que vivemos, o Conselho de Mães
e Pais da Escola tem organizado palestras online com o objetivo de
aproximar a comunidade. No dia 4 de junho Milene Mizuta e Jair
Moggi, da Escola do Altruísmo, apresentaram o tema "Egoísmo e
Altruísmo em momentos de crise nas instituições". No dia 9, foi a
vez do consultor Beto Dertoni falar sobre “Autogestão e formação de
comunidades” para os cerca de 50 participantes.

u entrega de materiais pedagógicos
Os professores de arte do Ensino Médio prepararam conjuntos de materiais para as atividades que
estão sendo orientadas pelas videoaulas. Os alunos
receberam argila e papeis para desenho, que foram
retirados pelas famílias na Escola no dia 5 de junho.
Já para as turmas do Fundamental, a retirada de
material dos alunos foi feita ainda no final de abril
em uma escala de horários diferentes a fim de evitar
aglomerações.

u conversa sobre finanças No dia 27 de
maio a Comissão Financeira realizou uma conversa via
Zoom sobre a situação financeira da Escola frente à
pandemia. O encontro pode ser revisto aqui.

ACONTECEU

O QUE VOCÊ TEM FEITO NA QUARENTENA?

u ARTE DA ESTAMPARIA

Ginástica Bothmer!

Os alunos da professora Márcia,
de artes, que está dando costura
para o 11o ano, foram desafiados
a criar estampas com inspiração
na estamparia africana. "Se vocês
fossem designers têxteis, como
abordariam toda essa alegria e
movimento dos tecidos africanos
em suas criações?", perguntou a
professora. Alguns resultados já
começaram a chegar.

Nas horas de folga, o professor
Dornier vira aluno. Com a quarentena,
as aulas da formação em Ginástica
Bothmer que ele está fazendo e que
aconteceriam ao vivo nos meses de
julho e janeiro, foram desmembradas
em vários encontros virtuais, que
acontecem às sextas, sábados e
domingos, a cada duas semanas. As
manobras e exercícios que seriam
feitos nas salas de aula do colégio
Michael, em São Paulo, agora são
executados na sala da sua casa. Ao
todo 35 colegas de turma dividem
a tela do computador e, além de
suar a camisa nos exercícios das
aulas práticas, todos ainda têm aulas
teóricas e vivências em diferentes
disciplinas, como circo ou desenho.

u Passa e Transforma
Os professores da área de movimento, Bia, Nastaja, Dornier e
Gabriel, realizaram um vídeo com
a participação de alunas e alunos
do Ensino Médio. A proposta foi
uma brincadeira, um jogo cênico
chamado passa e transforma, que
pode ser conferido aqui.
“Foi um meio que encontramos de promover uma interação
entre alunas e alunos nesse momento de adaptação ao ambiente tecnológico multiplataformas,
muito diferente do dia a dia da Escola, do qual estamos com muitas saudades”, conta a professora Nastaja.

Arte!
“Nos últimos dias o mundo tem mudado muito,
nós estamos passando por algo que eu nunca
imaginei acontecendo. Estamos nos deparando
com questões muito importantes, está aflorando
cada vez mais a possibilidade de um diálogo e
de nos expressarmos livremente. Eu encontro
na arte uma forma de respirar com mais leveza.
Fazendo essas aquarelas me veio a inspiração e
uma forte admiração de ver pessoas lutando por
causas justas (o que eu admiro).”
Marina Paciulli, aluna do 11º ano.

Pintado e
bordado!
"No início da
pandemia quando
não se podia sair de casa, e eu achava que
seriam apenas alguns dias de reclusão,
chegou às minhas mãos uma boa caixa de
papelão. Junto com as tintas acrílicas que
já tinha em casa me perguntei: por que não
pintar, reciclar? Comecei a pintar no papelão
e fui gostando do tema escolhido: anjos e
madonas. Com o passar das semanas, e já
atuando de modo virtual em diversas frentes
educacionais, só restaram os finais de semana
para esta atividade, bem como também
bordar, o que desde criança já fazia parte
de minha vida. Pintar foi um modo bom que
encontrei de desenvolver, neste período, uma
nova habilidade em minha vida, preenchendo
minha alma de alegria e cores."
Professora Silvia Jensen

Aquarelas! (e na folha
de bananeira!)
A ourives Flávia
Vidal, mãe da
Cássia (2º ano)
e da Laura
(4º ano), está
aproveitando
as excursões ao fundo do quintal
para cultivar plantinhas, fazer
experimentos de aquarela em folhas
secas de bananeira e continuar
refletindo muito brilho com a
produção de colares. “Observações
no jardim acalmam”, conta.

www.anaba.com.br

Classificados
Edição 02 • Junho 2020 • Escola Waldorf Anabá • Florianópolis, SC

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

PRODUTOS
PARADISO MERCATO E CAFFÉ – Produtos Orgânicos – Empório, pães, bolos, feira, almoço, lanches, sucos e cafés. 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 ecológicos e cuidados simples. Produzidos com processos antigos e alquimia
moderna, os produtos de limpeza levam somente componentes naturais
e minerais, tornando-os 100% biodegradáveis.
(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).

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, sabonetes artesanais com óleos essenciais, desodorante, lip balm, serum facial, perfumes com fórmulas especiais
e produtos personalizados.
(11) 9 9941 2601
@notoxboxcosmeticos

CORRETORA – Deise Cristina Plaskievicz. Sou corretora de Seguros com 12
anos de experiência, trabalho com as
seguradoras mais confiáveis do mercado e nos principais ramos: vida, previdência privada, automóvel, condomínio, residencial, empresarial entre
outros. 48 9 9941 3645
Deise (mãe da Sofia, do 9º ano).

Ligia (esposa prof. Diego).

ESTUDIO 1080 CERÂMICAS – Somos
um estúdio de cerâmica clássica portuguesa, ateliê e galeria. Fabricamos
e vendemos utilitários e decorativos.
@estudio1080ceramicas
Camila Priester
(mãe da Valquíria, 1º ano).

COISAS DA BIA – Acessórios para cabelos feitos com carinho e atenção
para cada peça, scrunchies, faixas, tiaras. Venha nos conhecer no Instagram! @coisas_dabia
coisasdabiacontato@gmail.com
Beatriz (aluna do 11º ano).

CERÂMICAS ESMALTADAS DEMOCRÁTICAS feitas com amor e à pronta-entrega. 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 – objetos decorativos em concreto. Faço
vasos, luminárias, bandejas, velas,
incensários, além de alguns complementos em macramê. Também ofereço 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 alimentos saudáveis para nossas famílias 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).

SERVIÇOS
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 NATURAIS 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 entrega. (48) 9 9998 0310
(48) 3025 3420
@quintal_dailha
Maria (mãe do Pedro, 8º ano).

CASINHA NA ÁRVORE – Criação de espaços perfeitos para brincar e cultivar
a imaginação, dentro ou fora, em baixo ou em cima, de madeira?! Podemos 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 preservação de abelhas sem ferrão, com
utilização consciente de seus produtos e propósito de cuidados com a
saúde, resgatando contato com a natureza. 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 entrega 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 receber as listas semanais, ingresse pelo
Whatsapp no link-convite https://
chat.whatsapp.com/KvQ5mDyNUEf2qEQpJJZBsS).
Mais informações pelo telefone.
(48) 9 9983 1702
Gabriela Prade (mãe da Laura, 10º ano).

QUITUTES DA LULU & CERVEJARIA
GAMA – Comida caseira afetiva, segura, fácil e saborosa na sua casa! Pratos
congelados / Takeaway ou Delivery /
Solicite o cardápio! CERVEJA de 1 litro
(pra viagem) – IPA, BLOND, APA e outras!
(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 minha família através do canal do YouTube Pati Papos.
@patipapos
Patrícia Dillenburg (mãe da Renata, do
Jardim das Orquídeas).

GELEIAS ARTESANAIS com frutas orgânicas e picles com verduras orgânicas
e biodinâmicas. Aceito vidros vazios
de geleia (com desconto na compra)
(48) 99900-2368
Beatriz Camorlinga (mãe dos professores
Rafael e Ana)

CONSTELAÇÃO SISTÊMICA FAMILIAR
trazendo luz ao inconsciente, conseguimos desfazer emaranhados anímicos nos nossos sistemas. Atendimentos individuais ou em grupo. Barras
de Access – uma ferramenta que harmoniza 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 PROFESSORA DE IDIOMAS – inglês, francês e
português para estrangeiros.
abelaeafera.wordpress.com
(48) 9 883 8473
aidacunhatrad@gmail.com
Aída Carla da Cunha (mãe
do Arthur, 7º ano).

NUTRICIONISTA FUNCIONAL E MATERNO INFANTIL – Atendimento online (presencial, a princípio, apenas
após 31.08) via Google Meet, Hangouts 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 atendimento individual online | Psico-Somático-Terapia Floral Bach | Cosmética 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 tecnológico de materiais de construção
civil. Somos uma empresa de pesquisa e tecnologia. Há vários anos desenvolvemos estudos e nos especializamos em controle de qualidade de
materiais de construção civil como
concreto, argamassa, agregados para
concreto, blocos estruturais entre outros. 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 financeira pessoal e de negócios com base
na tríade social de Rudolf Steiner. Somos uma rede de profissionais atuando em todo o Brasil. De forma orgânica e prática, propomos um novo olhar
para a Economia através de ferramentas de gestão, do desenvolvimento individual 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 operacionais 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 individuais, familiares ou em grupo. Com 50%
de desconto. 9 9989 0517
Fernando Serra (pai da Letícia, 8º ano, e
do Guilherme, Jardim das Orquídeas).

BABÁS – Voltou ao trabalho e busca
alguém para ficar com os pequenos?
Eu, Letícia Costa, aluna do 12º, e minha mãe, Emiliane, nos disponibilizamos para cuidar da sua criança no horário 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 – Acompanhamento e cuidados em residências,
hospitais e casas de longa permanência. Cuidados para pessoas no pós-cirúrgico.
48 9 9106 4553
rejane_p_floripa@hotmailcom
Rejane Pereira (secretaria).

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 período de quarentena, oferecemos aulas
via Zoom para algumas turmas e idades. (48) 9 1111 0648
@blisshousefloripa
Daniela Jost Guimarães (professora de
inglês do Fundamental).

OFEREÇO empréstimo de ferramentas
marcenaria e construção, grupo de
estudos parentalidade positiva, treinamentos de inteligência emocional
para pais, teenCoach, personal yoga,
experiências na natureza e trilhas
ecológicas. 48 991479222
corecoach11@gmail.com
Rodrigo Braga (pai de Miguel, 7º ano).

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

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

SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO estratégica. Desenvolvo pesquisa e planejamento para marcas, empresas,
projetos, que buscam utilizar a comunicação com uma finalidade específica, ou para resolver algum problema.
(71) 99136-4095
isisnoguti@gmail.com
Isis Noguti (mãe de Vito, 9º ano, e
Jasmim, 5º ano).

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).

COMPR A E VENDA
Vendo. BATERIA ELETRÔNICA INFANTIL,
excelente estado. Preço a combinar.
(48) 9 8427-0092 Marisa Jordina Franco
(mãe do Matheus, 9º ano).

Vendo. ROUPAS DE MENINO – Tamanho 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.
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 ótima condições, com um bom
balanço e bem bonita. R$ 200,00. CAMA DE
SOLTEIRO ampla, estilo provençal, em excelentes condições, como nova, com ótimo colchão de molas, importada. R$1.700,00.
armazemcravoecanela@gmail.com
Gianini Valduga Nogueira
(mãe do Luca, do 7º ano).

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

Classificados
Compra, vende, troca, aluga?
Comercializa produtos ou serviços?
Está precisando de alguma
ferramenta ou objeto usado?
Aquilo que você precisa pode ser
exatamente aquilo que alguém de nossa
comunidade escolar oferece!
Envie uma descrição em até três linhas, seu telefone de contato e rede social para o e-mail:
escolawaldorfanaba@gmail.com
Não esqueça de incluir seu nome completo, o
nome do(s) filho(s) matriculados na Escola e a turma. Faremos a publicação aqui, nos Classificados
Anabá, que circulam com o Informativo e ficam
disponíveis no site da Escola.
Assim enfrentamos esse período de distanciamento social nos apoiando mutuamente em direção a
uma vida econômica fraterna.

