AULAS CONTINUAM SUSPENSAS
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Informa

Com o Decreto N0 587 de 30 de abril
de 2020, o governo do estado mantém
as aulas suspensas por tempo
indeterminado em escolas públicas e
privadas de Santa Catarina, em todos os
níveis, do infantil ao superior.
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EM TEMPOS DE PANDEMIA

Ilustração Giselli Neder

u Reunião Nesta sexta-feira, 15, às
20h, acontecerá uma reunião virtual
do Conselho Pedagógico e do Conselho de Mães e Pais com a Administração e a Secretaria da Escola. Trata-se
de mais um passo do processo iniciado em meados de abril pelo Conselho
de Mães e Pais. As questões reunidas
pelos representantes das classes foram compiladas pelos coordenadores
em quatro áreas: financeira; administrativa e legal; pedagógica; e de
comunicação, e enviadas em carta à
escola no dia 10 de maio (depois, foi
compartilhada com todas as turmas).

MATEMÁTICA SOLIDÁRIA
Passamos a marca de oito semanas
em quarentena. As aulas continuam suspensas, por tempo indeterminado para
combater a disseminação do coronavírus.
À medida que cresce a incerteza sobre
o futuro da pandemia no país e os questionamentos sobre o calendário escolar,
cresce também a nossa determinação
em manter nossa trama no Anabá bem
fechada, em reforçar nossos laços.
“Desde nossa primeira comunicação
em 3 de abril, colocamos a premissa de
que nenhum aluno saia da escola em função da pandemia e que os colaboradores consigam manter suas necessidades
básicas atendidas. Achamos que este é o
procedimento mais justo e humano para
este momento”, explica o administrador
da escola, Marcelo de Cunto.
u fraternidade econômica
De 6 a 8 de maio, aconteceu o workshop virtual “Aprender a gerir o dinheiro para mudar o mundo”, direcionado às Escolas Waldorf da América Latina e organizado
pela Fundação Dinheiro e Consciência, conduzido por
Joan Melé. Melé relembra a comemoração dos 100
anos de nossa pedagogia como uma oportunidade de
renovação das escolas Waldorf, que são “organismos
sociais vivos que querem curar a sociedade”. Com uma
explicação das ideias de Rudolf Steiner sobre a Trimembração do Organismo Social, ele traz o conceito de
fraternidade na vida econômica não como sentimentalismo ou preceito religioso, e sim como a cooperação e

O Anabá adotou o sistema de um formulário individual (que pode ser solicitado no email tesouraria@anaba.com.br)
para que cada família que esteja sendo
atingida economicamente pela situação
possa recorrer e encontrar um apoio na
Escola. Segundo Marcelo, “um desconto
igual para todos não ajuda aqueles que
foram fortemente atingidos.” A Administração e a Comissão Financeira do Anabá
também acompanham de perto todas as
movimentações do governo e entidades
ligadas à educação com orientação jurídica e atualizações por meio do Sindicato
das Escolas Particulares de Santa Catarina, do qual é filiada. Também contam,
desde 1984, com o apoio da Indicon, empresa de contabilidade e de aconselhamento jurídico.
o apoio mútuo, num sistema que permita a cada ser humano desenvolver seus talentos a serviço dos outros.
O uso consciente do dinheiro é outro ponto importante
na visão de Melé. “Há três tipos de dinheiro…de doação, de investimento e de compra.” Algumas perguntas
deveriam ser feitas para cada um desses tipos. Quanto
sou capaz de doar? Por quê e para quem? Quanto eu
invisto? Por quê e onde? O que eu compro? Por quê e
de quem? Se é possível que nossos filhos estudem em
uma escola Waldorf é porque no passado muitas pessoas se doaram e depende de nós, hoje, que as crianças
e jovens de amanhã tenham essa mesma oportunidade. As conversas estão disponíveis nos links:

“Muitas notícias têm saído, mas o que
está acontecendo em SC é que o Procon
procurou o Ministério Público para que
este verificasse junto às escolas se haveria cobrança abusiva de mensalidade, ou
mesmo como estão as escolas em relação
a isso. As escolas foram chamadas para
uma reunião em que decidiu-se que cada
uma tem autonomia para encaminhar soluções próprias e que não haverá interferência desses órgãos neste momento na
vida econômica das escolas. Porém, as
escolas precisam mostrar como vão fazer
para cumprir os 200 dias letivos no Ensino
Infantil e as 800 horas no Ensino Fundamental e Médio. Tudo isso é difícil de se
saber em função da incerteza de quando
iremos recomeçar com as aulas após a
pandemia. Mas é uma questão que precisa ser estudada e analisada pelas escolas
e os Conselhos de Educação,” diz.
Módulo 1 - ¿Qué es el dinero? ¿Por qué hay tantos
conflictos con él?. Link: https://youtu.be/WUlYmi79fpA
Módulo 2 - Aproximación a la Trimembración Social.
Link: https://youtu.be/0t3btP7kWD8
Módulo 3 - Dinero y conciencia. ¿Cómo el dinero puede
curar el mundo?. Link: https://youtu.be/GsmzFS3-l0g
Outro encontro "Prática da Fraternidade Econômica nas
escolas Waldorf" contou com Rodrigo Ventre e participação especial da Dra. Ana Paula Cury e de Renata Pereira. Link: https://www.youtube.com/watch?v=F6K6jh-MZ1U&feature=youtu.be

PÁTIO

u Aplicativo Unimestre
A Escola encontrou no sistema Unimestre – que já utilizava para
o controle de matrículas e mensalidades – uma alternativa também para organizar as atividades pedagógicas a distância. Assim,
adquiriu o módulo Aplicativo, que já está em uso pelos celulares das famílias desde o início de maio. Por ele os professores
se comunicam com os alunos, distribuem tarefas e materiais de
apoio, e recebem os trabalhos escolares. Todas as famílias possuem três níveis de acesso: o do aluno, o do responsável acadêmico e o do responsável financeiro, cada um com usuário e senha distintos. O Unimestre pode ser acessado no site da escola, aba "Portal on line", ou
pelo aplicativo, que é gratuito para o usuário, e pode ser baixado no Google Play ou App
Store. Dúvidas podem ser tiradas com: Secretaria: 99664-0101 (documentos escolares, solicitações e informações); Ensino Infantil e Fundamental: 99664-0100 (suporte
para sistema Unimestre); Ensino Médio: 99975-0119 (suporte para sistema Unimestre).
u grupo de estudos Livro: Nada a ver comigo? A sociedade como reflexo do próprio
interior, de Lex Bos. Orientação da professora Beatriz Camorlinga, 3a feira, das 18h às 19h,
pelo Zoom. Grupo aberto e sem custos. Informações com Patrícia 99915 6543.

SALA DE AULA
u 0 trigo do 3oºano
Nesta semana os professores de jardinagem, Diego, Guilherme e Júlio Rafael,
fizeram o plantio do trigo do 3º ano no
terreno próximo ao Maternal. A poda
no local, feita antes da quarentena, serviu para abrir espaço ao sol e fornecer
os troncos para os canteiros. “Os grãos
lançados na terra no momento apropriado, segundo o calendário biodinâmico, são
um gesto de esperança para um reencontro em breve”, diz o professor Júlio Rafael.

u geografia e culinária no 8oºano

u debates sobre o futuro
A professora Silvia Jensen, do Jardim,
participa nesta sexta-feira, 15.05, de uma
reunião de representantes da Federação
das Escolas Waldorf no Brasil (FEWB).
O tema do enconto, é claro, gira em
torno da pandemia, de como ela afeta a
sobrevivência das escolas ou como se dará
o retorno às aulas etc. Já no sábado, às
6h da manhã no Brasil, será o encontro
da IASWECE, com representantes
de diversos países. O tema é “Medo,
ansiedade e nervosismo com relação aos
sentidos”, elaborado pelos participantes a
partir da pintura de Carl Larsson (acima).
u vivências da quarentena
do jardim das orquídeas
Outono: a
aluna Renata
arruma em casa
o cantinho com
elementos da
estação.
Abril: o aluno
Francisco
vivenciando a
época dos índios.

O 8º ano está estudando os ambientes naturais e as culturas dos povos asiáticos. O
ponto de partida foi o Oriente Médio, região de desertos e mistérios. “Trabalhar os
conteúdos de forma remota, sem perder a essência, mantendo o calor e o entusiasmo
dos jovens e, através dos sentidos e da imaginação, fazê-los mergulhar nos temas tem
sido um grande desafio para todos”, conta o professor Marcelo, que propôs aos alunos
a preparação de um prato típico da culinária sírio-libanesa, com suas especiarias e aromas característicos. Desfrutados cada qual com suas famílias, são de dar água na boca...

Dia das mães: as alunas Mariah (7º
ano), Luara (Jardim) e Julia (maternal)
capricharam no presente para a
mamãe Cristiane.

O QUE VOCÊ TEM FEITO NA QUARENTENA?

Um desenho por dia!
Desde que começou a quarentena, Mathias,
do 6º ano, faz todos os dias um desenho e
uma frase. "Um modo de ter um ritmo diário
para qualificar estes dias parados", conta a
mãe, Silvia Schmidt, que está guardando as
criações para encadernar e deixar registrado
os momentos desafiadores que o jovem e a
família estão vivenciando. Ao mesmo tempo,
também ela, Silvia, vem desenvolvendo
um trabalho em giz pastel que intitulou “O caminho da cor na
vivência meditativa do terapeuta artístico”.

Brincadeiras!
"Nesta semana de
isolamento, eu e Pietra
montamos o cavalo de
feltro que compramos
no último bazar da
Escola. Ela aprendeu a
fazer o ponto caseado
e preencheu o cavalo
com lã de carneiro,
curtindo cada etapa
de todo o processo,
que durou três dias,
com bastante alegria.
Essa atividade nos conectou um pouco com a escola,
aquecendo nosso coração e alma." Michelli Zimmermann
Souza, mãe da Pietra, do Jardim das Orquídeas.

Arte com os pais!
"Confesso que nos primeiros dias quase enlouqueci! Imagine:
tínhamos acabado de chegar de mudança, meus pais de São
Paulo estavam me visitando e não puderam mais voltar e em
alguns dias tudo virou de ponta cabeça! A partir do 'caos'
tive a ideia de desenvolver com meus pais (de 95 e 84 anos)
atividades artísticas com aquarela e argila de modo lúdico,
permitindo a expressão das emoções e angústias de forma
criativa, pois toda essa situação pode abalar a saúde mental,
causando stress e ansiedade. Idosos correm risco maior,
precisam de muita paciência, tendo a maior probabilidade
de se tornarem agitados e irritados e, nessa hora, todo
apoio emocional e prático é bem-vindo. E assim, colocando
em prática o que aprendi em dois anos no curso de Terapia
Artística Antroposófica, descobri novos caminhos e já fiz novas
rotas para assim que a pandemia acabar..." Isney Giuliano,
mãe do Enzo, 7º ano, Pedro e Vitor, 2º ano.

Descobertas! "Nesses
tempos tenho descoberto
alternativas para o
teletrabalho e nisso ganhei
gosto em fazer vídeos dando
meu tom e calor! Também
tenho ressuscitado minha
linguagem poética e dei início
ao meu caderno de poesias.
As plantas estão sendo
grandes companheiras.
Muito teria a contar mas
quero mesmo é dizer que,
contrariando minha crença do tempo de criança, descobri
que adoro beijos e abraços!" Ana Paula Balthazar dos
Santos, mãe da Aline (ex-aluna), Liz, do 11° ano, e do
Lorenzo, do 8° ano.

O QUE VOCÊ TEM FEITO NA QUARENTENA?

Olhado para o céu! “Passamos os dias em nosso pequeno apartamento, sentindo falta das atividades ao ar livre.
Por outro lado, passamos a observar o céu, e as noites claras de outono não decepcionaram! Ao pôr do sol, Vênus, nosso
fiel companheiro por todo esse período, aparece a oeste. Cruzeiro do Sul, Cinturão de Órion ou 'As Três Marias'... Mas o
show do céu é mesmo a lua. Ou melhor, a superlua! Ainda melhor: duas superluas! Assim, me arrisquei a fotografar uma
sequência da fina lua crescente até a lua cheia. Essa foi do começo de abril, a primeira da quarentena e a maior do ano.
Ampliando as fotos, dá pra ver bem até as crateras Copernicus e Tycho, que já foi chamada de “umbigo da lua”. E não
ficou por aí. Conjunções de planetas, chuvas de meteoros e passagens de satélites foram apenas alguns dos destaques do
céu de abril e maio. Pra quem como eu é leigo no assunto, foi um baita aprendizado olhar para o céu.
E maio promete mais…” Alberto Lindner, pai da Maia, do 8º Ano.
E música!
Giovanna, do 6º ano, compôs letra e melodia de uma música que gravou cantando
e tocando no teclado. “A música é linda e nos pegou de surpresa, pois ela fez tudo
no ouvido, já que não faz aula de teclado. Aprendeu a tocar sozinha”, conta a mãe
Gabriela Galastri, que também é mãe da Pietra, do 8º ano. Confira a produção dela
aqui: https://soundcloud.com/user-308660109/we-are-in-love. Música: We are in
Love, Autora: Giovanna Galastri
***

Também o Arthur, do 7º ano, tem dias em
que acorda cheio de inspiração procurando
seus instrumentos musicais. "Geralmente
toca suas músicas favoritas, porém,
recentemente, passou a cantarolar melodias
de sua criação. E de imediato passou a
executá-las na flauta e transcrevê-las para o
papel”, conta o pai, Fernando, que emprestou o celular para o Arthur
gravar e compartilhar conosco a "Música de Quarentena 02" (clique
aqui). E, para quem quiser tocá-la também, ele enviou a partitura:
***

Já na casa de Natascha Hak, a família inteira é da música: "Com a
quarentena me vi com um problema sério: 'como sobreviver sem
a minha banda maravilhosa?' Convidados, eu e meu marido a fazer
uma Live semanal pelo Facebook da TV Vento Sul (terças-feiras, as
20h), encarei o fato de que toco um pouco de piano e me desafiei
a me acompanhar com esse instrumento. Convidei meu filho Pedro
Indra (11º ano) para cantar junto, mas ele não quis. Mas, no dia,
dez minutos antes da estreia, ele aceitou! Foi muito emocionante, um presente dos deuses nessa pandemia! Cantar
e tocar juntos (agora ele está tocando violão e cello também) é uma troca de energias deliciosa que nos aproxima
e nos diverte. Me sinto plena podendo trazer meus filhos (João Miguel cantou na última também) para essas
apresentações. Recebemos uma verdadeira benção no meio destes tempos incertos que estamos vivendo!"
Esta seção continuará na próxima edição, mande fotos e um relato do que tem aprontado para escolawaldorfanaba@gmail.com
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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
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

Ligia (esposa prof. Diego).

Deise (mãe da Sofia, do 9º ano).

ESTUDIO 1080 CERÂMICAS – Somos
um estúdio de cerâmica clássica portuguesa, ateliê e galeria. Fabricamos
e vendemos utilitários e decorativos.
@estudio1080ceramicas

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

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

CAMILA PRIESTER – Fazemos comidas
congeladas, antepastos, quiches, tortas salgadas. Ingredientes orgânicos.
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).

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).

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

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

TRADUTORA, REVISORA E PROFESSORA DE IDIOMAS – inglês, francês e
português para estrangeiros.
abelaeafera.wordpress.com
(48) 9 883 8473
aidacunhatrad@gmail.com

Gabriela Prade (mãe da Laura, 10º 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).

GAMA – Cerveja Caseira, Quitutes e
Pratos Congelados Comida afetiva, segura, fácil e saborosa na sua casa! Solicite o cardápio!
Growlers de 1 litro (pra viagem) - IPA,
BLOND, APA e outras!
(48) 9 9155 9293/(48) 9 9602 1532
@cervejariagama - @luciana_
gama
Marcelo Gama (pai 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).

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

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.
michellelorenzenquiroprata@
gmail.com.
(48) 9 8803 5818
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 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.

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).

VENDA
BATERIA ELETRÔNICA INFANTIL, excelente estado. Preço a combinar.
(48) 9 8427-0092

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

Marisa Jordina Franco (mãe do
Matheus, 9º ano).

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

Juliana Garcia (mãe do Júlio,
Jardim das Orquídeas).

ROUPAS DE MENINO – Tamanho de 3
e 4 anos, usadas. De 15 a 80 reais.
(48) 9 8834 0203

JARDIM DE INFÂNCIA, RECREAÇÃO,
MUSICALIZAÇÃO E MUITA ARTE! –
Pedagogia Waldorf. Rio Tavares.
(48) 9 9683 7454
@jardim_dos_passarinhos

MÁQUINA DE LAVAR ROUPA – Vendo
máquina Brastemp Ative 11kg usada!
Defeito na tampa! Funciona bem.
550 reais.
9 8834 0203

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

Juliana Garcia (mãe do Júlio,
Jardim das Orquídeas).

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).

