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 RESULTADO DA PESQUISA

AGENDA

COMUNICADO ÀS FAMÍLIAS 

Setembro chegou, a primavera chegou, a época 
de rematrículas chegou e, ao contrário do que 
todos esperávamos e desejávamos, continuamos 
sem respostas para muitas perguntas extrema-
mente importantes referentes ao futuro desse 
ser chamado Escola Waldorf Anabá. A partir de 
quando estaremos autorizados a realizar ativida-
des presenciais? Como faremos quando isso for 
possível, já que muitas crianças e jovens não po-
derão voltar por conta dos problemas que isso po-
deria causar a elas e a familiares que fazem parte 
do grupo de risco? Quando teremos vacina para 
todos? E o ano que vem, então, como será? 

Enfim, muito pouco pode ser planejado com se-
gurança. Mas temos que planejar. E tivemos que 
definir um calendário e uma grade de aulas para 
2021, mesmo não sabendo em que cenário isso 
aconteceria. 

Percebemos, então, que, quando não temos cer-
tezas, mais que nunca precisamos ter confiança. 
E é nisso que nos apoiamos neste momento. Na 
confiança de que, mais uma vez, superaremos os 
obstáculos que a vida nos coloca à frente. Nos-
so passado fortalece essa confiança. Tanto que já 
nos vemos, lá na frente, em um novo período de, 

digamos assim, vida normal. Fortalecidos, uni-
dos e prontos para outras tormentas. 

Só que hoje o que temos são, principalmente, 
perguntas. E uma realidade que insiste em adiar 
as respostas. 

Por tudo isso, pedimos que as famílias encarem 
esse calendário e essa grade de horários como 
provisórios. Temos que apresentá-los aos órgãos 
oficiais, mas, infelizmente, eles nasceram para 
ser modificados, dia a dia, com consciência, em 
função dos fatos novos. Indo para o prático: não 
comprem passagens, só marquem aqueles com-
promissos absolutamente inadiáveis e, com con-
fiança, vamos seguir irmanados, conversando e 
decidindo juntos. 

Neste informativo trazemos outros dados que 
ajudam a compor o cenário atual. Estamos fazen-
do a nossa parte para acelerar as respostas, e elas, 
com certeza, virão. E nos encontrarão prepara-
dos, flexíveis e unidos. 

Abraços saudosos em todos. De todos. 

Conselho Pedagógico, Administração  
e Secretaria da Escola Waldorf Anabá 

17.10 – O Brechó “Express” do 
8° ano acontece neste sábado, 
no pátio da loja Quintal da Ilha, 
no Itacorubi. Os organizadores 
garantem a adoção de normas 
e protocolos de segurança em 
relação à Covid-19. Rod. Admar 
Gonzaga, 980, das 12h às 17h.

21.10 – Conexões Solidárias: 
Nutrição no Ciclo Menstrual, com 
Letícia Klempous, às 20h, via Zoom.

28.10 – Conversa introdutória sobre 
a educação infantil Waldorf (com 
as famílias que se cadastraram no 
site), às 19h,  via Zoom.

04.11  – Conexões Solidárias: 
O espelho consciente: como 
nossos filhos refletem a nossa 
inconsciência e como resgatar a 
verdadeira conexão pais e filhos, 
com Claudia Zatelli, às 20h, via 
Zoom.

18.11 – Conexões Solidárias: 
Desmistificando Investimentos, com  
Marco Goulart, às 20h, via Zoom.

MATRÍCULAS 2021

A rematrícula dos nossos 
alunos será na semana de 26 
a 30 de outubro, para todas 
as turmas, e deverá ser feita 
pelo Unimestre, no site da 
Escola, com login/senha do 
responsável financeiro.

Já o período de matrículas 
para alunos novos vai de 03 a 
06 de novembro, devendo ser 
realizada presencialmente com 
dia e horário pré-agendados 
nos formulários disponíveis 
também no site. 

Na última quinta-feira, a 
Comissão Financeira enviou às 
famílias uma carta informando 
os procedimentos para a 
matrícula e os valores das 
mensalidades para 2021. Você 
pode também acessá-la aqui.

Incerteza e insegurança, mas disposição em voltar
A pesquisa realizada no início de outubro com 
as famílias do Anabá mostrou que 54% dos que 
responderam o questionário estão dispostos a 
retomar as atividades. Já 46% dos participantes 
disseram que não estão dispostos. 

A pesquisa teve 300 respostas, de um total de 
377 alunos, representando 79,57% do público.

Diferentemente da pesquisa anterior, realizada 
em julho, em que a maioria votou pelo não 
(56,1%), talvez (32,5%) e apenas 11,3% sim 
(veja aqui), o resultado da atual aponta uma 
tendência ao retorno com a maioria (54%) 
respondendo "sim, estamos dispostos". 

No entanto, o retorno ainda aguarda que nossa 
cidade saia do patamar de risco grave para 
a doença, conforme o mapa divulgado esta 
semana (veja na página 2).

 54% SIM, estamos dispostos
 46% NÃO estamos dispostos

A família está disposta 
a retomar as atividades 
presenciais neste ano, 
com objetivo de criar um 
ambiente de aproximação, 
mas mantendo as aulas 
online?

Dos 46% que responderam NÃO, a maioria (41,3%) 
apontou como motivo o fato de o aluno ser do grupo de 
risco ou conviver com familar do grupo de risco para a 
Covid-19.  O restante das respostas está fragmentado 
em  motivos diversos, como: insegurança em relação à 
pandemia; o fato de estarmos praticamente no final do 
ano e o risco ser maior que o benefício; a necessidade 
do uso do transporte público, o que aumentaria os 
riscos; necessidade de um protocolo rígido etc.

http://www.anaba.com.br
http://anaba.collegefan.org/projetos/nucleo/uteis/login.php?&tid=0&lid=0&pid=24&arq_ret=R5QT1WSRQBMCVQVPFFQSF99MCT5RT44Q9WRW0RBM0FMM5QQ4
http://www.anaba.com.br/secretaria/matriculas
http://www.anaba.com.br/secretaria/matriculas
https://drive.google.com/file/d/1lbZcpKOeM00FtBpWSikEVqgbOX023Ef3/view?usp=sharing
http://www.anaba.com.br/app/arquivos/pdf/agosto-2020-20200814195920.pdf


    PÁTIO

uAssembleia APM A comunida-
de escolar é convidada a participar da 
assembleia da Associação Pedagógica 
Micael que irá ocorrer no sábado 24 de 
outubro, no horário das 9h às 11h, via 
plataforma Zoom. Na pauta, além da 
prestação de contas do ano 2019, atu-
alizações sobre a situação financeira da 
Escola e o caso do acesso ao Jardim. Link 
de Acesso ID : 844 3734 9918. Senha de 
acesso: Micael.

uMaterial Escolar 2021 Para a 
segurança de todos – evitando aglomera-
ções e a circulação de pessoas na Escola 
–, o Bazar Anabá irá, neste ano, fornecer 
os materiais escolares exclusivamente em 
um sistema de entregas. Os pedidos de-
vem ser encaminhados pelo Whatsapp e 
a compra combinada diretamente com a 
Caciane que irá organizar dias e horários 
em que a entrega será feita na Escola em 
sistema de drive-thru, sem que as pessoas 
saiam de seus carros. Número Whatsapp 
(48) 99177 3409.

u para um retorno seguro

A Comissão de Retorno às Aulas Presen-
ciais mantém desde julho encontros se-
manais para esmiuçar as normas das 
autoridades de saúde e educação. O ob-
jetivo é a adequação do espaço da Escola 
para o retorno seguro às atividades presenciais quando chegar o momento. A comis-
são está encarregada da elaboração do Plano de Contingência (PlanCon-Edu) da nos-
sa Escola que precisa estar de acordo com as diretrizes do governo do estado e com o 
Protocolo para o Retorno das Aulas Presenciais no Município de Florianópolis, recen-
temente divulgado pela Prefeitura. As secretárias escolares Shayany e Úrsula estão 
participando de um treinamento oferecido pela Prefeitura às escolas para orientar a 
elaboração do documento. O PlanCon do Anabá precisará ser aprovado por um comi-
tê regional que ainda está sendo constituído para este fim e, então, só depois disso, a 
Escola será autorizada a reestabelecer as atividades presenciais. Mas, não podemos 
esquecer que, acima de tudo, está a Covid-19, que precisa dar sinais claros de que 
está sendo controlada para permitir qualquer movimentação. O governo estadual es-
tipulou que as atividades escolares serão autorizadas nas regiões que alcançarem a 
cor amarela e azul no mapa da Covid-19 no estado, apresentando assim menor risco. 

Mapa da Covid-19 
no Estado atualizado em 
15.10. Fonte: http://www.
coronavirus.sc.gov.br/

u afiem suas canetas-tinteiro

Nove convidados, dentre eles os es-
critores Leonardo Boff e Ruy Castro, irão 
participar da primeira Festa Literária en-
tre Escolas Waldorf (FLEW), que aconte-
ce de 21 a 24 de outubro. O encontro, 
virtual, é destinado aos alunos do Ensino 
Médio e está sendo organizado por pro-
fessores de 12 escolas do país. O tema 
é "Palavras de ontem e hoje: a literatura 
como transformação", e, além das pales-
tras, tem oficinas e um sarau no último 
dia. Veja a programação no site flew.art.
br. Para ajudar com os custos, os promo-
tores pedem contribuições voluntárias 
que podem ser feitas na plataforma de 
financiamento coletivo: https://abacashi.
com/p/flew

u ENTREVISTA  

Dra. Cristina Pires Pauluci, médica 
antroposófica e especialista em gestão, mãe 
da Clara, do 10º ano, e do Antônio, do 2º 
ano, e participante da Comissão de Retorno 
às Aulas Presenciais da nossa Escola:

Neste momento, qual é a situação da pan-
demia em nossa cidade?

A Secretaria de Estado da Saúde publica 
semanalmente um mapa de risco. A Grande 
Florianópolis está em risco grave (cor laran-
ja). O mapa é dividido em 04 cores, sendo 
a cor vermelha, gravíssimo; laranja, grave; 
amarelo, alto, e azul, moderado.

Supondo que o retorno seja autorizado 
em Florianópolis, como você imagina esse 
retorno acontecendo em nossa Escola? Va-
mos ter aulas como antes? Todos os alunos 
podem voltar?

O retorno às aulas depende de a Grande 
Florianópolis estar na cor amarela ou azul. 
Também está condicionado à aprovação de 
um Plano pela Prefeitura Municipal. Cum-
prindo essas etapas, é possível a avaliação 
para retorno das aulas. No Anabá, as aulas 
não retornarão neste momento como antes 
da pandemia. Existe uma limitação de alunos 
(35%, desde que mantido o distanciamento 
mínimo de 1,50 metros entre as mesas na 
sala de aula), assim como uma série de ou-
tras regras que devem ser cumpridas, rela-
cionadas ao ambiente, cuidados individuais e 
limpeza. O retorno deverá ser parcial e pro-
gressivo. Também alunos do grupo de risco 
da Covid-19, ou que convivam com pessoas 
do grupo de risco, não voltam ainda.

No ambiente escolar quais os pontos críti-
cos de contato que merecem mais atenção? 
O que se deve evitar? E qual a principal ati-
tude de prevenção que devemos ter?

Todos devem estar de máscaras, o con-
tato deve ser evitado e objetos não devem 
ser compartilhados. Viveremos um momen-
to bastante diferente, com as limitações e 
necessidades que a pandemia impõe. A Es-
cola deve reforçar medidas de limpeza, criar 
fluxos e marcações no ambiente da Escola. 
E todos nós, alunos, pais, professores e co-
laboradores, precisamos cumprir as medidas 
individuais como uso de máscaras e limpeza 
de mãos, respeitando também os distancia-
mentos necessários neste momento atípico.

E em casa? Aquele aluno que acorda indis-
posto, febril, pode vir para a Escola? Qual a 
importância dessa avaliação em casa?

Os alunos que apresentarem sintomas 
gripais como tosse, dor de garganta e febre, 
assim como outros sintomas relacionados ao 
Covid, não poderão ir à Escola. É necessário 
redobrar a atenção e cumprir essa determi-
nação com rigor. Apenas um caso suspeito, 
ao comparecer à Escola, poderá levar ao iso-
lamento de toda uma turma, de acordo com 
as Diretrizes de Saúde. Então, este compro-
misso de ficar em casa é essencial para ga-
rantir um retorno seguro para todos.

Uma testagem em alunos, professores, fun-
cionários seria uma indicação?

A testagem em massa não está indicada. 
Isto porque o teste rápido, utilizado nestes 
casos, é um método com baixa sensibilida-
de (resultado de confiança variável) e não é 
o padrão ouro para identificação de doença 
ativa. O exame que deve ser utilizado para 
casos suspeitos é o PCR, sendo coletado em 
pacientes sintomáticos.
Consegues já ter uma ideia de como será 
2021?

Viveremos um 2021 ainda com possi-
bilidades de novas ondas, com períodos de 
maiores e menores restrições determinadas 
ainda pela pandemia.

https://us02web.zoom.us/j/84437349918?pwd=eWlVc1FveTRTMHdURVA1WHUxeTYydz09
https://us02web.zoom.us/j/84437349918?pwd=eWlVc1FveTRTMHdURVA1WHUxeTYydz09
https://drive.google.com/file/d/1xpxjStGjNPGWgQpj_jqN0vs6qtTj4Y2w/view
https://secureservercdn.net/166.62.108.196/h5j.616.myftpupload.com/wp-content/uploads/2020/10/PROTOCOLO-EDUCAC%CC%A7A%CC%83O-OUTUBRO2020.pdf
http://www.coronavirus.sc.gov.br/
http://www.coronavirus.sc.gov.br/
http://www.coronavirus.sc.gov.br/
https://www.flew.art.br/
https://www.flew.art.br/
https://abacashi.com/p/flew
https://abacashi.com/p/flew


u 12o ano em maratona final
Os alunos do 12º ano estão enfrentando 
uma maratona de apresentações dos 
seus trabalhos de conclusão de curso, 
que começou dia 13 e vai até dia 20 de 
outubro, sempre às 20h, pelo Zoom. O 
público, formado pelos alunos da turma, 
seus familiares e os professores, tem 
lotado diariamente a sala virtual. 
Confira os temas que estão sendo 
tratados pelos jovens em suas pesquisas:

Cogumelos, André Matos
Amor na visão da Mitologia Grega, 
Aryatara Tramontini
A Teoria do Superestímulo,  
Daruan Vieira Lorenzen
Retratos do mundo flutuante – arte 
japonesa no período Edo,  
Joana Fritzen
Do Proto-indo ao Europeu, João Ioshio
A observação do processo artístico 
através da pintura de corpos femininos 
e suas possibilidades,  Lara Palo
Percepção, Larissa Shanti
Desigualdade na educação pública, 
Laura Suplici
Colorismo, Letícia Costa
A influência da História Infantil,  
Letícia Duarte
Processos Criativos e Inspiração 
Artística, Lorena Varalla
O Fim do Universo, Lucas Levi
O valor do Veganismo: A importância 
da Consciência, Pedro Buso
Supressão emocional e afetiva dos 
homens e o grupo de conversa,  
Pedro Hikari
Qual é o propósito da Economia?,  
Tiago Dextré
Bilinguismo, Valentina Monteiro
Sistema Autônomo para Regar uma 
planta, Vitor Dias
Conhecendo alguns países através do 
seu cinema, Willow Ann

u voa passarinho, voa A primavera chegou e os passarinhos se 
animaram no 1o ano. Vejam só que belezuras as crianças fizeram!

u JARDIM 
Que alegria! Os pequenos do Jardim já esperam curiosos para abrir os 
pacotinhos enviados pelas professoras. Em setembro teve o presente da 
primavera, e, no início de outubro, chegou às casas o da época de Micael, com 
brinquedos, pães e coroas...

u Girassol e Abelhas Quando ainda tinha uma turma de jardim, em 
1997, a professora Luise, do Maternal das Margaridas, percebeu na altivez do 
girassol e na trabalhadora abelha ótimos elementos para trabalhar a imagem 
de Micael para as crianças pequenas. Desde então, ela vem trabalhando 
esses elementos na classe, e, também agora, eles seguiram de presente para 
os seus aluninhos celebrarem a época de Micael em casa.

    NA SALA DE AULA

u periódicos As professoras da 
Educação Infantil produzem todo 
mês uma publicação digital com 
conteúdos de apoio para os pais. 
Elas também têm realizado reuniões 
conjuntas pelo Zoom sobre temas 
da infância, como a de 6 de outubro, 
que foi sobre "O brincar e sua 
relação com o sentido vital" . Setembro Outubro

http://www.anaba.com.br/app/arquivos/pdf/epoca-da-primavera-20201015215214.pdf
http://www.anaba.com.br/app/arquivos/pdf/micael-outubro-2020-20201015220103.pdf


ACONTECEU 

u A Gincana de Micael aconteceu durante o 
mês de setembro, envolvendo alunos do 6º ao 9º ano. 
Foram quatro encontros semanais, de uma hora e meia de duração, pelo Zoom, com 
provas instantâneas, de resistência física, como pular corda, ou reconhecer alguém a partir de uma foto 
de infância, além de tarefas para serem cumpridas pelas equipes ao longo do período. A única prova que 
ainda permanece é a do plantio de um rabanete, que começou em setembro e vai até o final de outubro, 
quando acontecerá o registro da colheita. Enquanto isso, os professores estão avaliando o acervo de 
poesias, fotografias das tradicionais camisetas, desenhos dos brasões (aqui apresentados), mascotes, áudios 
dos hinos, gritos de guerra, e outros enviados pelas equipes. “Tivemos equipes entusiasmadas e alunos 
bastante envolvidos com as tarefas. A avaliação tem sido positiva nos retornos que tivemos das famílias, dos 
professores de classe, dos padrinhos e madrinhas”, conta o professor Gabriel. O resultado será anunciado em breve!

umundo vasto mundo
De 6 a 10 de outubro aconteceu o encontro de 
representantes internacionais de jardim de infância da 
IASWECE, que seria realizado na Rússia, mas acabou sendo 
em casa mesmo por conta da pandemia, com 35 participantes 
em fusos horários de até doze horas de diferença. O tema 
de estudo foi o vídeo de Chimamanda Ngozi Adichie que 
aponta o perigo de uma única história na vida de uma pessoa. 
“Abordamos a necessidade de ampliarmos a diversidade em 
geral no âmbito da pedagogia Waldorf”, conta a professora 
Silvia Jensen. “É nossa responsabilidade dar às crianças e 
educandos uma imagem com mais pontos de vista. Com 
certeza a pedagogia Waldorf se esforça neste sentido, mas 
onde ainda pode ir mais longe?”, diz a professora que levou 
para os colegas o conto africano "Os dois Reis de Gondar" em 
que mostra "a importância de se abrir no tempo e no espaço 
para receber um 'estrangeiro' na sua vida e ver que esse 
encontro amplia a vida humana". 

A todos os professores, nosso agradecimento.  
Parabéns pelo seu dia! 

"Ensinar não é transferir conhecimento, mas 

criar as possibilidades para a sua própria 

produção ou a sua construção.

Quem ensina aprende ao ensinar. 

 E quem aprende ensina ao aprender."

Paulo Freire

Alfabetizando soletra a palavra "tijolo" em Sobradinho,  
em 1963. Foto: Instituto Paulo Freire.

u a voz 
Nos dias 9 a 12 de outubro, 
a Regional Sul de Jardins de 
Infância Waldorf  recebeu 
a “Oficina da Voz”, um 
encontro para vivências 
e palestras (pelo Zoom). 
“Passamos a investigar e 
tomar mais consciência 
sobre o universo que tem 
a ver com a fala, e como 
podemos cuidar, observar 
e trabalhar a qualidade da 

voz que desejamos colocar no mundo”, explica a professora Danielle, 
do Maternal das Lavandas, que participou da oficina com as colegas, 
professora Merylin e auxiliar Patipado, do Jardim das Orquídeas. “Como 
qualificar nossa fala e a intenção das nossas palavras no entorno das 
crianças? Eis a pergunta que irei carregar”, completa.

CORVERDE-19

Redmoinhos Pitblues
Abelhantes

Thoranjas

Roxiques

https://iaswece.org/home/
Link para o video : https://www.ted.com/talks/chimamanda_ngozi_adichie_the_danger_of_a_single_story?language=pt-br
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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

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 ecoló-
gicos e cuidados simples. Produzidos 
com processos antigos e alquimia mo-
derna, os produtos de limpeza levam 
somente componentes naturais e mi-
nerais, tornando-os 100% biodegra-
dáveis.   (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). 

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).

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

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

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).

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).

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).

Classificados

http://www.anaba.com.br


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).

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


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).

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).

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).

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).

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).

OFEREÇO empréstimo de ferramen-
tas marcenaria e construção, grupo 
de estudos parentalidade positiva, 
treinamentos de inteligência emocio-
nal para pais, teenCoach, personal 
yoga, experiências na natureza e tri-
lhas ecológicas.  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).

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

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

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

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).


