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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).
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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).


