	
  
	
  
	
  
	
  
	
  
	
  
	
  
	
  
	
  

	
  

Presente  para  as  mães,  tijolinhos  para  a  escola  
O  Conselho  de  Pais  promove  mais  um  Dia  das  Mães  especial  no  Anabá.  
Com  produtos  e  serviços  carinhosamente  doados  pela  nossa  comunidade  escolar,    
fizemos  uma  listinha  de  presentes  para  alegrar  as  mulheres  no  dia  14  de  maio.    
A  arrecadação  com  as  vendas  será  toda  destinada  à  "Campanha  dos  Tijolinhos".  
  
Confira  abaixo  alguns  dos  itens  doados.  Passe  no  Bazar  Permanente  para  conhecer  todas    
as  opções  e  colaborar  com  a  nossa  campanha.  
  
Feliz  Dia  das  Mães!  
  
02 sessões de Massagem Havaiana
Dhyana  Mincarone  

R$  100,00  cada  

02 sessões de ThetaHealing
Ananta  Rasa

R$  300,00  

01 sessão de Auriculoterapia
Ananta  Rasa

R$  50,00  

01 massagem Abhyanga
Ananta  Rasa

R$  180,00  

03 sessões de Auriculoterapia
com  Cristiane

R$  50,00  (cada)  
(sessões  avulsas)  

01 pacote de 6 sessões de Coaching Biográfico
Utiliza  a  biografia  como  base  –  Maristela  Franco

R$  300,00  

01 pacote de um mês de aulas de equitação
Centro  Equestre  Cantagalo  

R$  300,00  

01 voo duplo de parapente
Parapente  Sul
02 aulas de música - modalidade à sua escolha
Garagem  2020  

R$  200,00  

01 pacote com duas aulas de tricô

R$  60,00  

com  Sônia  Bersagui  (será  tricotado  um  par  de  pantufas)

(sessões  avulsas)  

  

  R$  125,00  

01 visita a horta orgânica em Ratones, com direito a uma cesta
com 20 itens
Horta  Orgânica  Pergalê  

R$  50,00  

1 hospedagem em chalé a beira mar em Sambaqui
duas  noites,  para  2  pessoas  –  com  Claudiane

R$  400,00  

01 hospedagem em casa em Ibiraquera
um  final  de  semana,  para  6  pessoas  –  casa  da  Maníka  Bébhinn

R$  600,00  

01 Serenata – quatro canções
com  músico  Marcos  Baltar

R$  100,00  

01 gola de tricô  

R$  15,00  

01 Kit de delícias
Armazén  Cravo  e  Canela  

R$  60,00  

05 marcadores de página em feltro	
  	
    

R$  7,00  (cada)  

02 Aventais de cozinha

R$  20,00  cada  

01 kit de sabonetes líquido e em barra e protetor labial de urucum
Ana  Terra  –  produtos  artesanais  e  fitoterápicos  

R$  40,00  

01 colar de crochet
Colmeia  de  Ideias

R$  50,00  

O1 bata
Laboratório  

R$  120,00  

01 vestido
Laboratório

R$  140,00  

03 Quadros com fotografias de Carolina Duva
Santa  Maria  Casa

R$  35,00  cada  

Oficina de boneca feltrada articulada
com  Alexandra  

R$  100,00  

  

	
  
	
  
	
  
	
  
	
  
	
  

	
  

Pacotinhos de chá (com 5 saquinhos cada)

R$  5,00  (cada)  

Kits saquinhos de feltro "porta-jóias" & etiqueta para presente

R$  7,00  (cada)  

Cartões - print de aquarela
Pintados  por  Gilmara

R$  5,00  (cada)  

Vidros decorados com bolachinhas de chocolate, chocolate e
côco, e chocolate e nozes

R$  10,00  (cada)  

Lenços (tamanhos e tecidos variados)

R$  10,00  (cada)  

Peça em tecido moleton azul marinho

R$  15,00  

kit de máscara e snorkel
Fun  Dive

R$  150,00  

Torta 15 fatias, recheio 2 Amores (brigadeiro branco e brigadeiro
preto)
Andreza  Rovaris	
  

R$  65,00  

Oficina de feltragem para produção de um quadro bidimensional
com  Daniela  Vicentini  -‐  2  vagas  (material  incluso)

R$  100,00  (cada)  

Avental Jeans

R$  15,00  

Carteiras

R$  15,00  (cada)  

Livro “A Primeira Luz da Manhã”

R$  40,00  

Gravura beija-flor

R$  30,00  

Toalhas com barra em macramê

R$  30,00  (cada)  

Hidratante, pote de vidro

R$  25,00  

Hidratante, pote plástico

R$  20,00  

Pacote de 4 aulas de Inglês ou Português para estrangeiro
Com  Marcia  Fernandes

R$  200,00  

Consultoria Equilíbrio Emocional “Transformando Conflitos”
Com  Cerys  Tramontini  -‐  pacote  com  2  sessões  de  1:30h  cada

R$  300,00  

Mudas orgânicas de ervas
(alecrim,  manjerona,  poejo,  cidrão)
	
  

R$  15,00  (cada)  

