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 AULAS PRESENCIAIS

AGENDA

gincana de micael 

A gincana de Micael 2020 
está sendo um grande 
desafio não só para os 
alunos do 6º ao 9º ano, mas 
também para os professores 
da área de movimento que 
precisam estabelecer as regras, planejar as provas, gravar vídeos com os desafios e depois conferir 
o cumprimento das tarefas. Ufa! Ainda bem que podem contar com a valorosa colaboração de ex-
alunos e estagiários da escola que estão apadrinhando as equipes. Também, dizem os professores, 
os alunos têm se mostrado interessados e participativos mesmo nesse formato estranho à nossa 
tradicional gincana. O primeiro encontro virtual foi em 31 de agosto, com escolha dos nomes, 
sorteio dos padrinhos, desenho do brasão e esboços das camisetas e do mascote de cada equipe. 
As combinações são feitas por grupos de Whatsapp mediados pelos padrinhos. Na sexta-feira, 2 de 
outubro, será o dia da Gincana, com atividades de manhã e à tarde. Boa sorte, pessoal!

12.09 – Brechó “Express” do 8° 
ano no atelier Raiz Natural, no 
Campeche (R. Laura Duarte  
Prazeres, 1260), das 13h às 
19h.

18/9 – Conexões Solidárias: Nova 
Medicina Germânica: Saúde 
e autoconhecimento, com 
Andréa Meireles, às 19h30, 
via Zoom.

24/9 – Conexões Solidárias:  
Sobre a época de Micael 
– sua atuação a partir do 
nascimento do Eu, palestra 
com os professores Denise, 
Andréa Ikeda e Gabriel, às 
20h, via Zoom.

30/9 – Conexões Solidárias: "A 
filosofia da liberdade", de 
Rudolf Steiner, com Paulo 
Karam, às 19h30, via Zoom.

02.10 – Gincana de Micael, com 
atividades com os alunos do 
6° ao 9° ano, de manhã e à  
tarde, via Zoom.

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

uatenção à
pré-matrícula 2021

O questionário enviado 
pela Comissão de Matrícu-
la no início do mês precisa 
ser respondido até dia 15 
de setembro, pois, a partir 
dessa data, a secretaria es-
colar irá abrir oportunidade 
de matrícula para alunos 
novos. Se você ainda não 
respondeu, acesse aqui: 

“Questionário de Inten-
ção para Matrícula”

A participação de todas 
as famílias é fundamental 
para balizar o planejamen-
to do próximo ano. Vamos 
juntos preparar com todo 
cuidado e carinho um novo 
ano letivo em nossa Escola.

Vivemos uma semana intensa com muitas notí-
cias sobre a possibilidade e as regras para o retorno 
das aulas presenciais. Mas ainda não há nada defi-
nido em relação à data e à forma de como se dará 
essa retomada. De certo, tem-se que as atividades 
presenciais em Santa Catarina seguem suspensas 
até o dia 12 de outubro. Um possível retorno no 
dia 13 está condicionado à situação da pandemia 
no estado no fim de setembro. Só que, atualmente, 
das 16 regiões de saúde, três estão em nível gravís-
simo, 12 grave e uma em alto risco. Nenhuma re-
gião ainda atingiu o nível moderado, o mais brando 
do mapa da Covid no Estado. 

Seja qual for, a data deverá ser anunciada com 
antecedência mínima de duas semanas. Para as 
escolas da rede pública estadual, o plano do go-
verno é de que a volta seja aos poucos, uma série 
por semana, começando com a última do ensino 
médio, e apenas em atividades de reforço escolar 
– os conteúdos seguem sendo ministrados remo-
tamente.  

Na quarta-feira, 9, aconteceu a apresentação 
do plano estadual de contingência da educação 
(PlanCon Edu-COVID-19), elaborado com a parti-

cipação de 18 entidades, e que irá nortear a re-
tomada na rede pública e privada, do infantil ao 
superior, no estado. Trata-se de uma ferramenta 
para padronizar os planos dos municípios e das 
escolas que deverão constituir comitês para esse 
fim. Os municípios devem seguir as diretrizes des-
se plano, mas têm autonomia para decidir sobre a 
data e o modo como se dará a volta. O secretário 
de Educação de Florianópolis, Maurício Fernan-
des Pereira, por exemplo, já se declarou contrário 
ao método a ser adotado pelo estado, de iniciar 
apenas com aulas de reforço. 

O Anabá já se adiantou, e desde julho conta 
com a Comissão de Retorno às Aulas Presenciais, 
que se reúne semanalmente para adaptar nosso 
funcionamento a essa realidade. Seguimos aten-
tos e aguardamos a publicação das diretrizes tam-
bém do município nos próximos dias, reforçando 
que as decisões da nossa escola sempre serão 
tomadas em conjunto com a comunidade. Neste 
momento esperamos, antes de tudo, o abranda-
mento da epidemia, focando no planejamento 
para o ano de 2021. 

Professores Gabriel e Dornier explicando, em vídeo, as provas para as equipes 

equipes padrinhos/madrinhas
CorVerde 19 Pedro Clausen (12º ano 2019)
Redmoinhos Rafael Servaes (12º ano 2019)
Abelhantes Gustavo (estagiário do 7º e 8º)
Fantásticos Irene (9º ano 2014)
Pitblues  Jade (Estagiária do 4º ano e ex-aluna, 9º ano 2013)
Roxiques Karim (12º ano 2019)

STATUS : AGUARDANDO

http://www.anaba.com.br
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSePkqcE1pLEMok-WyDlItl75_lHQ7XJnlyGR7kYl9CO1OOLWg/viewform
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSePkqcE1pLEMok-WyDlItl75_lHQ7XJnlyGR7kYl9CO1OOLWg/viewform
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSePkqcE1pLEMok-WyDlItl75_lHQ7XJnlyGR7kYl9CO1OOLWg/viewform
http://www.coronavirus.sc.gov.br/
https://www.youtube.com/watch?v=gErO9wRzYyk


u apoio aos grêmios 

estudantis

Com o objetivo de apoiar os jovens 
na construção e “manutenção” 
dos Grêmios Estudantis, a Seção 
de Jovens do Brasil, em parceria 
com o Grêmio EWRS, lançou o 
projeto GreMissão. Afinal de 
contas, o que é um Grêmio? Qual 
é o seu papel? Como manter um 
diálogo aberto e saudável com o 
colegiado de professores? O que 
os jovens esperam de um Grêmio? 
Para responder essas perguntas 
e criar pontes entre os grêmios 
das escolas Waldorf do Brasil, o 
Projeto GreMissão desenvolveu 
um formulário aberto a todos 
os alunos. A Seção de Jovens 
é um espaço virtual dentro da 
Sociedade Antroposófica para o 
desenvolvimento dos impulsos 
espirituais dos jovens. 

Acompanhe o trabalho da Seção 
Jovem: Instagram 
@secaodejovensbrasil  
Facebook 
@SecaoDeJovensnoBrasil

    PÁTIO

 Comunidade em ação

Conexões Solidárias Eu Quero!!! LeilãoFios & Papos

Brechó do 8o

u Euritmia e solidariedade

A professora Andrea Ikeda está 
oferecendo gratuitamente aos pais 
e mães da Escola exercícios de 
euritmia higiênica e meditações de 
Rudolf Steiner. Os encontros são às 
segundas-feiras, às 7h, via Zoom. 
Novos participantes são admitidos na 
primeira segunda-feira do mês e as 
inscrições podem ser feitas pelo Whats 
48 996073491. 

Em troca, a professora Andrea propôs 
à comunidade uma campanha de 
arrecadação de kits de higienização que 
serão encaminhadas às Comunidades 
Indígenas de Santa Catarina via Sesai. 
(Secretaria Especial de Saúde Indígena). 
Pede-se produtos de higiene e limpeza 
(veja lista), alimentos não perecíveis  
e também móveis, como camas, 
geladeiras e fogões. 

As doações podem ser deixadas com 
a Caciane, no Bazar da Escola, às 
segundas e sextas, das 9h às 11h. 

uNo arco de flores

No ano que vem os novos alunos do 1º ano serão recebidos 
no arco de flores pela professora Leise Monteiro Dal Bó. 
Filha e neta de educadoras, e formada em Pedagogia – 
Séries Iniciais pela UDESC, ela foi professora de classe do 
atual 6º ano antes de entrar em licença maternidade, em 2018. Ex-aluna do Anabá, 
onde estudou do Jardim até o 2º ano, ela irá deixar também o filho Iandê – que faz 
dois anos em fevereiro, aos cuidados das professoras do Maternal da nossa Escola 
enquanto se dedicará aos seus alunos no Fundamental.

O Brechó “Express” do 8° ano 
acontece neste sábado, dia 12.09, no Atelier 
Raiz Natural, no Campeche. Os organizadores 
garantem a adoção de normas e protocolos de 
segurança em relação à Covid-19. Roupas de 
bebê, infantil e adulto, feminino e masculino 
com pagamento com cartão de crédito. A renda 
será revertida para o teatro do 8° ano. R. Laura 
Duarte Prazeres, 1260, das 13h às 19h.

Além do brechó, o 8o ano organizou também 
um “Sebo Permanente Solidário” em prol da 
Escola, que fica no pátio da loja Quintal da Ilha, 
no Itacorubi. Os livros custam 10 reais. Aceitam 
doações.

Você pode ajudar?

O Conselho de Mães e Pais 
da Escola está precisando de 
voluntários para colaborar nas 
diversas atividades demandadas 
pelos projetos que estão 
sendo tocados, como o projeto 
"Leilão! Eu quero", que arrecada 
recursos para a escola; no 
Brechó da turma do 8º ano; 
na elaboração de materiais de 
divulgação; e outros. Se você 
se sente chamado a participar, 
entre em contato com os 
representantes da sua turma!

u alunos preparam 
apresentação dos trabalhos  
de conclusão de curso

Fim do ano se aproximando e é hora de 
os alunos do 12º ano apresentarem seus 
trabalhos de Conclusão do Ensino Médio 
(TCM). São 21 alunos que, orientados 
pelos professores,  desenvolveram suas 
pesquisas sobre temas variados. As 
apresentações serão de 13 a 21 de outubro, pelo Zoom, e poderão ser assistidas também 
pela comunidade. Aguarde em breve o programa. 

u E surpresa! uma radionovela! 

O teatro do 12º, neste ano, terá o inédito formato de radionovela e será lançado em 
capítulos — como eram os folhetins antigamente. A peça "Bailei na Curva", de Júlio Conte, 
que se passa na Porto Alegre dos anos 1960, 70 e 80, vem sendo ensaiada desde o início 
do ano e deverá vir a público em novembro. A produção dos alunos é acompanhada pelo 
tutor Rafael, professor de música, e pela professora Nastaja, de teatro, com a colaboração 
do músico Gustavo Duarte, pai da aluna da turma, Letícia.

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSeO6vrs9bZf6bkWtG323kRj9a5XaIaJjAP5p1JtfYqnB_QMXg/viewform
https://www.instagram.com/secaodejovensbrasil/
https://www.facebook.com/SecaoDeJovensnoBrasil/?ref=br_rs
https://www.instagram.com/conexoessolidarias/
https://www.instagram.com/euquero.leilao/
https://www.instagram.com/fiosepapos/
https://www.instagram.com/brecho.8.2020/
https://icmcanelinha.org/
https://icmcanelinha.org/
https://drive.google.com/file/d/1LUQsox7M8nq1AXJVSa25NkkQX-j5KIqV/view


u notícias do 1oºano 
As crianças do 1º ano celebram sorridentes uma nova transformação. 
"É uma mudança significativa o que ocorre com o ser humano ao se 
iniciar a troca dos dentes. Trata-se não somente de um acontecimento 
físico na vida humana: o ser humano inteiro passa por uma 
metamorfose", citando Rudolf Steiner, explica a professora Denise.  
E que venham os "permanentes"!

    SALA DE AULA

u pequenos lavradores
Na “Época do Lavrador” os pequenos do Jardim receberam das professoras 
um pacotinho com surpresas e sementinhas que agora já brotam e crescem 
com vigor nos "cantinhos" das casas. Como apoio para os pais, as professoras 
elaboraram mais uma linda publicação com histórias, versos, músicas, 
receitas, que está disponível aqui.

u tempo, tempo, tempo
Os alunos do 2º ano estão 
aprendendo sobre o tempo e as 
vivências incluem construir seus 
próprios relógios ou calendários, e 
ainda sentir na pele os mistérios do 
ritmo da natureza, acordando cedo 
para ver o Sol nascer. 

u crochetando nas redes Além do estudo do tempo, o 2º ano anda se 
dedicando ao crochê. Nas aulas que acontecem às sextas-feiras à tarde, os 
alunos começaram a fazer uma linda bolsinha para carregar suas garrafas 
d'água, com apoio dos pais e a orientação da professora Márcia, que está 
substituindo a titular, professora Ângela, que teve sua bebezinha, Anna 
Carolina, nascida no dia 8 de setembro. Miguel (irmão da Nina), Nina e Gael.

Marina,  com seu relógio de sol

Sofia, com o relógio feito pelo pai

Luana fazendo o calendário

http://www.anaba.com.br/app/arquivos/pdf/epoca-do-lavrador-agosto-2020-20200910171408.pdf


u felizardo ganhador 
O ganhador do sorteio da @
rifa11ano2020 é Gregório Varvakis, 
pai da Marina (da própria turma 
do 11° ano!) e da Sofia (ex-aluna). 
O sorteio foi dia 02.09, às 19h, 
transmitido pelo Instagram. A 
campanha durou cerca de um 
mês e arrecadou para a Escola 
o montante de R$ 2.618,00. Os 
prêmios do kit sorteado foram 
doações de pais da classe (aulas 
on line e manualidades). A turma tem prêmios já ofertados 
para uma próxima rodada da rifa a ser lançada futuramente.

ureunião da 
financeira 
No dia 18 de agosto acon-
teceu o segundo encontro 
da Comissão Financeira com 
a Comunidade onde foram 
apresentados os números 
do primeiro semestre e uma 
perspectiva até o fim do ano. 
Assista aqui. Também apre-
sentou-se um relatório dos 
valores arrecadados pelas di-
versas iniciativas que a comu-
nidade está promovendo em 
prol da Escola, e que, se soma-
vam R$12,2 mil naquele dia. 
Hoje já ultrapassam os 16 mil.  

u sabes tudo do unimestre? A secretária escolar, 
Shayany, fez no dia 27.08 um encontro com mães, pais, alunos 
e professores para tirar dúvidas sobre o funcionamento da 
plataforma UNIMESTRE. Se você não pode participar, mas tem 
dúvidas sobre como usar, entre em contato com a Shayany no 
WhatsApp da secretaria: 99664 0101. 

u atualização Nos dias 22 e 23 de agosto o sistema 
UNIMESTRE teve alguns módulos atualizados, ficando fora 
do ar durante o fim de semana. No retorno, algumas famílias 
tiveram dificuldade com o acesso, necessitando "atualizar o 
endereço" nos seus navegadores. Quando isso acontece, a 
orientação é acessar a plataforma pelo site da escola. Caso a 
dificuldade persistir, entre em contato com a secretaria. 

u as vozes do médio O professor de música, Rafael Camorlinga, 
produziu, com alunos do Ensino Médio, um vídeo da canção Micael, 
composição e arranjo da ex-professora da Escola Chica Cavalcanti, 
interpretada a três vozes. Um presente para a Época de Micael. 
Confira aqui.

u as biografias do 9o ano Certamente não foi fácil fazer tudo a 
distância, mas enfim vieram à luz as lindas publicações com as biografias 
elaboradas pelos alunos do 9o ano que foram entregues ao tutor, professor John, 
no dia 28 de agosto. As apresentações aos colegas e professores aconteceram na 
semana passada, via Zoom. 

ACONTECEU 

u fique ligado no 
mural A Escola mantém 
uma lista de transmissão por 
WhatsApp, o Mural Anabá, 
para o envio de comunicados 
às famílias. 

Caso você não esteja 
recebendo, clique neste link 
para ingressar no grupo. 
Informações: 99664-0101 
(secretaria).

u passo a passo  
Em sua época de 
geografia, os alunos do 
9o ano confeccionam 
os tradicionais globos 
terrestres sob a 
supervisão, a distância, do 
professor Guilherme.

https://www.instagram.com/rifa11ano2020/
https://www.instagram.com/rifa11ano2020/
https://www.youtube.com/watch?v=hTHRpVotp9U&feature=youtu.be
http://www.anaba.com.br/
https://youtu.be/tvF9CUxmB1k
https://chat.whatsapp.com/G3KOC41Rcn3ENORvLljYcl
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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).


