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Querida Comunidade, 

 

A partir do dia 23 de março de 2020, sem data de retorno, período em que 
todos nós estaremos recolhidos para cuidarmos de nossa saúde individual e 
de um bem maior, nossa escola ficará fechada e os funcionários estarão 
atuando home office. 

Tomamos algumas medidas visando manter o atendimento de nossa 
comunidade. Pedimos para que observem a relação abaixo: 

 

Financeiro  16 – 9.9601.7150 – financeiro@waldorfribeirao.org 
Manutenção  16 – 9.9642.3710 – operacoes@waldorfribeirao.org 
Secretaria  16 – 9.9701.2470 – secretaria@waldorfribeirao.org 
Gestão Escolar 16 – 9.8228.3832 – admescolar@waldorfribeirao.org 
Diretoria Executiva    - apj@waldorfribeirao.org 
 
 
Aproveitem esse momento de recolhimento para estar com seus filhos e 
descobrirem juntos novas histórias, novas brincadeiras e novas canções! 

É importante aproveitarmos esse recolhimento necessário para conter o Covid 
19 e nos fortalecermos em nossas relações, enfatizando o calor humano e a 
força necessários para lidarmos com os desafios que nos são apresentados. 

Manteremos contato através de whatsapp, email e telefone, fazendo uso 
dessas ferramentas para permanecermos próximos. 

Até breve! 

 

Abraços fraternos, 

 

Ribeirão Preto, 18 de março de 2020. 

 

 

 

ASSOCIAÇÃO PEDAGÓGIGA JATOBÁ   DIREÇÃO PEDAGÓGICA 

“Que o recolhimento interior da Quaresma 
reverta em fortalecimento pessoal, podendo 

reverberar em bem coletivo.” 





Neste momento precisaremos de apoio de todos para que 
passemos bem pelos desafios e, em breve, possamos retomar 
nossa rotina. É importante, contudo, que mantenhamos uma 
convivência de qualidade com os familiares em reclusão. Para 
isto, propomos algumas brincadeiras que podem ser sugeridas 
para as crianças e aproveitadas também pelos adultos.

Acesse pelo site:

www.waldorfribeirao.org/noticias/atividades-quarentena

http://www.waldorfribeirao.org/noticias/atividades-quarentena


  

E agora? O que fazer com o isolamento social causado 
pela pandemia de Coronavírus??? 
 

 
Toda crise traz oportunidades... Estamos vivendo tempos que nos impõe um repensar a 

respeito das nossas rotinas e, nós que tanto corremos no dia-a-dia, somos forçados a parar. Uma 
parada estratégica para conter a expansão de um vírus, um microrganismo que expõe a nossa 
fragilidade. 

Na questão alimentar, surge a oportunidade de praticar uma das orientações do Guia 
Alimentar para a População Brasileira em seu capítulo 4 “O ato de comer e a comensalidade”. Uma 
proposta de fortalecer e cultivar nossos laços familiares através da boa alimentação. Podemos 
planejar e executar com as crianças receitinhas saudáveis e degustar não só de uma boa 
alimentação, como também de um momento gostoso no ambiente de casa.  Momento precioso de 
intimismo, de refeições preparadas em família, para a família e apreciadas em família. 

Que tal fazer um pão integral nesses dias de quarentena? Uma proposta diferente e divertida 
para toda a família. Além dos benefícios já conhecidos do pão, fazer coletivamente é uma prática 
milenar que carrega muita história e estimula pontos como a motricidade, paciência, cooperação, 
criatividade e o ritmo proporcionando alegria e satisfação. 

 
 

Dicas de entretenimento 
Aproveite os recursos tecnológicos e veja os programas de culinária, exercite com as crianças o 
preparo das refeições. Todos irão se divertir e, com certeza, a vida ficará mais leve. Fazendo do 
limão uma limonada.... 

 Cozinha Prática: www.panelinha.com.br 
 Instagram Rita Lobo 
 Programas de Culinária GNT: 

o Tempero de Família – 12h; 16h45 
o Cozinha Prática Rita Lobo – 12h30; 17h15 
o Bela Gil – 14h 

 
 
Dicas de “lancheira” em família: Pão integral (segue receita) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 





Isolamento Social? Crianças em Casa? E Agora?
Por Drª Mariana Rodrigues Jordão Cury 

Médica Pediatra, Homeopata e Antroposófica
 

De repente somos surpreendidos 
por noticias estranhas, que não 
queríamos acreditar. Algo que 
estava tão distante começa a se 
aproximar. E acordamos para mais 
uma semana de rotina, escola, 
trabalho, compras, passeios, mil 
afazeres, que são bruscamente 
quebrados.... e ainda somos 
advertidos que temos que nos 
isolar.... E agora?
Calma, mais do que nunca devemos 
manter a tranqüilidade e deixar às 
autoridades e equipes de saúde 
que façam seu trabalho. 
Mas surgem muitas dúvidas, e uma 
delas é: o que se pode fazer para 
melhorar a imunidade?
Antes de mais nada é muito 
importante lembrar que não 
estamos de férias, portanto não 
podemos planejar viagens, saídas 
a shopping e cinemas, diversões 
coletivas. Trata-se de um momento 
único, emergencial e temporário. 
Então vou listar algumas dicas 
simples para preservar a imunidade:
1- Mantenha a rotina do dia a dia 
em casa.  É muito importante que as 
crianças acordem cedo e durmam 
cedo, como habitualmente fazem 
no período escolar.
a. Crianças de 1 a 4 anos de idade 
necessitam em média 11 horas de 
sono, além das sonecas durante o 
dia. De 5 a 9 anos de idade ainda 
necessitam cerca de 10 horas de 
sono noturno e os menores ainda 
podem precisar de soneca mas 

estas vão diminuindo. Dos 9 aos 
15 anos essa necessidade media de 
10 horas de sono vai gradualmente 
diminuindo ficando em torno de 9 
horas, sendo a partir dos 17 anos a 
media de 8 horas de sono noturno 
como nos adultos. Porém essa 
necessidade é individual e algumas 
crianças necessitam mais que 
outras.
2- Manter o ritmo do dia a dia. Isso 
significa ter uma pulsação durante 
o dia e a noite. Alternar momentos 
de calma como nas refeições, 
banhos, contação de histórias, 
momentos de “não fazer nada”  
com brincadeiras que exigem mais 
dos membros como pular corda, 
jogar bola, escalar, correr... Para 
os maiores inserir as atividades de 
estudo no ritmo diário.
3- Evite exposição excessiva a 
telas. Vide link com documento 
da SBP (https://www.sbp.com.
br/documentoscientificos) Os 
celulares dos adultos são objetos 
de uso pessoal, devem ser 
devidamente higienizados e não 
devem ser compartilhados. 
4- Tomar sol diariamente, pelo 
menos 30 minutos, estar ao ar livre.
5- Alimentação balanceada e 
saudável, nos seus devidos horários, 
respeitando a rotina da família.  De 
preferência para frutas da estação 
no café da manha e lanches. Faca 
uma alimentação balanceada com 
hortaliças e legumes, cereais, 
leguminosas e carnes, de acordo 



com a opção de cada família,  
mantendo almoço e jantar. Pratos 
coloridos. Evite pular refeições ou 
fazer fast foods nos horários das 
refeições principais.
6- Comer com calma.
7- Abuse da hidratação 
principalmente com água, mas 
também água de coco natural, sucos 
naturais e chás de boa procedência. 
8- Evite que sua casa seja invadida 
por noticiários via televisão ou redes 
sociais. Mantenha-se informado 
do necessário, sem preocupar as 
crianças.
9- Lave as mãos com água 
corrente e sabão adequadamente 
com frequência, em especial antes 
ao chegar em casa, antes de sair, 
antes de preparar alimentos ou 
se alimentar, antes de higienizar 

crianças pequenas e apos. Deixe 
para usar álcool gel quando não tiver 
torneira e sabão disponível.  Ensine 
crianças e idosos a lavarem as mãos 
de maneira correta. Nossa mãos são 
as principais vias de contaminação 
de qualquer doença. 
10- O isolamento é social, em 
especial de bebês menores de 1 ano, 
idosos e pessoas com doença de 
base, porém a convivência dentro 
de casa deve é importante e deve 
ser rica e harmoniosa.

Aproveitemos este momento de 
crise para a introspecção. Quem 
sabe a sociedade não acorda desta 
noite escura para hábitos mais 
saudáveis de vida, melhora na 
alimentação, estar mais presente 
de verdade nas relações. 


