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Querida Comunidade,

A contribuição de 10% sobre as vendas , 
para os artesãos de nossa comunidade, é 

facultativa !
Venha participar do Bazar 2019 !

Comissão de Bazar



SABOR E MÚSICA 
 

Aconteceu no último dia 22 de novembro, das 12h às 13h, o evento de apresentação da 
Comissão de Alimentos da Escola Waldorf João Guimarães Rosa com a intenção principal de divulgar 
o trabalho da Comissão, através da apresentação de alimentos e suas características nutricionais de 
uma forma divertida, descontraída e saborosa. Para isso, o evento contou com a participação de 
parte dos integrantes do Projeto Choro da Casa e com a degustação de pratos preparados pelos 
membros da comissão que pudessem oferecer muito sabor e densidade nutricional.  

O objetivo da Comissão é conscientizar e implementar alimentação saudável para todos 
propondo ações na escola baseadas no Guia Alimentar para a População Brasileira e na Legislação 
Brasileira do Ministério da Saúde e da Educação. Espera-se com esse trabalho, que a comunidade 
escolar tenha acesso a conceitos simples e práticos de como implementar uma alimentação saudável 
em seus lares e na escola.  
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Comissão de Alimentação da EWJGR e Coordenadoria do Conselho de Pais, 

 

 

Hoje, vocês prestigiaram a nossa escola com um evento muito especial: saúde, no alimento e na 
música; saúde, no ambiente e nas pessoas; saúde para todos! 

Agradecemos muito o empenho e a dedicação de vocês. 

 

Parabéns com abraços fraternos, 

 

 

 

Ribeirão Preto, 22 de novembro de 2019. 

 

 

ASSOCIAÇÃO PEDAGÓGIGA JATOBÁ   DIREÇÃO PEDAGÓGICA 

 

 

“Salutar só é, quando 
No espelho da alma humana 

Forma-se toda a comunidade; 
E na comunidade 

Vive a força da alma individual.” 
   

Rudolf Steiner 

 







Agenda

Dezembro

1: Exposição Pedagógica e Bazar Natalino 
6: Teatro de Pastores
6: Nicolau - Comemoração Interna
6: Encerramento do Ano Letivo
9 a 18: Recuperação
24/12/2019 a 1/1/2020: Recesso Administrativo
25: Natal


