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MLUTZ: vivências resignificam o cotidiano 

escolar 

Comunidade do Canto da Penha promove Café 

com bate papo informativo. 

Reunir pais, filhos e professores para um café da 
manhã informativo sobre as águas foram a 
proposta de Joseane Alves, Diretora da Escola 
Municipal Salomão Silveira, da comunidade do 
Canto da Penha. Em pleno sábado, 04 de agosto, 
entre pães, bolos e doces típicos, a comunidade 
participou de palestra orientada pela bióloga do 
Gaia Village, propiciando sensibilização sobre os 
cuidados básicos que as famílias devem ter com as 
águas oriundas da cachoeira, e que abastecem 
àquela comunidade. 

 

 Informações sobre principais doenças transmitidas 
por águas não tratadas, medidas domésticas de 
assepsia e higiene como limpeza sistemática da 
caixa da água e ações para melhor conservação das 
águas como proteção das nascentes, fossas 
sépticas e círculo de bananeiras para tratamento de 
águas cinza, despertaram o interesse do grupo ao 
percebeu que medidas simples e eficientes podem e 
devem ser adotadas por todos, no cuidado desse 
bem coletivo e valioso. 

 

 

 

 

Centro Educacional da Ibiraquera - CEI educa 

para a sustentabilidade  

Cientes de que o pátio é uma escola ao ar livre, 
onde todos aprendem e ensinam lições que 
sensibilizam para a melhor compreensão do 
verdadeiro sentido da vida, a equipe do CEI 
fortalece suas ações ambientais no contexto da 11ª 
Edição da Mostra Prof. José Lutzenberger.  

 

Demonstrando, na prática da cooperação, o 
significado de uma Escola Amiga do Ambiente, a 
escola conta com: horta permacultural onde as 
crianças plantam e cuidam de grande diversidade 
de alimentos; central de coleta e triagem de 
resíduos sólidos; jardim multicolorido com bancos e 
quiosques para descanso e contemplação, 
desenhado e implantado pelos alunos. E uma 
pequena “edificação” muito especial complementa o 
jardim, incluindo conceitos da bioconstrução: o 
galinheiro com o telhado vegetado, onde as 
galinhas produzem ovos para a merenda escolar, e 
esterco para a produção de húmus.  Trata-se de 
aprendizado ambiental com significativo 
envolvimento de professores, crianças, merendeiras 
e pais, com potencial transformador da pratica 
pedagógica.  
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EE Rodrigues Lopes pesquisa sobre a vida e 

obra de José Lutzenberger 

A trajetória de vida do ambientalista José 
Lutzenberger despertou interesse da turma do 5º 
ano vespertino da Escola Estadual Rodrigues Lopes. 
Para aprofundar os conhecimentos sobre Lutz, o 
grupo, sob a coordenação da Profa. Mithie da Silva 
visitou o Projeto Ambiental Gaia Village em 17 de 
agosto. A exposição de banners que retrata 
momentos protagonizados no movimento ambiental 
e na esfera pessoal, política e ativista de 
Lutzenberger motivou debate entre os estudantes. 
A visita à horta, pomar e às bioconstruções 
oportunizou a observação da aplicação do conceito 
de que ensinamentos da natureza são valiosos para 
o desenvolvimento da sociedade, na medida em 
que orientam para o convívio harmônico do ser com 
o planeta Terra – Gaia, como ensinava Lutz.   

 

 

Escola Crescer e Conhecer visita o Gaia Village 

Participante da Mostra Lutz desde o ano passado, a 
Escola Crescer e Conhecer oportunizou aula prática 
sobre meio ambiente. Em meados de agosto, as 
turmas do pré-escolar e do 1º ano visitaram  o Gaia 
Village para ter contato com ações e tecnologias 
amigáveis com potencial de replicabilidade no pátio 
escolar.  

 

Uma das experiências dos grupos de alunos foi 
explorar os cinco sentidos durante visitação à horta 
e os canteiros de ervas medicinais e aromáticas. 
Pedir licença para degustar o mel de abelhas 
nativas sem ferrão, diretamente nas colmeias 
constituiu-se igualmente em relevante vivência para 
as crianças, que agora desejam uma “família” de 
abelhas em sua escola. Outra surpresa para os 
pequenos foi o banheiro seco de compostagem que 
despertou interesse de todos.  

 

 

Escola do Meio Ambiente de São José visita o 

Gaia Village 

A coordenação da Escola do Meio Ambiente de São 
José que anualmente recebe as Escolas de 
Garopaba em seu Centro de Educação Ambiental, 
localizado no Parque dos Sabiás, promove 
intercâmbio de conhecimentos entre alunos do 
ensino fundamental. No dia 22 de agosto, grupo de 
19 estudantes do 5º ano da Escola Municipal Santa 
Terezinha, participante dos projetos promovidos por 
àquela Escola, visita o Projeto Ambiental Gaia 
Village.  

 

Em roteiro de um dia de duração, tiveram a 
oportunidade de conhecer as práticas agro-
ecológicas, tecnologias construtivas de baixo 
impacto e processos de geração de energias limpas 
e renováveis em desenvolvimento na área do Gaia 
Village.  

 

Visitaram também o Centro Educacional Ibiraquera, 
onde a direção, professores e estudantes 
apresentaram as ações de cunho ambiental 
desenvolvidas no pátio da escola, dentro do 
contexto da 12ª Edição da Mostra Lutz.  

 

 

 



CELESC capacita suas equipes para prática de 

podas amigáveis das árvores 

A Central Elétrica de Santa Catarina – CELESC, 
comprometida com política de responsabilidade 
ambiental e social, promove atitudes preventivas e 
proativas na manutenção das redes de alta tensão. 
Exemplo disto se verifica na preocupação com a 
melhoria da qualidade e aplicação de técnicas, 
como a dendrocirurgia em podas de segurança de 
arvores existentes junto às redes de alta tensão em 
Garopaba. No inicio de agosto equipes da CELESC e 
da empresa Mello & Silva, empresa terceirizada, 
responsáveis pelas podas participaram de oficina 
teórica e pratica de capacitação oferecida pelo Gaia 
Village.   

 
 
O engajamento da CELESC na adoção de técnicas 
amigáveis de poda, além de contribuir para a saúde 
das árvores e embelezamento da cidade de 
Garopaba, deve implicar na diminuição de custos de 
manutenção, pois em muitos casos torna-se 
desnecessário repetir o processo. As técnicas de 
dendrocirurgia também potencializam a segurança 
ao evitar acidentes comuns decorrentes da queda 
de troncos doentes. A poda correta propicia o 
desenvolvimento saudável das árvores, incrementa 
o equilíbrio ambiental e o bem estar da população. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fórum da Agenda 21 planeja ações para o 

ecodesenvolvimento da região 

O grupo coordenador do Fórum da Agenda 21, do 
qual o Gaia Village faz parte, reuniu-se com 
instituições parceiras no dia 25 de agosto, nas 
dependências do Centro Comunitário da Ibiraquera 
para delinear o planejamento estratégico que 
norteará as ações do Fórum em 2012 e 2013. Sob a 
facilitação do Núcleo de Meio Ambiente e 
Desenvolvimento – NMD/ UFSC construiu-se 
coletivamente uma matriz diagnóstica visando 
definir as prioridades de ação do Fórum. 

 

 Os resultados apontaram para a necessidade de 
investimento em cursos de eco-desenvolvimento 
para a comunidade, com o intuito de criar espaço 
de congregação de diferentes atores aptos para 
produzir sem devastar o ambiente e calcado na 
economia da dádiva, incluindo o fortalecimento de 
projetos sócio ambientais já existentes na região. 
Durante o encontro foi servido almoço preparado 
exclusivamente com produtos oriundos da 
agricultura familiar orgânica.  

 

Bambu: potencial para integrar corpo e 

mentes saudáveis 

Durante o encontro do Fórum da Agenda 21, que 
reuniu cerca de 50 pessoas, incluindo professores e 
estudantes, realizou-se uma oficina de bambu 
conduzida pelos integrantes da Associação de 
Surfistas, Amigos e Ecologistas da Praia do Porto – 
ASAEP.  

Eles demonstraram o uso do bambu como 
instrumento para exercícios físicos e terapêuticos, 
construindo um tetraedro que abarca os conceitos 
do Sistema Integral Bambu, criado pelo professor 
de educação física Marcelo Rio Branco. O tetraedro 
despertou relevante interesse da comunidade que 
pretende dotar as escolas com essa estrutura que 
oferece diversas possibilidades de movimento. 
 

  
                             www.integralbambu.blogspot.com 

  

 

 

 

 

 

 

 

 



IDEB (ME) evidencia qualidade da educação 

em Garopaba 

Na metade de agosto, o Ministério da Educação 
divulgou o Índice de Desenvolvimento da Educação 
Básica (IDEB) de todas as escolas do Brasil e 
apontou Garopaba como destaque no ensino público 
do país.  

 

O IDEB foi criado em 2007 para medir a qualidade 
de cada escola e de cada rede de ensino. O 
indicador é calculado com base no desempenho do 
estudante em avaliações que acontecem a cada 02 
anos. A meta do Ministério é que o país atinja 
média 6 até 2022, o que corresponde a qualidade 
do ensino em países desenvolvidos. Garopaba já 
superou as metas previstas, atingindo a média de 
6,5 nas avaliações entre alunos do 1º ao 5º ano, 
enquanto a média geral do Estado ficou em 5,7. Os 
resultados alcançados evidenciam a competência do 
poder público municipal que nos últimos anos têm 
priorizado a educação como ferramenta para o 
desenvolvimento de Garopaba, investindo e 
capacitando sistematicamente o corpo docente e 
funcional das escolas para a atuação responsável 
junto às comunidades onde atuam. 

Conselho da APA Baleia Franca fortalecido se 

renova 

O Conselho Gestor da Área de Proteção Ambiental 
da Baleia Franca – CONAPABF renovou sua 
composição para o biênio 2012-2014. Em processo 
eleitoral encerrado dia 10 de agosto, nas 
dependências do Gaia Village, foram eleitos 
representantes de 14 entidades do setor público, 14 
do setor de usuários dos recursos, e 11 de ONGs 
ambientalistas, que passarão a exercer a 
responsabilidade do controle social das ações do 
Estado, participando com protagonismo da gestão 
da unidade, atuando na formulação de políticas 
públicas e de normas de acesso e uso dos recursos 
ambientais no território da APA.  

 

 O Conselho Gestor da APA BF se constitui como um 
espaço público onde se busca o real interesse da 
cidadania e do próprio poder público, suportado 
pela representatividade das organizações que 
pleitearam assento. A Plenária de Posse dos 
Conselheiros acontecerá em 19 de setembro, 
durante as atividades previstas para a Semana 
Nacional da Baleia Franca.  

Garopaba: uma Cidade em Transição  

O Movimento das Cidades em Transição que teve 
início em 2002 na cidade de Totnes, Inglaterra, tem 
por propósito transformar cidades em busca da 
sustentabilidade, modelando soluções urbanas 
menos dependentes de recursos externos, mais 
integrado à natureza e resistentes a crises 
externas, tanto econômicas como ecológicas.  O 
Movimento tem alcançado reverberação em 
Garopaba através de iniciativas da ONG AMA e 
parceiros.  

 

A comunidade tem se reunido para expressar suas 
aspirações, discutindo estratégias com vistas a 
sustentabilidade. Como parte desse processo, o 1º 
Encontro do Garopaba em Transição realizado em 
18 de agosto nas dependências da Nave – Espaço 
Cultural priorizou redesenhos para ampliar o acesso 
a alimentos agro-ecocológicos produzidos por 
agricultores orgânicos no município e região.  

 

II Encontro Catarinense de Educação 

Ambiental 

 

A Comissão Interinstitucional de Educação 
Ambiental (CIEA/SC) realiza nos dias 29 e 30 de 

outubro o 2º Encontro Catarinense de 

Educação Ambiental.  O Encontro terá como 
objetivo identificar o que vem sendo desenvolvido a 
partir dos dois primeiros eixos do Programa 
Estadual de Educação Ambiental - PROEEA/SC e 
promover a troca de experiências entre os 
segmentos da sociedade.  Serão apresentadas e 
debatidas propostas nas áreas de Formação de 

Recursos Humanos para a Educação Ambiental e 

Desenvolvimento de Estudos, Pesquisas e 

Experimentações. A Fundação Gaia, na condição de 
representante da Federação das Entidades 
Ecologistas Catarinenses – FEEC integra a CIEA e 
contribui com a Comissão Organizadora do Evento. 
Maiores informações em www.sds.gov.br. 



 
 
 

Imagem do mês 
 

 

Jatropha multiphida: mertiolate natural 

Plantada no pátio do Gaia Village é conhecida como flor 

coral ou mertiolate e tem ação cicatrizante. O látex 

translúcido, presente no caule, usado diretamente sobre 

cortes e feridas auxilia de maneira eficaz no processo de 

recuperação da pele. 

Agenda 

MLutz: Oficina de Livro Infantil em tecido 
Data: 11 de setembro/ 14h          Local: EM Norberto Floriano 
Data: 14 de setembro/ 14h          Local: EM Jandira Silva 
Data: 20 de setembro/ 09h          Local: EM Agostinho Botelho 
Data: 25 de setembro/ 09h          Local: EM Salomão Silveira 
 
Receptivo Cicloturistas: Rota das Baleias 
Data: 08 de setembro/ 10h         Local: Gaia Village 
 
MLutz: Oficina de Móbiles 
Data: 12 de setembro/ 09h         Local: EM Norberto Floriano 
Data: 13 de setembro/ 09h         Local: EM Agostinho Botelho 
 
MLutz: Colégio Curupira visita Escola Meio Ambiente SJ 
Data: 12 de setembro/ 09              Local: Escola São José  
 
Reunião Conselho Municipal de Meio Ambiente 
Data: 12 de setembro/18h             Local: ACIG 
 
Reunião Conselho Municipal de Educação 
Data: 12 de setembro/18h30min     Local: Câmara Vereadores 
 
Dia Mundial de Limpeza das Praias 
Data: 15 de setembro/ 10h             Local: Praias de Garopaba 
 
Reunião da Federação Entidades Ecologistas de SC/FEEC 
Data: 15 de setembro/09h               Local: Içara 
 
Plenária do Conselho Gestor da APA da Baleia Franca 
Data: 19 de setembro/ 08h            Local: Gaia Village 
 
MLutz: EM Costa do Macacu visita Parque Serra Tabuleiro 
Data: 20 de setembro/09h                Local: PEST 
 
Semana Nacional da Baleia Franca 
Data: 20 a 22 de setembro               Local: Imbituba 
 
Receptivo da Escola Marco Konder / Ilhota 
Data: 22 de setembro/ 09h               Local: Gaia Village 
 
MLutz: EM Jandira da Silva visita Museu  Homem 
Sambaqui 
Data: 26 de setembro/09h                 Local: Florianópolis 
 
MLutz: EM Constância Lopes visita Museu da Baleia 
Data: 26 de setembro/14h                Local: Imbituba 
 
MLutz: Palestra sobre Energias Limpas e Renováveis 
Data: 27 de setembro/ 10h               Local: EM Aduci Arbues 
 
MLutz: Centro Educ. Otilia Teixeira visita Viveiro Verde 
Data: 27 de setembro/ 09h e 14h      Local: Viveiro Verde 
 
Reunião da Comissão Interinstitucional de EA – CIEA 
Data: 28 de setembro/14h             Local: Florianópolis 
 
Reunião de Planejamento do Evento ENPAES 
Data: 29 de setembro/09h           Local: Pouso do Tapeceiro 

Faça contato: 
Fone/fax: (48) 3354 -0002 
projeto@gaia.org.br          www.fgaia.org.br     www.gaia.org.br 
 


