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11ª Edição da Mostra Prof. José Lutzenberger 

Está em curso 11ª edição do programa de educação 

ambiental Mostra Lutz, envolvendo 23 escolas do 

município de Garopaba. A metodologia envolve presença 

de seis consultores que orientam os projetos escolares e 

contribuição ativa da comunidade que oferece oficinas 

sobre boas práticas na área ambiental. Entre outras 

atividades, relatamos neste boletim a oficina de livros de 

tecidos, a oficina de móbile e a visita à Escola São José. 

Oficina de Livro de Tecidos 

As Escolas Norberto Floriano, Jandira da Silva, Salomão 

Silveira e Agostinho Botelho optaram por receber a 

oficina de livros infantis, em que 76 estudantes criaram 

estórias tendo por tema o meio ambiente e dicas de como 

cuidar melhor o planeta. Suas estórias foram ilustradas 

em páginas confeccionadas coletivamente com uso de 

retalhos coloridos, botões e miçangas. 

 

 Juliana Valnier atuou como voluntária do programa 

nestas oficinas dirigidas por Sandra Severo em que foram 

trabalhados conteúdos de reciclagem e cuidados para 

minimizar a pegada ambiental, ao mesmo tempo em que 

os processos criativos coletivos foram exercitados. As 

estórias ilustradas farão parte da Mostra Lutz, evento de 

encerramento do programa de educação ambiental 

previsto para 23 de novembro.  

 

 

Oficina de Móbile 

Professor Lutzenberger costumava dizer que “lixo é a 

coisa certa colocada no lugar errado”.  Na oficina de 

criação de móbiles, opção da Escola Municipal Norberto 

Floriano, esse conceito foi trabalhado, auxiliando os 

estudantes a perceber que aquilo que consideramos lixo 

pode ser recurso, o que depende de nossa capacidade de 

resignificar, descobrir outros usos e atribuir valores. 

 Os pequenos alunos das turmas do pré-escolar e 1º ano, 

habilmente cooperaram na 

montagem dos móbiles, 

utilizando rolos de papel 

higiênico - pintados e 

recortados em formato de 

pétalas, miçangas e botões em 

um fio de linha de seda. O 

resultado final rompe os 

paradigmas em que 

acostumamos atribuir pouca 

valia a diversos produtos de 

uso cotidiano. Juliana Valnier 

atuou como voluntária do 

Programa orientando a confecção dos móbiles. 

 

Escola Curupira visita Escola do  Meio Ambiente de São 

José 

No dia 12 de setembro, o Colégio Curupira oportunizou 

uma aula diferenciada a seus estudantes do 4º e 5º ano. 

No contexto da Mostra Lutz realizaram uma trilha na 

Escola do Meio Ambiente, que tem sede no Parque dos 

Sabiás em São José. No inicio da caminhada e antes de 

entrar na mata, um termômetro informava a 

temperatura: 23ºC. Depois, em meio à exuberante 

floresta, outro termômetro indicava 19ºC, demonstrando 

a importância das florestas para a manutenção de 

temperaturas mais amenas, neste momento em que se 

discute o aquecimento global.  

 

A trilha também foi uma aula de ecologia vegetal, quando 

todos tiveram a oportunidade de reconhecer os diferentes 

estágios de sucessão das plantas em uma floresta.  No 

viveiro, a equipe da Escola São José demonstrou a 

viabilidade do sistema de irrigação a partir de coleta da 

água da chuva. Um lanche coletivo, embaixo de uma 

amoreira, seguido de uma reflexão sobre os resíduos 

gerados naquele simples lanche, encerrou a aula. 

 

Notícias & Integração com a Comunidade 

 

 



 

Os parceiros da Mostra Lutz 2012 

A participação de indivíduos, organizações e empresas de 

Garopaba no programa de educação ambiental Mostra 

Lutz tem sido estimulada pelo Empório, canal direto de 

aporte de serviços e produtos. 

 

 Confirmaram seu apoio: o Kimo Surf, Arte e Culinária e a 

Pousada do Morro que aportaram recursos para viabilizar 

a presença de consultores nas Escolas.  A Companhia 

Melhoramentos da Capital - COMCAP; a Tractebel 

Energia; o Museu do Homem do Sambaqui do Colégio 

Catarinense; o Sitio Pé do Morro; o Engenho de Farinha 

do Zezinho; o Viveiro Verde, o Projeto Baleia Franca; o 

Projeto TAMAR e a Escola do Meio Ambiente de São José 

receberam as Escolas e oportunizaram conhecimento e 

novas vivências para os estudantes. Contribuíram com 

produtos e oficinas: a Livraria Navegar; a Escola Especial 

Renascer e a Polícia Ambiental. 

 

Posse do Conselho Gestor da APA da Baleia Franca 

No dia 19 de Setembro, o Gaia Village sediou a Plenária 

de Posse do  Conselho Gestor da APA da Baleia Franca – 

Biênio 2012-2014. As 39 entidades eleitas em 10 de 

agosto, representantes do setor público, usuários dos 

recursos e ONGs ambientalistas terão a oportunidade de 

protagonizar a gestão da unidade, atuando na formulação 

de políticas públicas e de normas de acesso e uso dos 

recursos ambientais no território da APA da Baleia 

Franca.  

 

Durante a Plenária, o Comitê Executivo do CONAPABF 

agraciou as Instituições Conselheiras, UNESC, OAB, 

Prefeitura de Imbituba, AMA, Fórum da Agenda 21, 

Fundação Gaia, R3 Animal e Projeto Baleia Franca com 

certificado de Honra ao Mérito pela assiduidade e 

relevantes serviços prestados ao Conselho no Biênio 2010 

– 2012. Nessa mesma Plenária foi realizada a 

recomposição das Câmaras Técnicas, sendo que a 

Fundação Gaia permanecerá integrando a Câmara 

Técnica Ordenamento Territorial.  

 

 

 

 

Dia Mundial de Limpeza das Praias mobiliza 

Garopaba 

No Dia Internacional de Limpeza das Praias – 3º domingo 

de setembro, a AMA - Garopaba coordenou mutirões de 

limpeza nas Praias do município. Na Praia do Ouvidor, 

colaboradores do Gaia Village participaram da ação de 

coleta de resíduos sólidos com grupo de voluntários. Foi 

destaque a retirada de uma rede de pesca industrial que 

se encontrava semi enterrada na areia. Essas redes que 

ficam a deriva nos mares, conhecidas como redes 

fantasma, costumam ser a causa da morte de muitos 

animais marinhos, como golfinhos e lobos marinhos.  

 

 

Colégio Paulo Freire oportuniza visita ao Gaia 

Village 

Disseminar culturas conscientes, com atitudes de 

responsabilidade ambiental e solidárias para com as 

gerações futuras é um dos valores do Colégio Paulo Freire 

do município de São José.  Foi com este intuito que a 

Coordenadora Pedagógica Rosangela Laus oportunizou 

para grupo de 53 estudantes do 7º ano uma visita ao 

Projeto Ambiental Gaia Village. 

 

 Durante a tarde do dia 27 de setembro, o grupo 

experimentou sabores e odores do horto de ervas 

medicinais e aromáticas; conheceu o funcionamento do 

processo de compostagem, e vivenciou exemplos de 

bioconstruções e de baixo impacto. Caminhada pela trilha 

central do Gaia, para reconhecimento geral da paisagem 

e entendimento do sistema de pastoreio e manejo 

agroecológico do rebanho bubalino, encerrou a visita.  

 

 

 

 

 

 



Escola Municipal Ugero Pittigliani visita Gaia Village 

Grupo de 25 estudantes do 4º e 5º anos, da Escola 

Municipal Ugero Pittigliani de Imbituba participou de visita 

guiada ao Gaia Village em 24 de setembro. Sob a 

coordenação das professoras Claudia e Rita, 

referenciaram ao ar livre as questões ambientais que vem 

debatendo nas salas de aula, como energias limpas e 

alimentação saudável.  Apresentação de edificações de 

baixo impacto associado ao uso de tecnologias amigáveis 

como banheiro seco de compostagem e tratamento de 

efluentes com zonas de raízes também compôs o roteiro 

de atividades.    

 

 

Fundação Gaia participa de reunião da FEEC 

No dia 29 de setembro, a Coordenação Executiva da 

Federação das Entidades Ecologistas Catarinenses-FEEC 

reuniu-se no município de Içara. Em pauta: prestação de 

contas; estratégias para fidelizar ONGs associadas; 

fortalecimento do Blog como ferramenta de comunicação 

e debate sobre participação da entidade em Conselhos, 

Comissões e instâncias de decisão das políticas 

ambientais no Estado de Santa Catarina.  

 

Neste tópico, salienta-se a continuidade da participação 

da Fundação Gaia como representante da Federação na 

Comissão Interinstitucional de Educação Ambiental, 

vinculada a Secretaria Estadual de Desenvolvimento 

Sustentável. Ficou agendada para dia 01 de dezembro a 

Assembleia anual da FEEC.  

 

 

 

 

 

Seminário reúne comunidade em debate sobre a 

sustentabilidade na APA da Baleia Franca.   

O Encontro de Sustentabilidade Costeiro Marinho, 

promovido pela Associação Comercial de Imbituba 

de 20 a 22 de setembro, sob patrocínio da Santos 

Brasil, UNICRED, UNISUL e Lasca Mineração, 

problematizou questões relevantes para o 

desenvolvimento dos 9 municípios que compõem o 

território da APA da Baleia Franca. Coincidindo com 

a semana em que transcorreu o 12º ano de sua 

criação, palestrantes e debatedores convidados 

provocaram reflexões sobre quatro temas: Karina 

Groch, Diretora de Pesquisa do Projeto Baleia 

Franca historiou os 30 anos de pesquisa e 

conservação da Baleia Franca Austral; José Roberto 

Martins, Prefeito de Imbituba discorreu sobre o 

turismo no território da APA; As questões relativas 

a sustentabilidade da  pesca  foram abordadas por 

Simão Marrul, analista ambiental do ICMBio; o  

plano nacional de resíduos sólidos e sua 

repercussão nos municípios foi apresentado Por 

Mario Ricardo Guadagnin, professor da UNESC. 

 

Na palestra de abertura dos trabalhos, Justo 

Werlang (Gaia Village) discorreu sobre implicações 

e potencialidades econômicas na APA da Baleia 

Franca, propondo que se perceba a existência da 

Unidade de Conservação como um instrumento de 

aceleração das mudanças da sociedade em direção 

aos novos paradigmas que começam a se delinear 

no horizonte dos negócios. Ainda, observou que o 

grande desafio de uma área de conservação como a 

APA da Baleia Franca é provocar e contribuir no 

processo de qualificar a forma com que a 

comunidade interage com o meio ambiente.   
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