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10ª Edição da Mostra Lutz – Programa de 
Sensibilização e Educação Ambiental 

Com a participação de todas as 24 escolas do município de 

Garopaba, no final deste semestre letivo encerra-se a 

décima edição da Mostra Lutz, programa de sensibilização 

e educação ambiental construído numa parceria da 

Secretaria Municipal de Educação, Fundação Gaia e do 

Gaia Village. O conjunto dos projetos de caráter ambiental 

propostos e implementados pelos alunos, professores e 

auxiliares, demonstram capacidade crítica e propositiva, 

conhecimento, criatividade e envolvimento. Através de 

aportes de bens e serviços ao “empório da mostra” 

pessoas físicas, instituições e empresas locais tiveram a 

oportunidade de disponibilizar seus apoios ao programa. 

Esses bens e serviços foram, em consonância com as 

necessidades dos projetos desenvolvidos, adquiridos pelas 

escolas utilizando-se a moeda social “ecco”. O presente 

boletim destaca as oficinas, palestras e visitas requisitadas 

pelas escolas no decorrer do mês de outubro.  

  

  
 
 
Visita ao Engenho de Farinha do Zezinho  

Partindo da proposta de, nos projetos sócio-ambientais 

elaborados pelos escolares de refletir sobre os 50 anos de 

emancipação político administrativo de Garopaba, a visita 

ao engenho de farinha do Zezinho oferece a oportunidade 

de repassar os costumes e tradições locais relativas à 

cultura da mandioca.  

 

   
 

Com esse intuito, dias 25 e 31 de outubro, grupo de 64 

alunos da escola Municipal Areias de Palhocinha tiveram 

uma verdadeira aula sobre essa planta que possibilitou a 

subsistência das populações rurais do município, e 

movimentou sua economia. Rose e Zezinho, parceiros 

voluntários da Mostra Lutz, abriram o antigo engenho da 

Encantada, discorrendo sobre o cultivo da mandioca, sua 

colheita, sobre as máquinas, utensílios, mão de obra e 

força animal usados para a farinhada, sua valoração atual 

e comercialização e, ainda, sobre receitas de produtos da 

mandioca. 

 

Oficina de Mini- Hortas para crianças e adultos 

A vontade de plantar, cuidar, acompanhar o crescimento 

de cada plantinha, é algo natural na maioria das crianças. 

Neste mês de outubro cinco oficinas trabalharam esse 

impulso que temos de cuidar junto às: Escola Maria 

Ferreira Couto; Escola Ary Manoel; Escola Norberto 

Floriano da Silva; Centro de Educação de Educação de 

Jovens e Adultos do Capão; e, Pré- Escolar Campo Duna  

   

Vasos, garrafas pet, bules e potes, ganharam vida através 

das hábeis mãos que plantaram ervas medicinais e 

aromáticas. Nessas oficinas orientadas pela equipe do Gaia 

Village, que mobilizaram 138 adultos e crianças, procedeu-

se uma reflexão sobre a possibilidade do cultivo dos 

próprios alimentos, sem o uso de agroquímicos, sempre 

fresquinhos e prontos para as receitas diárias.  

 

Palestra da Policia ambiental 

As escolas municipais Januário Ferreira, Pinguirito, 

Agostinho Botelho e o Pré-Escolar Arvoredo optaram por 

oferecer a seus alunos e professores palestras do Batalhão 

da Polícia Ambiental do estado de Santa Catarina, parceiro 

da Mostra Lutz.  

   

Num diálogo sensível, os integrantes da Ambiental 

contaram sobre a rotina do trabalho desenvolvido em prol 

da defesa do meio ambiente. Fundeada em exemplos, a 

palestra aborda as razões para a proteção das matas 

ciliares, o entorno das lagoas, e os topos de morros. 

Questões relativas ao tráfico e abate de animais silvestres, 

armadilhas comumente utilizadas para a captura de 

animais, exemplares de pele e couro de animais silvestres, 

despertaram a atenção do público de 118 crianças e 

professores. Para Major Rodrigues “Quanto mais educação 

ambiental for feira com os jovens agora, menos autuação 

os policiais farão no futuro”.  

 

 

 

 

Notícias & Integração com a Comunidade 

 



 

Visita ao Projeto TAMAR 

Conhecer as tartarugas marinhas e o trabalho de bem 

sucedido projeto ambiental de conservação destes seres 

magníficos foi oportunizado ao Centro Educacional de 

Jovens e Adultos – CEJA da comunidade do Capão. 

 

 O programa da visita ao Projeto TAMAR, na Lagoa da 

Conceição em Florianópolis, constitui-se de apresentação 

de vídeos, exposição fotografia e apreço a beleza das 

tartarugas nos tanques. O grupo aprendeu sobre o ciclo de 

vida das tartarugas que continuam sofrendo ameaças, em 

terra quando seus ovos são coletados e, no mar 

especialmente porque confundem o lixo jogado nos 

oceanos com o alimento 

 

Oficina de Origami 

O trabalho, realizado individualmente pelas crianças, 

quando finalizado demonstrou o poder do trabalho 

cooperativo dos grupos. Olhares atentos para entender o 

“passo-a-passo” das dobraduras que vão revelando novas 

e novas formas, painéis, geografias. Leonardo Radaik, 

parceiro voluntário da Mostra Lutz, foi requisitado a 

ministrar essa oficina com base na tradição milenar 

japonesa de dobrar papel a cinco escolas do município.  

                          

 

Oficina de Podas 

Os ensinamentos do mestre Lutzenberger, em especial a 

técnica da dendrocirurgia, foram repassados para grupo de 

58 crianças e quatro professores. Os pátios das Escolas 

Municipais Areias de Palhocinha e do Pinguirito foram palco 

para as oficinas sobre poda de árvores, orientada por 

Dolizete Zilli, colaborador do Gaia Village.  

   

Já nas oficinas os grupos aplicaram os conhecimentos 

praticando nas árvores do pátio de sua escola, retirando 

galhos doentes ou percebidos como inadequados ao uso 

do espaço escolar, protegendo áreas expostas pela poda 

com produto impermeabilizante, e reconduzindo outros 

para que as plantas continuem a crescer, gerando frutos e 

sombra.   

 

 

Oficina sobre Arvores Urbanas 

A Escola Especial Renascer, participante da Mostra Lutz e 

parceira do Empório, oportunizou uma oficina sobre 

arborização urbana à Escola Arvoredo. No dia 06 de 

outubro, 35 crianças tiveram contato com a produção de 

mudas de essências nativas da Mata Atlântica. Utilizando 

rolinhos de papel para fazer sementeiras e caixas de leite 

para o plantio das mudas, um bom exemplo de 

reaproveitamento de materiais, a turminha se envolveu 

em todos os processos. Ao final, o compromisso: cuidar 

das sementes para depois plantá-las na área verde da 

Escola.   

  

 

Oficina de Dança Circular 

O Empório também oportuniza oficinas que visam a 

integração e descontração da comunidade escolar. Nesse 

sentido, o Centro de Educação de Jovens e Adultos da 

comunidade do Canto da Penha engajou-se genuinamente 

na proposta de celebrar a vida através da dança circular.  

 

Focalizada por Sandra, do GV, a oficina mobilizou 22 

pessoas que se expressaram livremente através do 

movimento do corpo. A alegria surgiu espontaneamente, 

os movimentos simples aproximaram todos promovendo 

integração física, mental, emocional e espiritual.  

 

Oficina de Sucos Naturais 

Seguindo os ensinamentos da nutróloga Clara Brandão 

essa oficina demonstra a importância do uso de folhas 

verdes e frutas da estação no preparo de sucos naturais 

como uma alternativa prática e econômica de incluir 

hábitos saudáveis na dieta diária.  

  

Em duas oficinas Silvana Zilli, do Gaia Village, envolveu 

crianças e professores da Escola Norberto Floriano da Silva 

e integrantes do CEJA Capão na criação e degustação de 

cinco receitas de sucos ricos em sais minerais, vitaminas, 

fibras, água, clorofila e antioxidantes. Os participantes 

aprenderam também que sucos naturais são eficientes 

para desintoxicar, hidratar, tonificar e resgatar a 

vitalidade.  



Visitas ao Gaia Village  

A maioria das crianças que visita o Gaia Village demonstra 

curiosidade pela criação orgânica de búfalos. 

Gradualmente elas percebem que muitas outras ações 

ambientalmente amigáveis são colocadas em prática no 

campo e no pátio da sede. Este ano, as escolas foram 

recebidas na Praia do Ouvidor.  

  

A novidade agradou a todos. Já na chegada, algumas 

experiências interessantes para os pequeninos: conhecer a 

canoa de pesca esculpida em um único tronco de árvore; 

as bioconstruções do espaço do Ouvidor e da casa sede; o 

telhado verde; perceber a possibilidade da luz do sol se 

transformar em energia elétrica no painel fotovoltaico; e, e 

de como o sol pode aquecer a água do chuveiro, utilizando 

o aquecedor solar feito de garrafas pet.  Foram essas as 

atrações que 225 crianças, em idade pré-escolar, 

acompanhadas dos professores da Creche Beijinho de 

Anjo, Centro Educacional ASESV, Colégio Curupira e 

Arvoredo vivenciaram durante o roteiro de visita.  

  

No trajeto de quatro kilometros entre a Praia do Ouvidor e 

a sede do projeto, realizada no dindin, receberam 

informações sobre a mata, corredores de floresta, 

ambientes aquáticos, criação de búfalos, e sobre a 

formação da paisagem. Na sede, uma visita ao viveiro, um 

lanche coletivo e brincadeiras no pátio marcaram a 

despedida das escolas. 

      

Conselho Municipal de Educação elege novos 

Conselheiros 

“A atuação dos conselheiros foi sem sombra de dúvidas 

significativa em várias áreas: regulamentação de 

matrículas, regulamentação da educação especial, 

autorização para funcionamento de instituições de ensino 

no âmbito do sistema municipal de ensino”. Com esta 

síntese o professor João Pacheco encerrou a prestação de 

contas do Conselho Municipal de Educação, do qual foi 

presidente na gestão 2009-2011.  

 

Na seqüência, o CME elegeu os conselheiros para o 

próximo biênio, sendo a Fundação Gaia reeleita para 

representar a sociedade civil organizada, tendo Aline 

Oliveira como sua representante. Na reunião de posse os 

conselheiros elegeram a pedagoga Carla Luiz, 

representante da Escola Especial Renascer, presidente da 

atual gestão.  

Curso Superior de Tecnologia em Gestão Ambiental 

da UNIASSELVI convida Gaia Village para Paraninfo. 

A equipe do Gaia Village recebeu com alegria o convite 

para ser paraninfa da turma do Curso de Graduação 

“Tecnologia em Gestão Ambiental” da UNIASSELVI – Pólo 

Imbituba. Em visita ao GV, os formandos foram recebidos 

com almoço e participaram de expedição para conhecer as 

ações de: preservação e recuperação de ecossistemas, 

produção rural ecológica, e de desenvolvimento de 

tecnologias amigáveis. 

 

De acordo com a Coordenadora do Curso, professora 

Luana Petrassem, as ações desenvolvidas pelo GV vem ao 

encontro da proposta do curso, que visa capacitar 

profissionais para planejar, gerenciar e executar atividades 

de diagnóstico ambiental, e propostas de medidas 

mitigatórias – corretivas e preventivas – de recuperação 

de áreas degradadas, e acompanhar e monitorar a 

qualidade ambiental.   

 

 

 

 

 

 

 
 
 

 
 

 

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

Agenda 

Mostra Lutz – EM Jandira visita ao Viveiro Verde 

Data: 01 de novembro /14h         Local: Viveiro Verde 

 

Mostra Lutz – Feira Brinquedos e Jogos Pedagógicos 

Data: 04 de novembro           Local: EM Areias Ambrósio 

 
Fórum da Agenda 21 da Ibiraquera 
Data: 05 de novembro / 09h       Local: CCI 

 

Mostra Lutz – Oficina de Danças Circulares 

Data: 07 de novembro / 14h      Local: EM Aduci Arbues 

 

Mostra Lutz – Evento Final da 10ª Edição 

Data: 11 de novembro           Local: Praça Central Garopaba 

 

Reunião Comissão de Educação Ambiental da SDS 

Data: 18 de novembro / 14h     Local: EPAGRI-Florianópolis 

 

Receptivo SENAI- Curso Gestão Ambiental / Blumenau 

Data: 19 de novembro  / 14h     Local: Gaia Village 

 

Reunião Conselho de Desenvolvimento Municipal 

Data: 21 de novembro / 18h     Local: Prefeitura Municipal 

 

Audiência Pública: Plano de Saneamento Básico 

Data: 23 de novembro / 18h     Local: Câmara Vereadores 

 

Receptivo Escola Estadual Mario Andrade - Paraná 

Data: 25 e 26 de novembro      Local: Gaia Village 

 

Plenária Conselho APA da Baleia Franca 

Data: 28 de novembro               Local: Gaia Village 

 

Mostra Lutz – Receptivo EM Aduci Arbues – Siriú 

Data: 29 de novembro              Local: Gaia Village 


