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Mostra Lutz 2014: experiências, aprendizados 

e praticas ambientais das escolas de 

Garopaba.  

A 13ª edição do Programa de Educação Ambiental - 

Mostra Prof. José Lutzenberger – mobilizou 24 

escolas do município de Garopaba desde março. 

Educando em seu cotidiano para uma melhor 

convivência com o ambiente, cada escola 

desenvolveu um conjunto de ações relacionadas à 

sustentabilidade. Este boletim apresenta notas 

sobre as atividades de sete dessas escolas.  

Colégio Curupira promove gincana ambiental 

A Escola Curupira promoveu a 1ª Gincana 

Sustentável das turmas do ensino fundamental, 

com efetiva participação dos professores e pais. 

Realizada nas dependências do Ginásio Municipal 

de Garopaba, as tarefas visaram desenvolver senso 

crítico a respeito do meio ambiente, como por 

exemplo: redução de consumo; uso de energias 

limpas; modelos de cidade sustentável; reciclagem; 

doação de brinquedos; paródias, e textos sobre 

sustentabilidade.  

 

 A bióloga do Gaia Village foi convidada para avaliar 

o desempenho das equipes, tendo contribuído com 

uma tarefa surpresa - as equipes tiveram que 

confeccionar bombas de sementes, método de 

semeio que as três equipes aprenderam neste ano. 

O grande vencedor foi o espírito de cooperação e 

alegria de todos os participantes. Brincando 

aprenderam sobre diversos conteúdos formais da 

grade curricular.   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Escola da Gamboa revigora sua horta  

A Escola Municipal Constância Ferreira, da 

comunidade da Gamboa, revitalizou sua horta. 

Numa roda, a primeira conversa sobre os princípios 

das hortas orgânica, sob orientação da bióloga do 

Gaia Village.  

 

Em seguida, o grupo de estudantes do 1º ao 5º 

ano participou da limpeza e preparo de três dos 

canteiros, e plantou mudas de alface, couve, 

beterraba, cenoura, brócolis, repolho, e também 

alecrim, manjericão e orégano. Finalmente, 

semearam flores visando potencializar a 

diversidade e o colorido da horta. O composto 

produzido na escola foi utilizado no preparo dos 

canteiros. Os alunos, com a ajuda dos professores 

e merendeiras, deverão manter os canteiros para 

que a horta permaneça viva e abundante. 
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Gaia Village: sala de aula ao ar livre para as 

escolas 

Cinco escolas, participantes da Mostra Lutz, 

oportunizaram aprendizado e diversão para seus 

estudantes visitando o Gaia Village. Ao todo, 134 

estudantes e 19 professores interagiram com os 

espaços construídos e as tecnologias de baixo 

impacto associadas às edificações, como telhado 

verde, banheiro seco de compostagem, aquecedor 

de água com energia solar e geração de energia 

eólica e fotovoltaica. Composteira doméstica, horto 

de erva medicinais, criação de melipônias - abelhas 

nativas sem ferrão, e aprendizado sobre plantio de 

florestas, construção de ambientes aquáticos, e 

criação dos búfalos em sistema de pastoreio 

rotativo, demonstrou aos visitantes as 

possibilidades de desenvolvimento com respeito 

aos ambientes naturais.  

Dia 09 de outubro: Escola Municipal Acácio 

Bento, da comunidade da Costa do Macacu com 

grupo de 35 estudantes do ensino fundamental sob 

coordenação da diretora Rosa Bento foram 

recebidos na Praia do Ouvidor. A visita teve o 

propósito de melhor conhecer o conjunto de ações 

desenvolvidos no Gaia, em especial àquelas 

associadas à manutenção da qualidade das águas.  

 

Dia 10 de outubro: Receptivo da Escola 

Arvoredo colaborou com o programa de 

reflorestamento do Gaia, pois eles jogaram bombas 

de sementes (de ipê e feijão guandú) próximo de 

dois lagos, o que deve contribuir com o trabalho de 

paisagismo que é desenvolvido no entorno desses 

corpos d´água. A obra “Carregadores do Brasil” de 

Gustavo Nakle despertou interesse dos pequenos 

estudantes. 

 

 

 

Dia 16 de outubro: Escola Municipal Maria 

Ferreira Couto, da comunidade do Ambrósio. Sob 

coordenação das Professoras Valdirene e Hosana, o 

grupo de 11 crianças da pré-escola e do 1o ano foi 

recebido no pátio da sede do GV. Na horta, 

descoberta sobre as flores comestíveis da 

“capuchinha”, que tem ação antibiótica e 

depurativa.   

 

 

Dia 21 de outubro: Creche Areias de 

Palhocinha trouxe grupo de 30 crianças, sob 

coordenação da diretora Mirian. Aprendizado sobre 

as minhocas que vivem na composteira e 

contribuem na transformação dos resíduos 

orgânicos em húmus. As abelhas nativas e sem 

ferrão também despertaram o interesse do grupo. 

 

 

 

 

 

 



Dia 22 de outubro: Escola Estadual Maria Saad 

traz grupo de 30 estudantes do 1o ano do “ensino 

médio concomitante” com o IFSC - curso de 

biotecnologia, sob coordenação da Profa. Elka 

Calafi.  Seu maior interesse na visita: estudos 

sobre a mata atlântica, e a situação das águas.  

 

 

Escolas da região incluem o Gaia nos seus 

planos de estudos 

Centro Educacional Santa Terezinha, parceiro 

da Escola do Meio Ambiente de São José, trouxe ao 

Gaia, no dia 14 de outubro, grupo de 17 estudantes 

do 5º ano.  

 

O Grupo integra o Projeto “VerdePerto” que 

estimula atividades de cunho ambiental e utiliza a 

música como ferramenta de integração e 

fortalecimento das relações dos estudantes. Nesse 

dia, a visita foi encerrada com musica popular 

brasileira, cantada pelo grupo, com 

acompanhamento do violão do Prof. Helbert 

Silveira, que pode ser apreciado no link 

https://www.facebook.com/video.php?v=809225829128

761&set=vb.100001240547623&type=2&theater 

 

Escola Estadual Eliza Sampaio, de Criciúma, 

visita o Gaia no dia 24 de outubro, com grupo de 

35 estudantes do 3o, 4o e 5o ano do ensino 

fundamental. Ao final de todo o roteiro que 

proporcionou aprendizado através de palestras e 

trilhas, a visita foi encerrada de forma alegre e 

descontraída na praia do Ouvidor.  

 

 

Curso de Paisagismo Regenerativo 

Em outubro, a parceria do Gaia Village com Toni 

Backes Paisagismo & Arquitetura e a Empregos & 

Cia oportunizaram a realização do 2º e do 3º  

módulo do curso de paisagismo regenerativo. O 

engenheiro agrônomo Gustavo Uriat, facilitou nos 

dia 10 e 11 de outubro o 2º módulo teórico, 

quando aprofundou os conhecimentos sobre solos e 

seus nutrientes como preponderantes no 

paisagismo.  Participantes aprenderam a 

reconhecer os diferentes perfis de solos e as 

técnicas de correção para criação jardins, hortas e 

viveiros.  

 

Já no 3º módulo, nos dia 31/10 e 01/11 Paulo 

Backes abordou as técnicas fundamentais para se 

obter um jardim, entre elas o preparo do terreno, o 

plantio que inclui o espaçamento, a seleção de 

mudas,  a jardinagem de manutenção com detalhes 

sobre irrigação, poda, prevenção e manejo de 

pragas. Uma atividade de campo, realizada na 

região da Praia do Rosa, ofereceu condições para 

participantes fazerem uma leitura da paisagem. 

 

 

 

 

 

 



Grupos de Trabalho e Câmaras Técnicas 

fortalecem o CONAPABF 

Durante esse mês, o Gaia Village sediou reuniões 

de Grupos de Trabalho (GT) e Câmaras Técnicas 

(CT) criados no âmbito do Conselho Gestor da APA 

da Baleia Franca. No dia 17, o GT Plano de Ação 

definiu o plano estratégico do CONAPABF para o 

biênio 2014-2016, que tem como premissas o 

fortalecimento das Câmaras Técnicas; a 

qualificação da participação dos conselheiros e a 

construção do plano de manejo da unidade de 

conservação.  

 

No mesmo dia, o GT Capacitação definiu o plano de 

capacitação dos novos conselheiros e a capacitação 

continuada do conselho que sairá do escopo das 

reuniões plenárias e passará a acontecer em um 

dia anterior, abordando temas como política de 

gestão ambiental da unidade de conservação e 

gestão participativa.  E ainda considerando que em 

2015 será iniciada a criação do plano de manejo, 

adota-se que as oficinas participativas já serão 

momentos de formação do Conselho, quando este 

participará ativamente dos debates com os 

diferentes setores que utilizam e vivem no território 

da APA da Baleia Franca.   

 

No dia 27 de outubro, aconteceu a reunião da 

Câmara Técnica Atividades Econômicas 

Sustentáveis.  Em sendo a primeira reunião dessa 

CT, eleita nesse biênio, teve por pauta a eleição de 

coordenador, informes sobre trâmites 

administrativos do CONAPABF, e o fluxograma dos 

processos e demandas das CTs.  Luis Pimenta, da 

Cooperativa Caipora, foi eleito coordenador dessa 

Câmara que tem por atribuições propor diretrizes, 

normas e padrões, para a construção da 

sustentabilidade nos diversos setores econômicos 

que utilizam os recursos e o território da APA da 

Baleia Franca. Conforme demanda do Conselho, 

essa CT irá se debruçar inicialmente sobre os 

estudos acerca dos impactos da dragagem e de 

outras atividades de ampliação do Porto de 

Imbituba. Estes estudos serão trazidos à luz do 

debate na reunião Plenária do Conselho Gestor da 

APA da Baleia Franca, no dia 12 de dezembro.  

 

3º Encontro Catarinense de EA reúne cerca de 

500 educadores em Piratuba  

Gaia participa do 3o Encontro Catarinense de 

Educação Ambiental promovido pela Comissão 

Interinstitucional de Educação Ambiental (CIEA) na 

cidade de Piratuba, no período de 29 a 31 de 

outubro.  

 

 O tema central do encontro foi “Educação 

Ambiental: ética, inovações e informações 

necessárias para os novos tempos". No primeiro 

dia, mesa de abertura com Lia Disksin do Instituto 

Palas Atenas abordou a cultura da paz.  As 

palestras "Comunicação e Cultura da Paz: 

Linguagem não Violenta e Cooperação”, facilitada 

por Geraldo Buogo (EPAGRI) e "Escola e 

Comunidade: Ambientes de Aprendizagem", 

facilitada por Sayonara Amaral da FLORAM 

oportunizaram troca de experiências. Também 

foram oferecidas oficinas de compostagem, horta, 

proteção de nascentes, energias limpas e 

pedagogia da cooperação que promoveram 

integração entre os participantes. O encontro foi 

encerrado com duas mesas redondas: 1) 

Acompanhamento e Avaliação Continuada – 

Integração através da Cultura das Redes Sociais e 

Fontes de Recursos e 2) Educação Ambiental e o 

Desafio frente às Novas Tecnologias e Mudanças 

Sociais: o Papel Institucional.  

 

Nesta última mesa, Enise Ito da APABF-ICMBio 

destacou as ações de educação ambiental na 

gestão da Unidade de Conservação, referendando o 

Programa de Educação Ambiental Mostra José 

Lutzenberger, como exemplo de parceria entre a 

APABF e a comunidade. O Gaia colaborou na 

organização do evento, em especial na definição 

dos palestrantes e no receptivo dos participantes 

que lá estiveram para troca de experiências.  

 

 



 

Gaia Village recebe o Bike Marathon 

O terceira edição do Bike Marathon Praia do Rosa 

foi disputada entre os dias 18 e 19 de outubro de 

2014, com os concorrentes divididos em 31 

categorias. Esse ano uma parceria com o Gaia 

Village viabilizou a inclusão do Ouvidor no roteiro 

da prova que atraiu cerca de 500 atletas de todo o 

Brasil para a região.  

 

Promovida pela empresa Rosa EcoAdventure em 

parceria com Grupo de Condutores Ambientais, a 

prova teve  diferentes percursos com extensão 

de 46 km, 29 km e 9 km  que apresentaram os 

mais belos cenários de Imbituba e Garopaba, com 

largada e chegada no Mar del Rosa passando pelas 

praias do Rosa, Luz, Ribanceira, Ouvidor e pelo 

entorno da Lagoa de Ibiraquera.  Os ciclistas que 

optaram pelos  percursos mais longos  tiveram a 

oportunidade de pedalar em meio ao verde das 

matas e campos da área do Gaia, por caminhos 

internos desenhados com a preocupação de baixo 

impacto. O atleta Renan Shuller documentou todo o 

percurso e você pode apreciar o vídeo em 

http://www.werlang.com.br/rosabike.mp4 

 

 
Foto: Tiago Ezequiel 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Campo de orquídeas Epidendrun fulgens, 

conhecida como orquídea da praia na região do 

Ouvidor.  

 

 

 

 

 

 

Imagem do mês 

Agenda 

Seminário Social Good Brasil 

Data: 05 e 06 de novembro           Local: Florianópolis 

 

Receptivo da Escola Autonomia 

Data: 10 de novembro                       Local: Gaia Village 

 

Semana do Empreendedorismo do IFSC 

Data: 11 de novembro                         Local: Gaia Village 

 

Reunião CT Biodiversidade e CT Monitoramento 

(CONAPABF) 

Data: 13 de novembro                       Local: Gaia Village 

 

Receptivo da Escola Annes Gualberto 

Data: 17 de outubro                        Local: Gaia Village 

 

Receptivo UFPR – Curso Agroecologia 

Data: 18 de novembro                       Local: Gaia Village 

 

Evento final da 13ª Mostra Lutz 

Data: 21 de novembro                        Local: Feira de Verão 

 

Receptivo da Creche Beijinho de Anjo 

Data: 27 de novembro                         Local: Gaia Village 

 

Reunião Comissão Plano Municipal de Educação 

Data: 28 de novembro                         Local: SME 

  

Reunião Comissão  de Educação Ambiental -  CIEA 

Data: 28 de novembro                          Local: Florianópolis 

 

Curso Paisagismo Regenerativo – 4º Módulo 

Data: 28 e 29 de novembro                 Local: Gaia Village 

Faça contato: 

Fone/fax: (48) 3354 -0002 

projeto@gaia.org.br          www.fgaia.org.br     
www.gaia.org.br 
 


