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Programa de Sensibilização Ambiental 

“Prof. José Lutzenberger”: Visitas às 

Escolas 

Esse mês, a coordenação da Mostra Lutz visitou 

10 escolas, visando orientar ações no pátio 

escolar e/ou colaborar na elaboração de roteiro 

e captação de imagens para os vídeos que 

serão apresentados no evento final do 

Programa de Educação Ambiental: Escola Nova 

do Ambrósio e CEI Encantada (01.10), EM 

Pinguirito e CEI Isidro (04.10),  Escola Arvoredo 

(22.10), EM Agostinho Botelho (25.10), CEI 

Othilia e EM Salomão Silveira (30.10), Aduci 

Arbues e CEI Encantada (31.10) 

 
 

 
 

 
 

Integração entre grupo de mulheres e 

estudantes promove educação ambiental 

nas escolas 

O Grupo de Mulheres “Nossa Senhora 

Aparecida”, da comunidade do Capão, atua 

desde 2014 em parceria com a Escola Municipal 

Agostinho Botelho, colaborando nos projetos 

escolares, especialmente àqueles que visam 

redução de sacolas plásticas. Essa parceria 

motivou a Escola Municipal Januário Ferreira, da 

comunidade da Ressacada, a interagir com o 

Grupo de Mulheres “Laços de Amizade”, que se 

reúne semanalmente no salão paroquial, vizinho 

à Escola. Para motivar essa aliança, a 

coordenação da Mostra Lutz, promoveu uma 

tarde de integração entre os dois grupos de 

mulheres.  

 

Na tarde do dia 09 de outubro, o grupo de 

mulheres da Ressacada recebeu o grupo de 

mulheres do Capão. Em meio a brincadeiras, 

chá e presentes, o grupo do Capão apresentou 

o resultado de seu trabalho com a escola 

daquela comunidade: ecobags criadas a partir 

de retalhos de tecido e tapetes confeccionados 

com reaproveitamento de 700 sacolas plásticas, 

utilizando técnica do crochê. Segundo Sandra 

Pedro, Diretora da EM Januário Ferreira, o 

encontro atingiu seu propósito, pois o Grupo de 

Mulheres da comunidade da Ressacada irá 

colaborar com a Escola no projeto de 

encerramento do ano letivo que visa 

confeccionar objetos de decoração natalina 

utilizando elementos da natureza, como pinhas, 

galhos, sementes, flores e liquens. 

 

 

Notícias & Integração com a Comunidade 

 

 

 



CEI Othilia integra docentes em reunião no 

Gaia 

 

A reunião pedagógica do Centro de Educação 

Infantil Othilia Teixeira, aconteceu no Gaia, no 

dia 01 de outubro.  A Diretora Eliz Soares e 

grupo de 18 professores foram recebidos com 

dinâmicas de integração, facilitadas pela 

coordenação da Mostra Lutz, que culminaram 

com diálogo sobre valores e respeito as 

diferenças no ambiente de trabalho. Na 

sequência, o grupo desenvolveu as atividades 

programadas dentro do escopo da reunião 

pedagógica mensal do CEI. 

 

 

Estudantes do Estado desenvolvem plano 

de ação pós 5ª Conferencia Infanto Juvenil 

do Meio Ambiente 

Na condição de conselheira da Comissão 

Interinstitucional de Educação Ambiental -CIEA, 

a Fundação Gaia se fez presente no Encontro 
pós 5a Conferência Infanto Juvenil do Meio 

Ambiente, nos dias 16 e 17 de outubro. 

Promovido pela Secretaria Estadual de 

Educação, o evento reuniu cerca de 200 

estudantes, de 11 a 14 anos,  da Rede Estadual 

de Ensino de Santa Catarina, visando dar  
continuidade as ações definidas na Conferência 

sobre o tema "água". Oficinas e diálogos sobre 

ferramentas pedagógicas no ensino de 

educação ambiental qualificaram os projetos 

escolares que estão sendo desenvolvidos pelos 

jovens em suas comunidades, visando 

recuperação de matas ciliares, identificação e 
proteção de nascentes, usos e reuso das águas.  

 

 
Os jovens analisaram os problemas ambientais 

voltados à temática da água das 10 regiões 

hidrográficas de Santa Catarina e propuseram 

40 ações ambientais. Essas ações servirão como 

material base para propostas de projetos a 
serem desenvolvidos nas escolas de Santa 

Catarina, envolvendo os Coletivos Jovens (CJs), 

as Comissões de Meio Ambiente e Qualidade de 

Vida na Escola (COM-Vida) e outras instituições 

parceiras envolvidas com a temática em 

questão, nos próximos dois anos que 

antecedem a próxima Conferência Nacional 
Infanto Juvenil. O evento aconteceu em 

Florianópolis e teve a participação de dirigentes 

do Ministério do Meio Ambiente e do Ministério 

de Educação.  

 

CONAPA BF aprova Plano de Manejo da 

APA Baleia Franca  
 

 

“Toda a construção coletiva em dezenas de 

oficinas setoriais e duas grandes Oficinas de 

Planejamento Participativo, realizadas com 

ampla participação de centenas de 
representantes da sociedade que vive neste 

território, resultou em uma consistente 

proposta de zonas e normas de uso para a área 

abrangida pela unidade de conservação federal 

e foi aprovada pelo Conselho Gestor da APA da 

Baleia Franca (CONAPABF)”. Assim, sintetizou 

Cecil Barros, Chefe da APABF, após reunião de 
03 dias do Conselho (27, 28 set e 03 out), nas 

dependências do IFSC. Foi uma longa plenária, 

com duração de mais de 30 horas, quando 

conselheiros, representante de diversos setores 

e comunidade em geral, debateram 

intensamente as normas e o zoneamento 
proposto. Cecil acrescenta que “toda a 

construção do Plano de Manejo teve um viés 

conciliatório dos interesses do território, 

procurando estabelecer consensos entre os 

participantes através do diálogo, especialmente 

buscando entendimentos convergentes entre a 
promoção das atividades sociais, econômicas e 

culturais com a conservação dos recursos e 

ambientes naturais e da biodiversidade, como 

valores e patrimônio a ser protegido por todos”. 

O documento, aprovado pelo Conselho, segue 

para análise da equipe técnica do ICMBio, em 

Brasília, e jurídica da Procuradoria Federal 

Especializada. 

 
 

 

 

 

 

 

 



 

CONAPA Baleia Franca e COMDEMA 

promovem o 1º Seminário sobre Dinâmica 
Costeira em Garopaba 

 

Em 26 de outubro, mais de 90 participantes 

debateram questões relativas à erosão das 

praias. Realizado no IFSC, o Seminário contou 

com a participação, em caráter voluntário, de 
cinco profissionais com renomada experiência 

no tema de dinâmica costeira e mudanças 

climáticas: Pedro Pereira (UFSC); Frederico 

Rudorff (Defesa Civil); Alexandre Guimarães 

(Estratégia Natural); Fernando Diehl 

(Acquaplan) e Diego Oliveira (MMA) 

 

 
 

Na abertura do evento, Cecil Barros, Chefe da 

APABF, lembrou que a realização do seminário 

foi motivada pelos recentes processos erosivos 

na Praia da Barrinha decorrente de contínuas 

ressacas, e que se faz necessário qualificar os 

processos de uso e ocupação do solo na APA da 

Baleia Franca, visando evitar danos ambientais, 

sociais e econômicos. 

 

Após exposição dos 05 palestrantes, o 

Seminário foi encerrado com uma roda de 

conversa entre Chefe da APA da Baleia Franca, 

Presidência do COMDEMA e palestrantes que 

foram unânimes em reconhecer que um dos 

papeis fundamentais da sociedade é estimular o 

debate, a exemplo desse Seminário; trabalhar 

em rede visando aprofundar os conhecimentos 

e motivar os gestores públicos a elaborarem 

projetos de mapeamento de riscos e 

vulnerabilidades das praias, com vistas a 

inserção no planejamento e no orçamento da 

União, Estados e Municípios. 

Se você não pode participar, assista aqui: 

https://www.youtube.com/watch?v=Oyuz

TESenuk&feature=youtu.be 

https://www.youtube.com/watch?v=VHm

8Bs5yOrg&feature=youtu.be 

https://www.youtube.com/watch?v=Huv

m4a9N3_A&feature=youtu.be 

  

Gaia sedia 3º Intensivo de Acroyoga 

Montreal Brasil 

No período de 11 a 14 de outubro, Ludmilla 

Cançado organizou o 3º Intensivo de Acroyoga 

Montreal, no Espaço Ouvidor. Ministrado pelas 

professoras Jill Campbell e Heidi Blais do 

Canadá, o evento contou com a participação de 

30 praticantes, oriundos de diversos locais do 

Brasil, Argentina e Colômbia. Segundo Ludmilla, 

“a Acroyoga Montreal é um método único que 

combina conceitos acrobáticos com uma 

consciência iogue, envolvendo muito 

movimento e fortalecimento muscular, através 

de técnicas de acroyoga, processo criativo, 

dança livre e diversão”. 

 

 

Receptivos do mês: 

 

04, 22 e 23.10.2018: CEI Acácio Bento 

 

C.E.I. Acácio Bento oportuniza informação e 
brincadeiras para grupo de 65 crianças e 9 

professores, através de três visitas ao Gaia. 

Atividades na horta, experimentação do 

banheiro seco,  passeio de trenzinho, 

observação dos búfalos no campo e contato 

com as minhocas na composteira foram 

atrações que encantaram os pequenos. Os 
versos criados pela Diretora Beth sintetizam 

essas visitas: "Olhinhos brilhantes! Caras e 

bocas! Inspira... expira... Experimenta! 

Passinhos curtos, tentativas de correr...O meio 

vira brinquedo. Os brinquedos estão no meio 

ambiente."  
 

 
 

 

 
 

 

 

https://www.youtube.com/watch?v=OyuzTESenuk&feature=youtu.be
https://www.youtube.com/watch?v=OyuzTESenuk&feature=youtu.be
https://www.youtube.com/watch?v=VHm8Bs5yOrg&feature=youtu.be
https://www.youtube.com/watch?v=VHm8Bs5yOrg&feature=youtu.be
https://www.youtube.com/watch?v=Huvm4a9N3_A&feature=youtu.be
https://www.youtube.com/watch?v=Huvm4a9N3_A&feature=youtu.be


 05.10.2018: Escola Municipal Ary Manoel 

Grupo de 44 estudantes das turmas de 4° e 5° 

ano visitaram o Gaia com intenção de conhecer 
as práticas ambientalmente amigáveis, como 

energia fotovoltaica, círculo de bananeiras, 

composteira, banheiro seco e horta. Em grupos, 

roteirizaram e criaram pequenos vídeos sobre 

cada uma dessas tecnologias.  

 

 
 
11.10.2018: CEI Areias Palhocinha 

CEI Areias de Palhocinha envolveu 110 

pequenos em visita ao Gaia. Brincadeiras e 

aprendizado na semana da criança. 

Curiosidades sobre a caixa mágica 

(composteira) que com ajuda das minhocas 
transforma resíduos orgânicos em adubo. Sentir 

o cheiro, gosto e textura das plantas na horta, 

experimentar o banheiro seco, passear de 

trenzinho, visitar os búfalos no campo e o 

minhocário, na casa da Carmen, fizeram parte 

desse animado dia. 

 

 

16.10.2018: Escolas Estadual Visconde do 

Rio Branco 

Recepção de 13 estudantes, do ensino 

fundamental, e 3 professores oportunizou 

observação e interação com algumas práticas 

sustentáveis do Gaia: banheiro seco, 
composteira, horta, edificações com 

reaproveitamento de materiais, telhado verde, 

energias limpas, adensamento de florestas com 

espécies nativas da mata atlântica e criação de 

búfalos, em sistema de pastoreio rotativo. 

 

 

22.10.2018: Escola Estadual Luiz Carlos 

Luiz 

Recebemos a visita de grupo de 09 estudantes 
do ensino médio da Escola Estadual Luís Carlos 

Luís, sob coordenação da profa. Cristina Faraco. 

De carro, foram direto ao Ouvidor para 

conhecer as ações em campo e os projetos de 

sustentabilidade, pois estão criando um vídeo 

sobre o tema visando apresentar no evento final 
da Mostra Lutz. 

 

30.10.2018: Escola Estadual José 

Rodrigues Lopes 

Grupo de 30 estudantes do 6o ano do ensino 

fundamental, sob coordenação da profa. Duci 

Guimarães visitaram o Gaia. Foi uma manhã de 

diálogo sobre princípios da sustentabilidade e 

tecnologias amigáveis, como o banheiro seco de 

compostagem, a composteira, o círculo de 

bananeiras, a horta e o painel fotovoltaico. Uma 

breve expedição a campo demonstrou as 

estratégias de adensamento das florestas com 

plantios de espécies nativas da mata atlântica e 

também conheceram o sistema de criação 

agroecológica dos búfalos. 

 

 

IMAGEM DO MÊS 

 
Lírios do campo (Arrabidaea sceptrum) em 

plena floração nas áreas úmidas do Gaia. 


