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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 25 

escolas do município de Garopaba desde março. 

Educando em seu cotidiano para uma melhor 

convivência com o ambiente. Este boletim 

apresenta duas notas sobre as atividades de 

escolas e sobre o evento final da Mostra. 

EE Maria SAAD visita o Gaia e interage com 

projeto do Centro Educacional Ibiraquera 

 

No dia 03 de novembro, grupo de 32 estudantes do 

8º ano da EE Maria Saad foram recebidos no Gaia 

Village. Numa roda de conversa tiveram 

oportunidade de conhecer a filosofia e principais 

ações do GV. No pátio, o foco foi o processo de 

compostagem doméstica e do banheiro seco. Uma 

trilha pelo caminho central ofereceu informações 

sobre a paisagem, a flora da mata atlântica, e 

sobre pastoreio agroecológico dos búfalos. O grupo 

deslocou-se até a região do Ouvidor, onde 

conheceram os trabalhos de contenção de dunas, o 

manejo de espécies exóticas da flora, e exemplos 

da bio-arquitetura. O dia terminou com uma visita 

ao Centro Educacional Ibiraquera, onde foram 

apresentados os projetos ambientais desenvolvidos 

no pátio daquela escola, tida como uma das 

referencias em escola sustentável de Garopaba. 

 

 

 

Creche Beijinho de Anjo é recebida no Gaia 

Village 

A Creche Beijinho de Anjo com grupo de 28 

crianças e 05 professores visitou o Gaia Village em 

27 de novembro. Recebidos no pátio da sede 

estiveram junto das ervas medicinais e aromáticas 

e das pequenas abelhas nativas sem ferrão, as 

melipônias, que a maior curiosidade no grupo. 

Depois, conheceram a área do projeto num passeio 

de din din, passando por entre bosques e parte do 

rebanho de búfalos, guiados pela bióloga. Um 

piquenique encerrou a visita, em que se mesclaram 

ensinamentos e diversão.  

 

 

Encerramento da 13ª edição do Programa de 

Educação Ambiental – muita participação e 

alegria. 

As 25 escolas do município apresentaram os 

projetos socioambientais criados durante o ano 

letivo de 2014. Em estandes individuais da 13ª 

Mostra Lutz, que teve lugar no espaço cedido pela 

Feira de Verão, os jovens estudantes apresentavam 

o processo e resultados das ações empreendidas, 

muitas delas informadas em boletins anteriores.  

 

 

 

 

Notícias & Integração com a Comunidade 

 



 

Também em estandes individuais, ali estavam 

diversos dos parceiros do programa, oferecendo 

informações e oficinas, entre eles: IFSC- Campus 

Garopaba; Projeto Baleia Franca; Policia Ambiental, 

Instituto Ilhas do Brasil; Instituto Baleia Franca; 

Grupo Escoteiros Ilha Terceira; ONG AMA; 

Condutores Ambientais; Projeto EcoGaropaba;  

Projeto Carbono Social e Projeto Gaia Jovem da 

Fundação Gaia.  

 

 

A cerimônia de abertura contou com a participação 

dos Secretários Municipais da Educação e da 

Administração; da Coordenação de Educação 

Ambiental da FATMA; da Policia Ambiental; do 

Presidente do Conselho Municipal de Educação; do 

Presidente da Associação Empresarial de Garopaba; 

de representante da Fundação Gaia e da família 

Werlang.  O cerimonial do palco foi conduzido por 

Luciana de Abreu, coordenadora pedagógica da 

Secretaria Municipal de Educação.  

 

 

 

 

 

 

 

 

No pátio o eco-ônibus da FATMA recebeu as escolas 

que tiveram oportunidade de melhor conhecer a 

realidade das unidades de conservação do Estado 

de SC. 

 

 

No palco, apresentações de dança, teatro e música, 

com coreografia e texto criados pelas escolas, 

abordando temas ambientais como água, mata 

atlântica, reciclagem, sementes e paisagem urbana 

levaram entretenimento e informação ambiental ao 

público. 

 

Na cerimônia de encerramento as escolas e 

parceiros receberam exemplares da Revista Meio 

Sustentável, com a reportagem especial sobre o 

Programa de Educação Mostra Lutz reverberando o 

trabalho de todos, que há 13 anos estimula a 

comunidade a pensar e praticar respeito ao meio 

ambiente. E também uma eco-bag de algodão com 

a impressão de imagem do Lutz.  

 

Para saber mais sobre a Mostra Lutz visite 

www.gaianarede.blogspot.com 

 

 

 



 

 

Gaia Jovem visita o Gaia Village 

Pelo segundo ano consecutivo integrantes do 

Projeto Gaia Jovem, programa da Fundação Gaia 

no Rio Grande do Sul, participaram da Mostra Lutz 

sendo recebidos no Gaia Village. “A viagem serviu 

como incentivo para implantar na escola projetos 

que busque a implantação de práticas sustentáveis” 

conforme as professoras Ana Adalma e Lucimara 

Corvello. Representando três escolas de Pantano 

Grande, 25 estudantes estiveram em Garopaba. 

 

No Gaia Village, o grupo participou de trilhas e 

vivências durante o dia 22 de novembro.  

Conforme Phâmela Gabrieli Cardoso da Silva, do 

sexto ano da EMEF Pantano Grande, “o Gaia Village 

significou muito aprendizado ambiental, além de 

ser uma experiência nova. Percebi que as 

construções são diferentes das do Rincão Gaia, 

onde temos barro, capim santa fé e eucalipto em 

abundância, enquanto no Gaia Village predomina a 

madeira e telhas de barro queimado. Quanto a 

Mostra Professor José Lutzenberger fiquei 

encantada, alunos pequenos ensinando sobre 

ambiente. Muito obrigada a todos que 

contribuíram, minha vida terá um novo rumo 

depois do evento... seres humanos podem fazer a 

diferença para o planeta Gaia." 

. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gaia Village sediou o primeiro dia da Semana 

do Empreendedorismo de Garopaba  

 

Promovido pelo IFSC - Campus Garopaba, o evento 

debateu os desafios da região sobre como 

enfrentar a sazonalidade, atraindo turistas o ano 

inteiro. Tiago Savi Mondo, professor do IFSC, 

apontou o marketing digital como uma das 

ferramentas para essa empreitada. Relatou sobre 

as novas possibilidades de relacionamento com o 

turista, oferecidas através da internet e dos 

smartphones, sejam no momento pré-viagem, 

durante a estada, ou no pós-viagem. 

Samuel Koch, presidente da Associação Brasileira 

de Hotelaria, abordou a importância da inovação no 

setor hoteleiro em sua palestra. Ainda pela manhã 

Fernando Ambrósio, Secretário Municipal de 

Turismo, apresentou um panorama do turismo em 

Garopaba. A tarde foi dedicada a oficina 

"estratégias de combate à sazonalidade no setor 

turístico" facilitada por Otto Walter do SEBRAE.  

 

A produção do evento coube às estudantes do 

curso técnico de hospedagem do IFSC. Entre os 

participantes, pousadeiros do Rosa, representante 

da Rede Encantos do Sul e da Associação do Surf 

da Praia da Barra, corpo técnico da Prefeitura de 

Garopaba, direção, professores e estudantes do 

IFSC.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Escola Autonomia inclui visita ao Gaia em seu 

projeto anual 

Fiel ao princípio de tornar vivos os conteúdos 

escolares, a Escola Autonomia trouxe ao Gaia duas 

turmas do 6º e 7º ano do ensino fundamental: uma 

dia 05 de novembro e outra no dia 10 de 

novembro.  

 

Uma apresentação interativa ofereceu as bases 

para compreensão da filosofia e das ações 

empreendidas no Projeto. Em campo, os grupos 

coordenados pelos professores Adriana e Felipe 

conheceram o processo de enriquecimento de 

bosques, e a criação orgânica de búfalos. Também 

os métodos para construção de ambientes 

aquáticos, e o paisagismo a eles associados, o que 

gera microambientes com potencial de 

desdobramentos da biodiversidade. Na região do 

Ouvidor conheceram edificações sustentáveis e 

tecnologias amigáveis a elas associadas. No costão, 

momento de observar a paisagem e perceber o 

processo de ocupação urbana no entorno.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Seminário Social Good Brasil discute novas 

tecnologias midiáticas como indutoras de 

transformação social 

Equipe do Gaia Village, representada por Dolizete e 

Sandra, participou do seminário Social Good Brasil 

que discutiu a importância da promoção e utilização 

das tecnologias e novas mídias para a 

transformação social. Concebido sobre o tripé 

inspiração, informação e ação, o Social Good Brasil 

evidenciou que as plataformas tecnológicas 

proporcionam o empoderamento do cidadão 

comum. Atenuam as diferenças e incentivam o 

“fazer parte”, possibilitando relações mais 

autônomas e menos paternalistas.  

 

Experiências inspiradoras do uso de tecnologia na 

educação e formas de superar os desafios também 

foram debatidas com o propósito de pensar a 

criação de um modelo educacional inovador, na 

medida em que as novas tecnologias e 

plataformas democratizam o acesso à 

informação, oferecem apoio na formação dos 

professores, na preparação das aulas, e 

possibilitam que o estudante personalize os 

conteúdos e aprenda no seu ritmo.  

 

Promovido pelo Instituto Comunitário Grande 

Florianópolis (ICom) e Instituto Voluntários Online 

(IVA), o evento foi  realizado no CIC em 

Florianópolis. 

 

 

 

 

 

 

 



Câmaras Técnicas do CONAPA Baleia Franca 

elegem coordenadores 

Gaia Village sediou a primeira reunião das Câmaras 

Técnicas da Biodiversidade e Proteção e 

Monitoramento. Nas reuniões foram debatidos os 

papéis de cada CT, funcionamento e fluxograma de 

demandas. 

 

O Prof. Sergio Neto da UNISUL foi eleito como 

coordenador da CT Biodiversidade, e Karina 

Leitorles da Prefeitura Garopaba da CT Proteção e 

Monitoramento.  As reuniões contaram com a 

participação da equipe da APA da Baleia Franca 

UNISUL, da Ong R3 Animal, da AMOPRAN, do 

Conselho Comunitário da Ibiraquera, do Fórum 

Agenda 21, da ASCOPLE, da Rádio Comunitária da 

Pinheira, da CEPSUL, e das Prefeituras de Garopaba 

e de Imbituba. Em 2015, a principal demanda das 

Câmaras Técnicas será a construção do Plano de 

Manejo da APA da Baleia Franca.  

Turma de Agroecologia da UFPR troca 

experiências com Gaia Village 

Alunos do curso de Agroecologia da Universidade 

Federal do Paraná visitaram o Gaia Village. Uma 

apresentação dialogada no Espaço Gaia forneceu as 

bases para o reconhecimento das ações 

empreendidas pelo Projeto.  

 

A visita a campo oportunizou informações sobre: a 

criação de búfalos e bovinos, através do pastoreio 

rotativo das pastagens; métodos permaculturais 

para a construção de ambientes aquáticos, que 

seguem um desenho orgânico e propiciam o 

aumento da biodiversidade; e, desenho e execução 

dos caminhos com baixo impacto.  Para a 

acadêmica Cristiane Rocha, “os métodos 

agroecológicos de criação do gado deveriam ser 

seguidos por outros criadores visando amenizar o 

impacto da produção de carne no planeta”. A visita 

foi encerrada com lanche na casa comunal, onde o 

colaborador Dolizete Zilli deu um depoimento sobre 

sua trajetória de vida, desde o trabalho na 

agricultura convencional até os conhecimentos e 

vivência com a agricultura familiar orgânica.  

Escola Municipal Annes Gualberto apresenta 

projeto EcoMais Natureza 

“Para mim foi uma experiência totalmente nova. 

Até então, eu não havia visto ou visitado nada que 

levasse tão a sério essa ‘coisa’ de sustentabilidade. 

Com relação aos projetos sustentáveis lá 

desenvolvidos, achei todas as ideias muito bem 

aplicadas; os painéis fotovoltaicos, os banheiros 

secos, o aproveitamento da luz natural com muitas 

janelas, favorecendo também a circulação de vento 

nas áreas internas e por fim, mas não menos 

importante, o aquecedor feito com garrafa pet para 

aquecimento da água usada nos chuveiros. Tudo 

isso unido a uma bela paisagem, formam um lugar 

fantástico, chamado Gaia Village”. Este depoimento 

de Gabriel Cardoso de Souza sintetiza suas 

impressões sobre a visita do grupo de 15 

estudantes do ensino médio da Escola Municipal 

Annes Gualberto do município de Imbituba ao GV.  

 

Esse grupo de estudantes faz parte do projeto Eco 

Mais Natureza, coordenado pela professora Michelli 

Martins, projeto que promove ações 

socioambientais no âmbito da escola. Estiveram no 

GV dia 17 de novembro para uma tarde de estudos 

sobre o ambiente. 

Garopaba recebe a paisagista Sonja Boechat 

Parceria do Gaia Village com Empregos&Cia, Toni 

Backes Paisagismo e Arquitetura continua trazendo 

mestres do paisagismo para Garopaba. Nos dias 29 

e 30 de novembro, Gaia Village recebeu a 

Professora Sonja Boechat, que facilitou o 4º 

módulo do curso de Paisagismo Regenerativo. 

Nesse módulo os participantes aprofundaram 

conhecimentos sobre botânica, especialmente 

sobre as espécies mais indicadas no paisagismo, 

seja para grandes ou pequenas áreas. Esse módulo 

do curso foi encerrado com uma expedição a 

campo para reconhecimento de plantas típicas do 

litoral catarinense, e sua potencial utilização 

paisagística. 

 



Pequena fogueira para queimar folhas secas 

provoca incêndio que consome 10 hectares de 

cobertura vegetal. 

A prática de varrer folhas do pátio para em seguida 

as queimar, resultou em incêndio de grandes 

proporções no Gaia Village. Pois um antigo morador 

da Praia da Barra resolveu limpar o pátio, e 

queimar as folhas junto ao terreno de frente. 

Tempo seco, dia de vento nordeste forte, resultou 

num incêndio que atingiu parte da área do Projeto, 

causando graves danos ao trabalho ali realizado 

durante trinta anos. 

O Projeto Ambiental Gaia Village desenvolve 

naquela área uma série de experimentos visando 

adensar, recuperar e conter o avanço dos areais 

por sobre áreas vegetadas. Muito foi perdido, serão 

anos para essa área retornar à diversidade já 

alcançada.  

 

Técnicas como a compostagem das folhas e galhos 

do jardim, ou mesmo o mulching (cobertura do 

solo pelo amontoamento de folhas) seriam  opções 

à prática das pequenas fogueiras domésticas de 

limpeza. Além de mais seguras, auxiliam na 

formação, fertilização e dinamização dos solos, 

melhorando a sanidade das plantas do jardim, e 

também gerando alimento para a avifauna. Uma 

questão de responsabilidade ambiental facilmente 

implementada no quotidiano. 

 

O Gaia Village agradece ao apoio da equipe do 

corpo de bombeiros, na pessoa do tenente 

comandante Hoffmann, do sargento Justino, cabo 

Domingos, e soldados Kuhnen e Firghestti, aos 

muitos vizinhos, e a seus colaboradores que não 

mediram tempo e esforços no sentido de debelar o 

fogo.  

 

 

Comissão de educadores e representantes da 

sociedade civil iniciam estudos para criação 

do Plano Municipal de Educação de Garopaba 

 

Representando o Conselho Municipal de Educação, 

Sandra participou da 1ª reunião da Comissão que 

irá elaborar o Plano Municipal de Educação de 

Garopaba. A partir das 20 metas definidas no Plano 

Nacional, essa comissão terá até março de 2015 

para formular as 20 metas em todos os níveis de 

ensino de Garopaba. As principais diretrizes do 

Plano Nacional de Educação são: erradicação do 

analfabetismo; universalização do atendimento 

escolar; superação das desigualdades 

educacionais; melhoria da qualidade do ensino; 

formação para o trabalho; promoção da 

sustentabilidade socioambiental; promoção 

humanística, científica e tecnológica do País; 

estabelecimento de meta de aplicação de recursos 

públicos em educação como proporção do produto 

interno bruto; valorização dos profissionais da 

educação e difusão dos princípios da equidade, do 

respeito à diversidade e a gestão democrática da 

educação. 

 

 

 

A vida sempre nos proporciona oportunidades para 

refletir sobre a responsabilidade de nossas ações. 

Na imagem, plantas carbonizadas, cinzas e folhas 

secas. 

 

 

 

 

 

Imagem do mês 

Faça contato: 

Fone/fax: (48) 3354 -0002 

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


