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Programa de Sensibilização Ambiental 

“Prof. José Lutzenberger”: Avaliação 

 

A coordenação do Programa de Sensibilização 

Ambiental, composta pela Secretaria de 

Educação, Sra. Maria Nadir; Coordenadora 

Pedagógica, Sr. Roseli Lima e equipe da 

Fundação Gaia /Gaia Village reuniram-se no dia 

07 de dezembro visando fazer um balanço geral 

da 17ª Edição do Programa. Realizaram uma 

avaliação sintética das atividades empreendidas 

pelas Escolas durante o ano letivo, parcerias 

estabelecidas, logística e operacionalidade do 

evento final. Ficou encaminhado que todas as 

Escolas serão visitadas, pela equipe do Gaia, 

nessa 1ª quinzena de dezembro, com o 

propósito de fazer avaliação detalhada, 

envolvendo direção e professores, dessa edição 

do Programa. Também definiram as bases 

conceituais e operacionais da Mostra Lutz em 

2019. Na ocasião foi entregue lembrança do 

Programa de Educação Ambiental para 

Secretaria, Setor Pedagógico, Setor de 

Transportes e Diretor de Cultura.  

 

 

 

Rede Escolar de Garopaba avalia 17ª 

Edição do Programa de Sensibilização 

Ambiental 

Dando sequência as decisões da Coordenação 

do Programa de Sensibilização Ambiental, a 

equipe do Gaia, estabeleceu intensa agenda de 

visita às 23 escolas (21 da rede municipal e 02 

da rede privada), no período compreendido 

entre 10 e 18 de dezembro.  

 

A maioria das Escolas aprova a continuidade 

dos vídeos como ferramenta para expressar os 

projetos ambientais escolares. No entanto, 

sugerem que o evento final contemple também 

projetos físicos e experiências sensoriais que 

enriquecem a visitação e o aprendizado. 

 

 Foi unânime o pedido para que o evento final 

aconteça em dois dias, separando o público 

entre educação infantil e educação 

fundamental, proporcionando mais tempo para 

visitação aos estandes. Em todas as escolas, 

críticas construtivas e sugestões dos 

professores enriqueceram o processo de 

avaliação e contribuíram com sugestões para 

minorar problemas apontados e qualificar o 

Programa de Sensibilização e Educação 

Ambiental em 2019. 

 

 

 

Notícias & Integração com a Comunidade 

 

 

 



Desafio Mobile de Garopaba estimula 

inteligência digital e protagonismo jovem 

para o bem comum 

Garopaba reforça suas iniciativas buscando 

se integrar ao novo mercado de trabalho com 

foco na denominada 4ª Revolução Industrial, 

onde a inteligência está transformando a 

experiência dos usuários das tecnologias 

digitais. Nesse sentido, uma ação colaborativa 
entre a Empresa DUB Soluções, o IFSC- 

Campus Garopaba e o Programa de Educação 

Prof. José Lutzenberger (Mostra Lutz) da 

Fundação Gaia,  resultou na capacitação 

de 36 estudantes do ensino médio do IFSC que 

através de oficinas criaram aplicativos visando 
estimular o empreendedorismo juvenil na área 

da tecnologia da informação.  

   

 

O resultado desse processo criativo 

uniu técnica, lógica e criatividade, com 

desenvolvimento de aplicativos que buscam, 

principalmente, incentivar o turismo e as boas 

práticas ambientais. Ao final do processo foi 

organizada, na última quarta-feira, 
apresentação diante de uma qualificada Banca 

de Avaliação. As equipes que encararam o 

desafio demonstraram seu trabalho para um 

grupo de empresários da área de TI, jornalistas, 

profissionais da área de turismo e esportes e 

também professores de informática e área 
ambiental. Cada equipe teve 05 minutos para 

apresentar seu protótipo e foram avaliados em 

05 critérios:  ideia inovadora, potencial 

comercial, design, usabilidade e apresentação.  

Vencido o desafio do tempo, as equipes 

responderam questões dos integrantes da 

Banca que eram dúvidas e ao mesmo tempo 

dicas para qualificar os projetos. 

 

Foram reconhecidos dois projetos vencedores: o 

“By Trip” que se propõe informar sobre trilhas, 

melhores rotas para cicloturismo e  atrativos 
culturais em Garopaba e o "Green Pigeon" que 

promove interação do usuário, unindo  

princípios de games com estimulo a práticas de 

sustentabilidade na vida cotidiana e uma 

agenda de eventos na área socio ambiental de 

Garopaba. 

De acordo com Prof. Celso Piarelli, Presidente 

do Conselho Municipal de Educação, o 1º 

Desafio Mobile “resultou em muita partilha de 
conhecimento e uma grande abertura para 

produção de auto eficácia e construção de 

propósitos”. Já Victor Talenti, Diretor da 

Empresa Eprocessos e Presidente do Conselho 

Municipal de Turismo elogiou a participação de 

meninas no Desafio, pois segundo ele, essa 
área ainda é dominada pelos homens. Na 

entrega de Certificados e Troféus, Sabrina 

Pacheco, Diretora do IFSC-Campus Garopaba, 

reiterou que todas as equipes são vencedoras, 

pela criatividade, inovação e criação de 

ferramentas que visam atender demandas e 
solucionar problemas com foco em 

sustentabilidade, além de fortalecerem os 

princípios e os programas curriculares do 

Campus Garopaba. 

 

60ª Plenária CONAPABF  

Realizada a 60a Plenária Ordinária do Conselho 

Gestor da APABF, na sede do Gaia. Cecil Barros, 

Chefe da UC apresentou o status do Plano de 

Manejo, após análise técnica da Coordenação de 

Elaboração e Revisão do Plano de Manejo 

(COMAN/ICMBio). Houve discordância com a 

definição de zonas passiveis de urbanização na 

Ponta do Gravatá (Laguna) e Morros do Rosa 

(Imbituba). Ficou definido que a COMAN será 

consultada sobre possibilidade de manter essas 

áreas como zonas de uso restrito, conforme 

aprovado pela Plenária de Setembro, desde que 

não implique prejuízo dos ritos e prazos de 

publicação.  

 

Foi aprovada Moção que solicita imediata 

publicação e implementação do Plano de Manejo 

da Unidade, e; continuidade de uma Chefia da 

Unidade alinhada aos princípios da categoria da 

UC e da gestão socioambiental.  Conselheiros 

também realizaram avaliação do Conselho no 

biênio 2016-2018. Foi dado posse aos 

conselheiros eleitos em 22 de novembro e na 

sequência, cada setor elegeu um representante 

para compor o Comitê Executivo: Setor Público: 

Rene (UFSC); Setor Usuários Recursos: Pimenta 

(Caipora) e pelo Setor Ong´s Ambientalistas: 

Sandra (Fundação Gaia). A Plenária elegeu 

Fundação Gaia para continuar na função de 

Secretaria Executiva para o biênio 2019-2020.  

 

 

 



 

 

Receptivos do Mês: 

07.12.2019:  CEI Isidro Manoel de Amorim 

CEI Isidro trouxe 60 pequeninos para uma visita 

ao Gaia. Foi preciso dividir o grupo em 02 

equipes para apresentar as ações do Gaia, na 

forma de um rodízio. Após revezamento, os 

grupos se encontraram no pátio para 

compartilharem lanches e brincadeiras. 

 

18.12.2018: Família Burger 

Recebemos a visita de Susana Burger - Diretora 

da Vida Produtos e Serviços em 

Desenvolvimento Ecológico, empresa criada por 

Lutzenberger. Susana trouxe sua família para 

conhecer o Projeto. Uma roda de conversa 

sobre os princípios do Gaia subsidiou uma visita 

à campo, onde foi detalhada as práticas de 

restauração e cuidados ambientais.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

IMAGEM DO MÊS 

 

 

Líquen folhoso em curiosa forma de coração. 

 

 

 

 

 

 

 


