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Pedagogia Waldorf inspira a criação de Centro 

de Recreação Infantil em Garopaba 

Por iniciativa de um grupo pais e educadores, 

inaugurou em abril novo espaço de recreação 

infantil batizado de Escola Nhanderu, que funciona 

de segunda a sexta-feira. A disponibilidade de 

espaço e de tempo para o desenvolvimento 

saudável da infância, a ausência de procedimentos 

voltados à alfabetização precoce, são os princípios 

observados na Nhanderu.  

 

Por adotar a Pedagogia Waldorf, de Rudolf Steiner 

(1861-1925), o Centro de Recreação irá trabalhar a 

integração social, a cooperação entre escola e 

família, a alegria e a responsabilidade nos 

processos de aprendizagem, a arte e o movimento 

como meios de exercitar capacidades, e como 

elementos que permeiam todo o processo de 

aprendizagem. A sede da Nhanderu se situa junto 

ao Gaia Village. Para saber mais sobre visite: 

www.nhanderuuu.blogspot.com 

 

 

 

 

 

 

Alunos do Ensino Inovador da Escola José 

Rodrigues Lopes visitam o Gaia Village  

Grupo de 38 estudantes do Ensino Médio Inovador, 

da Escola Estadual José Rodrigues Lopes, de 

Garopaba, dia 07 de abril empreendeu uma visita 

ao Gaia Village com o objetivo de conhecer a teoria 

e a prática da compostagem doméstica. Na 

apresentação dos processos, desde a separação 

primária dos resíduos orgânicos até o uso do 

composto resultante, observou-se sua 

complementaridade com a obtenção de resíduos 

recicláveis limpos, o que estimulou o debate sobre 

as possibilidades de coleta seletiva de resíduos 

sólidos. De outro lado, a redução do material 

orgânico no lixo doméstico implica numa economia 

de custos de transporte para os aterros sanitários, 

e diminuição do impacto no meio ambiente. 

 
 

A outra aplicação do processo de compostagem que 

foi apresentada aos estudantes, foi a do banheiro 

seco de compostagem, que evita a contaminação 

das águas e do lençol freático. Novamente 

perceberam que o que parece ser um problema, no 

caso os dejetos orgânicos, quando ciclados num 

processo natural de compostagem passa a ser um 

recurso, matéria prima para o húmus.   

 

Na mesma visita Reginalda Thorstenberg, 

professora de artes, responsável pelo grupo, 

mobilizou os alunos em torno das esculturas 

instaladas pátio do Gaia da série “Carregadores do 

Brasil” do uruguaio Gustavo Nakle, e a “Escada” de 

Mauro Fuke. 

 

Notícias & Integração com a Comunidade 

 



 

Produtos Orgânicos: Rede Ecovida de 

Agroecologia debate certificação participativa 

Gaia Village sediou encontro da Rede Ecovida de 

Agroecologia no dia 09 de abril, do qual 

participaram 30 produtores orgânicos, agricultura 

familiar, dos municípios de Itapema, Piçarras, 

Itajaí, Biguaçu, Paulo Lopes, Garopaba, Angelina, 

Rancho Queimado, Nova Trento, Jaraguá do Sul e 

São Bonifácio.  

 

Os debates centraram-se em questões relacionadas 

à certificação participativa, que é um sistema 

solidário de geração de credibilidade, onde a 

elaboração e a verificação das normas de produção 

ecológica são realizadas com a participação efetiva 

de agricultores e consumidores, observadas as 

características das realidades locais, dentro de um 

processo de aperfeiçoamento constante. De acordo 

com Marcelo Farias, técnico da CEPAGRO e 

coordenador da Rede Ecovida, “o selo Ecovida é 
obtido após uma série de procedimentos 
desenvolvidos dentro de cada núcleo regional. 
Núcleos que avaliam os pedidos de filiação, 
oportunizam troca de experiências, e acompanham 
os processos de verificação do Conselho de Ética”. 
No encontro, foi definida a agenda de reuniões 

técnicas e de vistorias nas propriedades.   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ao visitar Gaia Village estudantes debatem 

modelos de desenvolvimento do litoral 

Nas palavras do grupo de 36 estudantes do 1° ano 

do 2° grau da Escola Estadual Heriberto Hulze, de 

Criciúma, “saber mais sobre sustentabilidade” foi o 

objetivo da visita que fizeram ao Gaia Village dia 

15 de abril. Acompanhados pelos professores 

Ronivon Teixeira e Karyne Schneider, os alunos 

demonstraram ter se preparado para a visita, em 

razão dos conteúdos que expressaram e pelo 

interesse sobre a filosofia e sobre as ações 

implementadas no Gaia.  

 

Oriundos de região carbonífera, o grupo pode 

apreciar ambientes com grande diversidade 

biológica, ao percorrer trilhas em meio à mata 

nativa, campos, circundar lagos e apreciar a 

paisagem do costão na região da Praia do Ouvidor. 

A visita que resultou em profícuo debate sobre 

modelos de desenvolvimento do litoral catarinense.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Corrida de Páscoa acontece no Gaia Village 

A paisagem do Gaia Village, entre a Praia da 

Barrinha e Praia do Ouvidor, serviu de cenário para 

a 1ª Corrida de Páscoa, promovida pela DS Eventos 

Esportivos, nesse 20 de abril. Mais de 100 atletas, 

em diversas categorias, participaram da Prova de 4 

e 8km. No primeiro percurso, os atletas 

percorreram a praia da Barra e adentraram em 

ruas da Praia da Ferrugem. Já no percurso maior, 

os participantes incluíram o trajeto da trilha de 

areia Barrinha-Ouvidor e retornaram pela trilha 

junto ao costão, comumente utilizada pelos 

pescadores artesanais. 

 

Independentemente da classificação na linha de 

chegada, a experiência da corrida/caminhada junto 

as silenciosas paisagens da Praia da Barra à Praia 

do Ouvidor foi um prêmio para todos.  De acordo 

com Denise Sampaio, organizadora da Prova “a 
trilha cedida pela Gaia Village, com certeza ficou na 
memória dos participantes”.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Caranguejo Maria Farinha (Ocypode quadrata) em 

busca de esconderijo seguro na Praia da Barrinha. 

 

Imagem do Mês 

Faça contato: 

Fone/fax: (48) 3354 -0002 

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

Agenda 

 
Plenária Extraordinária do CONAPA Baleia Franca 
Data: 08 de maio / 09h 
Local: Gaia Village 
 
Receptivo do IFSC – Curso Condutor Ambiental 
Data: 16 de maio / 09h 
Local: Gaia Village (trilha Ouvidor – Barrinha) 
 
Plano Estratégico do Turismo em Garopaba 
Data: 16 de maio / 18h 
Local: Câmara de Vereadores 
 
Corrida Mountain Do – Praia do Rosa 
Data: 17 de maio / 14h 
Local: Trilha Barra – Ouvidor (Gaia Village) 
 
Mostra Lutz: Reunião de Dirigentes Escolares  
Data: 19 de maio / 08h 
Local: Escola Pinguirito 
 
Receptivo da Escola Heriberto Hulse (Criciúma) 
Data: 21 e 22 de maio 
Local: Gaia Village 
 
Reunião Conselho Municipal de Educação 
Data: 26 de maio / 18h30min 
Local: Secretaria de Educação de Garopaba 
 
Curso Pedagogia Waldorf – A criança dos 0 aos 7 anos 
Data: 23, 24 e 25 de maio 
Local: Gaia Village 
 
Reunião Comissão de Educação Ambiental – CIEA 
Data: 30 de maio 
Local: EPAGRI/ Florianópolis 


