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Integração Escola & Pesca artesanal é uma 

realidade  

Nessa pré-abertura da temporada da pesca da taínha, o 

Rancho de Pesca do Ouvidor ambienta encontro entre o 

Centro Educacional Ibiraquera e o Mestre de Pesca Sr. 

Totó. Focadas na cultura tradicional da pesca e nos 

detalhes do modo de vida dos pescadores, o grupo de 11 

crianças do 5º ano entrevistou Sr. Totó. Curiosidade sobre 

os tipos de peixes da região; artes de pesca; baleias, 

tartarugas marinhas; costumes e as boas histórias de 

pescadores transformaram o Rancho de Pesca em uma 

sala de aula. 

 
Para a Professora Justirene Zanelato, “a visita faz parte do 

projeto político pedagógico da Escola que busca promover 

a formação de crianças e jovens, preparando-os para que 

sejam capazes de compreender práticas que visem a 

sustentabilidade do ambiente costeiro e marinho”. Neste 

contexto, o GV esta desenvolvendo juntamente com a 

comunidade pesqueira as bases conceituais para 

implantação de uma Escola de Pesca no Ouvidor, 

atendendo antigo desejo da comunidade. 

 

GV presente no Dia do Desafio: Danças 
Circulares 

 
Movimento, descontração e alegria foram os principais 

ingredientes das atividades  desenvolvidas junto a Grupos 

de Mulheres e da Melhor Idade, no Dia do Desafio. 

Atendendo ao convite da Secretária de Ação Social,  

Micheline de Araujo,  fomos agregados na facilitação de 

atividades que reuniram cerca de 110 integrantes.   Com a 

temática centrada nas danças circulares e rodas, a alegria 

surgiu naturalmente e a harmonia dos movimentos 

simples garantiu a aproximação, em todos os níveis, 

daqueles membros das comunidades da Grama, Campo 

Duna e Aldeia. 

 

 

Encontro sobre Educação do Campo é 
promovido no Gaia Village 

O evento reuniu 60 professores e merendeiras de 07 

Escolas de áreas rurais de Garopaba. Foi facilitado pela 

Coordenação do Curso de Licenciatura Educação do 

Campo da UFSC e promovido pela Secretaria Municipal de 

Educação de Garopaba, para debater o Projeto Político 

Pedagógico - PPP das escolas da zona rural.  

 

 
 

O Curso fomenta a construção de um PPP que propicie à 

comunidade escolar do campo identificar-se e reconhecer-

se como tal, criando mecanismos de formação de 

educadores focado nas identidades, formas de produção e 

culturas do campo. O encontro foi avaliado pelos 

professores como uma oportunidade para reeducar o olhar 

sobre a realidade do campo. A visão de Lutzenberger 

também esteve presente quando ficou ressaltada a 

importância dos saberes com estreita conexão e respeito 

aos ciclos da natureza.  

 

IFSC – Campus Garopaba inicia suas atividades 

A solenidade de abertura dos cursos de 

Empreendedorismo no Setor Turístico e Gestão 

Sustentável de Empreendimentos Turístico, presidida pelo 

Prof. João Pacheco, Diretor do IFSC Garopaba, contou com 

a presença do Ilmo Sr. Prefeito Municipal, da Secretaria de 

Educação; do Secretario de Turismo; do Diretor da Escola 

Maria Saad, do Diretor de Extensão do IFSC e convidados.  

 

 
 

A aula inaugural abordou o programa Encantos do Sul e foi 

ministrada por Marta Fogaça, Secretaria de Turismo de 

Gravatal. De maneira entusiasmada, ela relembrou que o 

ambiente natural é pródigo em nossa região, no entanto é 

fundamental que todos os setores da sociedade busquem 

criar condições para viabilizar um turismo ambientalmente 

responsável, gerador de renda e qualidade de vida para 

moradores e visitantes. A Coordenação do Gaia Village 

parabeniza a equipe do IFSC e sente-se privilegiada por 

participar desta conquista da comunidade Garopabense. 

 

 

        Notícias                                                

 

Integração com a Comunidade 



 

Pescadores tradicionais e surfistas mantêm 

acordo visando uso adequado do ambiente 

marinho durante temporada da pesca da taínha 

Coordenação do GV tomou parte de reuniões entre 

Secretaria de Agricultura e Pesca, Polícia Militar, 

pescadores, proprietários de embarcação e surfistas. 

Dirimiram-se dúvidas e reforçou-se o acordo para a 

temporada de pesca da tainha de 2011 nas praias de 

Garopaba. Nos últimos anos tem sido continuo o avanço 

da harmonia e respeito às formas consensuais de uso do 

ambiente costeiro por parte de pescadores e surfistas. 

 

 
 

Atuando efetivamente na mediação do debate o Capitão 

Dalmarco,  Comandante da Policia Militar de Garopaba, 

visitou  o Rancho do Ouvidor sendo recebido pelo Mestre 

de Pesca Totó e pela coordenação do Gaia Village. 

Solvidas duvidas, restaram reforçados os critérios 

estabelecidos coletivamente de colocação de placas 

informativas de restrição relativa ao surf naquela 

praia quando sinalizada a presença de cardumes de Tainha 

pelo hasteamento de bandeiras. 
 

 

Comitê Executivo do CONAPA BF fortalece 

trabalho das Câmaras Técnicas 

Reunião Comitê Executivo do CONAPA – BF, ambientada 

no Espaço Gaia, e atendendo ao Regimento Interno, 

definiu normas e procedimentos que orientarão  os 

Coordenadores na condução dos trabalhos das Câmaras 

Técnicas.  No mesmo dia, em reunião entre o Comitê 

Executivo e os Coordenadores das  Câmaras Técnicas foi 

desenvolvido um “Kit” Conjunto Informativo de normas e 

condutas para orientação dos trabalhos das CT´s.  

 

 
 

Ao final, cada coordenador recebeu seu Conjunto, 

composto de fluxograma de procedimentos; modelos de 

ofícios e modelos de relatórios que devem ser gerados 

para trâmites e encaminhamentos das Câmaras Técnicas 

junto ao próprio Comitê Executivo e à Plenária do CONAPA 

BF. 

 

 

 

Canal Futura acolhe sugestão da Coordenação 
da Mostra Lutz. 

 

O Canal Futura segue investindo no nosso Programa de 

Sensibilização e Educação Ambiental “Prof. José 

Lutzenberger”.  Atendendo indicação o Canal futura doou 

36 “kits” de material pedagógico criado pela 

parceria  Canal Futura, Instituto Akatu e HP Brasil 

compreendendo Eco-bag, livro didático e DVD. 
 

 
 

Nos DVDs, filmes, 10 episódios de dois minutos, 

estimulam reflexões sobre o poder do consumidor para a 

construção de um mundo mais sustentável. Fomentando 

hábitos de consumo saudáveis e conscientes, as 

animações mostram que cada um pode controlar seus 

impactos no ambiente, na economia e na sociedade. Os 

kits “Consciente Coletivo” que  beneficiarão escolas e 

organizações ambientais de Garopaba, deverão ser 

apresentados e entregues pela articuladora comunitária do 

Canal Futura na região Sul,  Zilda Piovesan. 

 

EPAGRI e CIDASC apresentam Programa SC 

Rural - Microbacias 03 

O Programa Microbacias em sua terceira edição prevê 

apoio a Projetos de preservação, recuperação e 

conservação dos recursos naturais, aumento da renda, 

melhoria das condições de moradia e estimulo a maior 

organização e participação no planejamento, gestão e 

execução destas ações no meio rural. Interessados no 

projeto participamos juntamente com a comunidade de 

produtores rurais de Garopaba, da apresentação 

promovida pela EPAGRI e CIDASC. 

 

 
 

Neste contexto, o Município de Garopaba almeja submeter 

Projeto de Implantação de Frigorífico oportunizando 

inclusive, criação de selo diferenciado para carne orgânica 

de búfalo. Pretende-se também, no ciclo produtivo da 

cadeia de gado de corte, oportunizar capacitação de 

produtores rurais objetivando melhoria das condições de 

pastagem, através da implantação do Sistema de 

Pastoreio Voisin, implantado desde 2002 no Gaia 

Village pelo Ecólogo de Pastagens Prof. Abdon Schmitt.  

 

 

 

 



Gaia Village acolhe retiro espiritual das Irmãs 

Sacramentinas de Bergamo 

Congregação de Irmãs Sacramentinas de Bergamo, que 

atua com educação de crianças e jovens, e o grupo LAAS 

de Meleiro-SC participam de retiro espiritual no Gaia 

Village. Durante 02 dias, em meio à natureza, o grupo 

celebrou a vida, com momentos de orações e 

confraternização.  

 

 
Em uma caminhada pelos campos e matas do GV 

visitaram a Praia do Ouvidor e o Rancho de Pesca, 

interagindo com pescadores e comunidade. Grupo 

também participou de uma missa na Igreja da Encantada 

onde foram acolhidos com muita alegria pela comunidade 

e pelo Padre Alcione da Paróquia São Joaquim de 

Garopaba. 

 

COMDEMA debate criação do Parque Municipal 

da Palhocinha 

Com presença expressiva das entidades conselheiras, a 

Reunião Ordinária do Conselho Municipal de Meio 

Ambiente, presidida pelo vice-presidente Luis Nieto, deu 

continuidade ao processo de criação do Parque Municipal 

do Banhado da Palhocinha. A Secretaria de Obras, 

representada por João Manoel informou que estão 

praticamente finalizados os trâmites junto ao Cartório para 

efetivação das doações dos terrenos.  

 

 
 

O Colegiado decidiu encaminhar ao Município sugestão 

para realização de estudos visando indicar alternativas 

que viabilizem uma área maior para o Parque Municipal. 

Nesta mesma sessão, tratou-se também da retomada dos 

trabalhos do GT Regimento Interno, do qual fazemos 

parte, que volta a reunir-se semanalmente para continuar 

propostas de adequação.  

 

 

 

Praia do Ouvidor, canoa, remos, rede, vigília, passado, 
tradição, futuro, a pesca artesanal, todos presentes... 

Apoiamos o lançamento, neste mês de maio, do 

Fórum Municipal de Educação  

Com esta iniciativa  Garopaba abre mais um espaço 

permanente de discussão de suas Políticas Educacionais. 

Como membros integraremos  a comissão  que liderada 

pela Presidência do Conselho e pela  Secretaria Municipal 

de Educação será  responsável pela elaboração das 

minutas de Resolução de Criação e de definição de 

Competências deste novo colegiado.   

          
 

 

 
Outros eventos comunitários em que estivemos 
presentes 
 

 
Lançamento do Livro “Uma Aventura pela História e 
Geografia de Garopaba”, prestigiado por cerca de 300 
pessoas na EM Pinguirito. 

 
 

                   
Inauguração da Escola Municipal Constância Lopes Pereira, 
na comunidade da Gamboa com expressiva presença da 
comunidade 

 

 

 

 

 
Fórum Municipal de Educação  
Data: 07 de junho / 19h               Local: Salão Paroquial 

 

Reunião COMDEMA 
Data: 08 de junho / 18h               Local: ACIG 
 

Oficina do TOB/Turismo de Observação de Baleias 
Data: 14 de junho / 14h               Local: Gaia Village 

 

Plenária Conselho da APA Baleia Franca 
Data: 17 de junho / 08h               Local: Gaia Village 

 

Oficina de Brinquedos Cantados  
Data: 18 e 19 de junho / 08h       Local: Gaia Village 

 

Oficina de Jogos Cooperativos - Profs. Educação Física 

Data: 30 de junho / 10h                Local: Escola Ibiraquera 

Faça contato: 
Fone/fax: (48) 3354 -0002 
projeto@gaia.org.br          www.fgaia.org.br     www.gaia.org.br 
 

Agenda 

Imagem e/ou fato do mês  


