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Programa de Educação Ambiental “José 

Lutzenberger”: Alimentação Saudável e 

Combate a Obesidade Infantil: tema 

transversal dos projetos desenvolvidos pela 

rede escolar de Garopaba.  

Na comunidade da Ressacada, as turmas do pré-

escolar, das 1ª e 2ª séries do ensino fundamental da 

Escola Municipal Januário Ferreira receberam a 

bióloga do Gaia para oficinas, durante à tarde do dia 

06 de julho.  

 

Os pequenos do pré-escolar envolveram-se na 

confecção de uma sementeira de legumes e 

hortaliças, dialogando sobre sementes, adubação e 

cuidados. Semearam rúcula, cenoura, beterraba, 

pepino e abóbora, e registraram quantidades no 

painel por eles criado. O desenvolvimento semanal 

das plantas também será acompanhado com 

anotações no mesmo painel. Já os alunos das turmas 

da 1ª e 2ª séries, trabalharam com plantas 

alimentícias não convencionais – PANC´s, inclusive 

criando pratos multicoloridos de saladas. 

 

 

 

 

 

Na primeira quinzena do mês de julho a coordenação 

do Programa de Educação Ambiental visitou 06 

escolas. Tendo por objetivo participar do 

planejamento, e colaborar nas oficinas e atividades 

inerentes aos projetos escolares. O incentivo à 

alimentação adequada, que promova saúde e bem 

estar, é o tema transversal desta edição.  As 

Escolas Maria Ferreira Couto, Isidro Amorim, 

Aduci Arbues, Acácio Bento e os Centros de 

Educação Infantil Otilia Teixeira e Campo Duna 

definiram a agenda do segundo semestre, incluindo: 

o resgate da cultura dos engenhos de farinha; hortas 

verticais; hortas comunitárias; e, uma mascote que 

apresente aos estudantes questões relativas às 

causas e aos problemas oriundos da obesidade 

infantil. 

  

  

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Notícias & Integração com a Comunidade 

 



 

Escola Basileu José da Silva visita o Gaia 

 

Gaia Village recebeu turma de 24 alunos do 3° ano 

do ensino fundamental da Escola Basileu Jose da 

Silva, município de Imbituba. Os voluntários Gabriela 

Lopes e José Junior receberam o grupo com 

informação, atividades de integração e alegria. 

 

 Os estudantes fizeram um percurso onde a 

sustentabilidade foi evidenciada, como os princípios 

da compostagem, a construção de casas de baixo 

impacto ambiental, e também os cuidados para o 

equilíbrio ecológico no manejo do rebanho de 

búfalos. Como provocação, todos levaram para casa 

mudas de hortaliças e ervas aromáticas doadas 

pelos voluntários. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Parceria SME e Tetra Pack - capacitação 

ambiental para rede de professores do 

município 

A Secretaria Municipal de Educação de Garopaba 

firmou parceria com a Tetra Pak para realizar 

oficinas pedagógicas para os professores da rede 

municipal de ensino. Nas oficinas realizadas dias 18 

e 19 de julho, temas como consumo consciente, 

princípios da sustentabilidade, gerenciamento 

adequado de resíduos sólidos, orientação sobre 

descartes de embalagens, e compostagem, foram 

abordados.  

 

O kit de educação ambiental distribuído aos 

professores é composto de cartilhas, vídeos, revistas 

e banners, que deverão ser utilizados nas escolas. 

Claudio Ferreira, facilitador das Oficinas, relatou à 

bióloga do Gaia que “a Tetra Pak, empresa mundial 

de soluções integradas de processamento e envase 

de alimentos, desenvolveu o projeto Cultura 

Ambiental nas escolas com o objetivo de fornecer 

ferramentas em educação ambiental aplicáveis em 

sala de aula, com maior enfoque para a problemática 

dos resíduos sólidos, e as interações desse tema 

com outros abordados pela educação ambiental”. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Plano de Manejo da APA Baleia Franca 

O Grupo de Trabalho Plano de Manejo, criado pelo 

Conselho Gestor da APA da Baleia Franca, reuniu-se 

dia 27 de julho na sede do Gaia. Encontro facilitado 

pela consultora Deisiane Delfino, buscou nivelar as  

expectativas do grupo relativas à primeira Oficina de 

Planejamento Participativo que iria se realizar daí a 

alguns dias em Laguna. Visando o cumprimento dos 

objetivos traçados para essa primeira semana de 

planejamento participativo, o grupo revisou 

programação da oficina, e debateu sobre as 

metodologias que seriam aplicadas. 

 

Com apoio de mapas do território, o grupo exercitou 

o reconhecimento de problemas, conflitos e 

potencialidades da APABF. O Plano de Manejo (PM) 

deverá: ter o planejamento estratégico como 

método; promover o diálogo entre saberes, e nele se 

fundamentar; ser flexível e adaptativo, no tempo, no 

espaço; ser interativo e integrador, em relação aos 

demais planos e projetos de intervenção nos 

espaços, no acesso e uso dos recursos. E, ainda 

conter uma visão clara sobre o futuro que a 

sociedade almeja para o território.  

 

Além do Grupo de Trabalho PM, participaram da 

reunião o Chefe da APABF, coordenadores das 

quatro Câmaras Técnicas, o Comitê Executivo do 

CONAPABF, conselheiros honorários, técnicos do 

ICMBIO, e a empresa que irá elaborar os mapas 

resultantes. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Curso de Condutores Ambientais do IFSC em 

jornada no Gaia 

 

Como resultado da parceria entre o Gaia e o 

IFSC/Campus Garopaba, os estudantes do curso de 

condutor ambiental visitaram o Projeto dia 28 de 

julho. A programação teórica do dia incluiu palestra 

sobre os princípios do Gaia e a apresentação da 

Rede Turismo de Observação de Baleias por Terra 

(TOBTER).   

 

Finalmente, o ornitólogo Guilherme Durante facilitou 

oficina sobre a observação de aves, onde abordou a 

importância dessa atividade como instrumento de 

educação ambiental. Os conceitos foram 

reconhecidos em campo, quando o grupo fez a trilha 

até o Ouvidor, e de lá até a Praia da Barra, num 

percurso de cerca de 6 km. 

 

 

 

 

 



 

Vinyasa Flow e AcroYoga no Ouvidor 

Em evento realizado no Espaço do Ouvidor, do Gaia 

Village, a instrutora Ludmila Cançado dirigiu as 

práticas de Vinyasa Flow e AcroYoga, que encontram 

fundamentos no Yoga.  

A instrutora iniciou os trabalhos do grupo pelo 

Vinyasa, que em sua fluidez permite que o corpo e a 

respiração entrem em sintonia.  

 

Buscando equalizar corpo, mente e emoções, 

passaram explorar a AcroYoga,  contato com o 

outro, os papéis de base e voador, as possibilidades 

de apoiar e criar juntos.  

 

Disponibilidade, presença, confiança e entrega 

predispôs a um estado mental em que todos 

puderam executar as atividades, imersos em um 

sentimento de foco, pleno envolvimento e prazer no 

processo de aprendizado.  

 

 

  

Estágio larval da Lonomia sp, conhecida como 

lagarta de fogo ou taturana. Possuem pilosidades e 

são potencialmente perigosas. Na fase adulta, como 

mariposa, atrai pouca atenção na natureza, por 

mimetizar folhas secas.   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Faça contato: 

Fone/fax: (48) 3354 -0002 

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

Imagem do Mês 

Agenda 

Práticas Gratuitas de Yoga 

Datas: 03, 10, 17, 24 e 31 agosto/ 08h         Local: Gaia Village 

 

Práticas Gratuitas de Expressão Corporal 

Datas: 24 e 31 agosto/ 15h                        Local: Gaia Village 

 

1ª OPP do Plano de Manejo da APABF 

Datas:  02, 03 e 04 agosto      Local: Tourist Hotel / Laguna 

 

Curso de Capacidade de Trilhas / ICMBIO 

Datas: 09, 10 e 11 de agosto                  Local: Gaia Village 

 

Oficina de Astronomia 

Data: 12 de agosto / 17h                           Local: Gaia Village 

 

Mostra Lutz: Oficinas 

Plantas Alimentícias Não Convencionais – PANC´s 

Datas:  18 e 30 agosto    Local: CEI Palhocinha e CEI Campo Duna 

 

Sucos Naturais 

Data: 19 e 29 de agosto       Local: Escola Ibiraquera e EM Siriú 

 

Papel Reciclado 

Data: 24 de agosto                             Local: Escola Ibiraquera 

 

Pastilha Repelente de Citronela 

Data: 26 de agosto                               Local: Escola Arvoredo 

 

Receptivo do IFSC – Curso de Biotecnologia 

Data: 23 de agosto/ 14h                      Local: Gaia Village 

 

Receptivo UNESC 

Data: 26 de agosto / 08h                       Local: Gaia Village 


