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Mostra Lutz 2014: experiências, aprendizados 

e praticas ambientais das escolas de 

Garopaba.  

De acordo com Conferência de Educação Ambiental 

para a Educação Secundária – realizado no Peru, 

em 1976, “a educação ambiental é a ação 

educativa permanente pela qual a comunidade 

educativa toma consciência de sua realidade global, 

do tipo de relações que os homens estabelecem 

entre si e com a natureza, dos problemas derivados 

de ditas relações e suas causas profundas. Ela 

desenvolve, mediante uma prática que vincula o 

educando com a comunidade, valores e atitudes 

que promovem um comportamento dirigido à 

transformação superadora dessa realidade, tanto 

em seus aspectos naturais como sociais, 

desenvolvendo no educando as habilidades e 

atitudes necessárias para dita transformação.”  

A 13ª edição do Programa de Educação Ambiental - 

Mostra Prof. José Lutzenberger – vem mobilizando 

24 escolas do município de Garopaba desde março, 

cada qual desenvolvendo um conjunto de ações 

relativas ao meio ambiente e à sustentabilidade. 

Este boletim traz algumas notas sobre os projetos 

de 07 escolas, que em seu cotidiano educam para a 

melhor convivência com o ambiente: 

Escola Municipal Ary Manoel influencia e 

mobiliza a comunidade do Macacu para adequada 

separação dos resíduos sólidos. Um folder, criado 

pelos estudantes e professores, orienta sobre os 

princípios básicos da reciclagem e da importância 

da destinação correta dos resíduos, em especial 

pilhas e baterias. Semanalmente, as famílias 

enviam os recicláveis para a Escola através do 

programa desenvolvido em parceria com a 

Prefeitura Municipal de Garopaba.  

 

 

 

 

 

 

 

Centro Educacional Ibiraquera com seu projeto 

“Educando para a Sustentabilidade” demonstra 

como uma escola pode educar para a 

sustentabilidade.  

 

Em programa continuado, professores, pais e 

estudantes planejam, criam e mantém um conjunto 

de equipamentos e benfeitorias no pátio escolar e 

em sala de aula, verdadeiras ferramentas 

didáticas: o jardim desenhado para atrair 

borboletas e pássaros; a horta para compor uma 

merenda saudável; a espiral de ervas medicinais e 

aromáticas; a composteira que transforma resíduos 

orgânicos em adubo; o processo de coleta seletiva; 

o galinheiro com telhado verde;  e mesmo os 

coelhos e os porquinhos da índia integram a escola 

em atividades diárias que educam e sensibilizam 

para a importância do cuidado e do respeito à vida. 

 

 

 

 

 

 

Notícias & Integração com a Comunidade 

 

 



 

Escola Municipal Acácio Bento aprofunda o 

debate sobre as águas e situação das nascentes na 

comunidade da Costa do Macacu.  Em setembro, as 

turmas do ensino fundamental visitaram a caixa 

d´água comunitária do bairro para conhecer de 

onde vem a água que abastece parte das 

residências da região, e de como ela é tratada. Em 

breve, farão uma coleta em diversos pontos do rio 

da Costa do Macacu, a partir da cachoeira, 

passando por córregos até a lagoa do Macacu.  

 

A análise dessas águas, utilizando o Eco-Kit doado 

pelo IFSC- Campus Garopaba, permitirá uma 

avaliação da qualidade das mesmas. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Escola Arvoredo envolve a família dos estudantes 

em diversas atividades que integram o Projeto 

“Sementes”, que nasceu do sonho de transformar 

um terreno baldio em área verde que serva de 

espaço de aprendizado, brincadeiras e convivência 

com plantas nativas da mata atlântica. 

 

 No inicio da primavera, a criançada se envolveu na 

confecção de “bombas de semente”, uma mistura 

de argila, composto e sementes, maneira simples 

de promover o reflorestamento dessa área verde 

cuidada pela escola.  

 

 Outra atividade que propiciou conhecimento e 

valorização de sementes deu-se através de oficina 

de artesanato com sementes, o que resultou em 

colares e chaveiros. A oficina contou com a 

orientação da Profa. de artes Reginalda 

Thorstenberg,  encantou as crianças, e gerou 

presentes para mães e pais.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Creche Beijinho de Anjo  

De acordo com o Ministério da Saúde, uma em 

cada três crianças está acima do peso no Brasil, e 

um dos motivos é a falta de hábitos alimentares 

saudáveis. Nesse contexto, a escola aparece como 

espaço privilegiado para o desenvolvimento de 

ações de melhoria das condições de saúde e do 

estado nutricional das crianças.  

 

 
A Creche Beijinho de Anjo desenvolve projeto 

permanente que estimula a alimentação saudável 

na merenda escolar. Dona Eli Botzan, merendeira 

da Creche, estimula de forma criativa o hábito da 

boa alimentação, oferecendo pratos lúdicos, 

coloridos e saudáveis para as crianças. Por outro 

lado, as mães participam de oficinas, oportunizadas 

por parceiros da Mostra Lutz, que orientam sobre 

nutrição alimentar.  

 

Na Escola Municipal Constância Lopes toda 

segunda-feira é dia de estudantes e professores da 

comunidade da Gamboa levar seu lixo seco para a 

Escola, que se tornou ponto de entrega voluntária 

de recicláveis, numa parceria entre Prefeitura 

Municipal e Mostra Lutz.  

 

 

  

 

 

 

 

Creche do Campo Duna desenvolve projeto sobre 

reciclagem e redução do consumo.  Através de 

musicas, vídeos e contação de histórias, as crianças 

aprendem brincando a separar os recicláveis 

oriundos de suas casas.  

 

Tudo é reutilizado em jogos pedagógicos, vasos e 

pufs. Os pais contribuem ajudando na confecção de 

bancos, que reutilizam pallets de madeira, e são 

colocados nas áreas de descanso e lazer da creche. 

 

 

Colégio Evolução visita o Gaia Village 

Grupo de 14 estudantes do 2º grau do Colégio 

Evolução, de Imbituba, sob coordenação da Profa. 

Carla da Silva, esteve no Gaia no dia 09 de 

setembro.  A palestra sobre a filosofia e ações do 

Gaia subsidiou a expedição do grupo ao campo.  

Adensamento das florestas, criação agroecológica 

de búfalos e ambientes aquáticos construídos como 

atrativos da fauna foram apresentados no percurso. 

As construções e tecnologias amigáveis de geração 

de energia e tratamento de efluentes chamaram 

atenção de todos para as possibilidades de 

interação de baixo impacto com o ambiente. 

 

 

 Em sala de aula, parte 

dos recicláveis ganha 

nova vida ao serem 

transformados em 

brinquedos coloridos e 

criativos. O que não é 

aproveitado é 

encaminhado para a 

coleta.  Paralela a essa 

ação, a Escola desenvolve 

projeto com horta escolar 

e composteira, num 

processo integrado de 

reaproveitamento de 

resíduos orgânicos, 

produção de alimentos 

saudáveis e merenda 

escolar nutritiva.  



Conselho Gestor da APA da Baleia Franca 

toma posse e renova suas câmaras técnicas. 

 

O novo Conselho Gestor tomou posse na 39ª 

Plenária Ordinária do CONAPA Baleia Franca, dia 12 

de setembro no Gaia Village. Os trabalhos se 

iniciaram pela releitura e debate sobre os objetivos 

de criação da APABF com base no seu decreto. 

Empossadas as instituições conselheiras eleitas 

para o biênio 2014-2016, foram criados dois grupos 

de trabalho (plano de ação e plano de capacitação). 

Procederam-se as eleições das Câmaras Técnicas e 

do Conselho Executivo. A Fundação Gaia participa 

da Câmara Técnica de Gestão Territorial, e foi 

reeleita como representante das ONGs 

Ambientalistas no Comitê Executivo, onde 

desempenha a Secretaria Executiva. Entre outros 

assuntos tratados, os conselheiros tomaram 

conhecimento do trabalho de desencalhe com 

sucesso em Laguna, de uma baleia franca e seu 

filhote.  

 

Dia internacional de limpeza das praias 

Pelo 4º ano consecutivo o Gaia Village é parceiro 

nas atividades do Dia Mundial de Limpeza de Rios e 

Praias, promovido pela Associação Amigos do Meio 

Ambiente – AMA em todas as praias do município 

de Garopaba. Na Praia do Ouvidor, moradores da 

comunidade e estudantes do Centro Educacional 

Ibiraquera abraçaram a causa e marcaram 

presença no dia 20 de setembro. Adultos e crianças 

se dividiram em grupos e percorreram a praia 

coletando garrafas pet, latas de bebidas, copos 

plásticos, embalagens de alimentos, redes de pesca 

descartadas e variados micro lixos. 

 

 
 

De acordo com Caroline Schio, coordenadora da 

ONG AMA, a bituca de cigarro foi o tipo de lixo mais 

encontrado nesses quatro anos, com mais de 

10.500 unidades, seguidas dos pedaços de 

plásticos com 4.200 unidades, tampinhas de 

garrafa com 2.500 unidades, pedaços de isopor 

com 1.800 unidades e pedaços de nylon com 1.200 

unidades.  

Paisagismo regenerativo na cura dos 

ambientes 

Numa abordagem que enfatizou a fitogeografia, 

que é o estudo das características e distribuição 

geral da vegetação na paisagem, especialmente na 

região sul do país, Toni Backes e Marcelus Oliveira 

facilitaram o primeiro módulo do Curso de 

Paisagismo, numa parceria da Empregos & Cia., 

ACIG e Gaia Village. 

Em expedição a área do Gaia Village, o grupo 

realizou o reconhecimento das plantas indígenas e 

ouviu sobre seus potenciais usos em projetos 

paisagísticos. O contato e observação do ambiente 

natural permitiu aos participantes um aprendizado 

sobre aplicabilidade de espécies nativas no 

paisagismo.   

 

Na sequência, os princípios da permacultura para 

produção de alimentos também foram trabalhados 

como base de um paisagismo integrado e mais 

natural. Finalmente, os potenciais poderes das 

plantas, e a conexão entre o jardim e as pessoas, 

em seus aspectos sutis, psicológicos e vibracionais 

foram abordados neste primeiro encontro. 

 

De outubro a dezembro, estão programados outros 

quatro módulos do curso. Se você tem interesse, 

procure a Empregos & Cia e faça sua inscrição pelo 

fone 3354-0971. 

 

 

 

 

 

 



Curso de Educação Ambiental do ICMBio 

estimula o pensar crítico 

A ACADEBIO – Academia da Biodiversidade do 

ICMBio promoveu, entre 21 de setembro a 03 de 

outubro, o 2º módulo do Curso de Educação 

Ambiental, em Iperó/SP, em que foram abordadas 

as diferentes concepções de educação ambiental 

frente aos desafios da gestão ambiental pública. As 

apresentações, trabalhos em grupos e debates, 

contribuíram para compreensão da relevância da 

interação com os diversos atores sociais presentes 

nas comunidades, e seus saberes, nos processos 

educativos. Ao final do módulo, oriundos de todas 

as regiões brasileiras, os participantes iniciaram o 

desenho de projeto a ser aplicado com grupos que 

vivem dentro ou no entorno de unidades de 

conservação.  

 
Foto: Miguel Von Behr 

 

A Fundação Gaia participa do curso na condição de 

parceira da APA da Baleia Franca, tendo por intuito 

qualificar sua contribuição quando da criação do 

plano de manejo participativo da APA. Pretende 

desenvolver projetos com grupos de agricultores 

familiares, gerando valor no uso das áreas 

agrícolas da APA BF a partir da validação de 

critérios de sustentabilidade, e de propostas de 

implantação de políticas públicas que promovam 

condições para viabilizar a permanência de famílias 

de agricultores no campo. O resgate e 

fortalecimento de culturas e modos de vida locais, 

que se encontram sob risco de desaparecer em 

razão da expansão da urbana, devem surgir com 

consequência desses esforços. 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

O Lago da Sede “informa”: é Primavera! 

 

 

Agenda 

Imagem do mês 

Faça contato: 

Fone/fax: (48) 3354 -0002 

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

www.gaia.org.br 
 

 

3º Encontro Catarinense de Educação Ambiental 

Data: 28 a 31 de outubro 

Local: Piratuba/SC 
 

 
 

 
 

CURSOS E OFICINAS NO GAIA VILLAGE 

 
Curso Paisagismo Regenerativo 

Data: 31 out e 01 novembro 

Facilitação: Paulo Backes 
 

 

 
 

 

Informações e Inscrições: 

Site: www.empregosecia.com 

Email: cursos@empregosecia.com 

Fones: 48-3354-0971 e 48-9914-3527 
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