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4º Seminario de Avaliação e de Planejamento 
da Mostra Lutz 2011 

Significativas mudanças e evidente disseminação das 

praticas amigáveis ao Meio Ambiente no âmbito de 

atuação da Mostra foi a principal conclusão do Seminário 

de Avaliação. Realizado dia 03 de dezembro no Gaia 

Village - Espaço Ouvidor. 

  
O processo reuniu 96 representantes,  professores, 

merendeiras e auxiliares de ensino  das 22 escolas 

participantes que além de avaliar criticamente as 

atividades desenvolvidas ao longo de 2010,  tomaram a 

responsabilidade de planejar as ações que serão 

prioritárias em 2011. O nível de motivação do encontro 

foi francamente positivo antecipando resultados das 

metas propostas para a 10ª edição cujas ações já terão 

inicio em janeiro próximo. Saiba mais sobre Mostra Lutz: 

www.gaianarede.blogspot.com 

 

I Seminário de Educação Campo 

Durante encontro  do I Seminário sobre  

Educação no Campo realizado no Centro de Ciências 

Humanas - UFSC/Florianópolis,  a Mostra Lutz foi 

considerada exemplo de metodologia para formação 

de cidadãos.  

 

A convite da Secretaria Municipal de Educação, 

participamos deste evento, que reuniu dirigentes e 

professores de escolas situadas em áreas rurais e 

contou com a presença dos alunos de licenciatura 

do curso educação no campo que estão atuando 

em  Garopaba. Palestraram os professores Antonio 

Munarim (UFSC) e Prof. Miguel Arroyo (UFMG). 

Objetivo foi despertar para a importancia da 

formação de professores para atuar no campo. 

Professores e alunos da UFSC devem atuar pelos 

próximos 3 anos em Garopaba, colaborando nos 

processos pedagógicos e  de sensibilização da 

comunidade escolar. 

Saiba mais: www.educampo.ufsc.br  

Reuniao  Plenária do Conselho da APA da Baleia 

Franca – CONAPA 

  

Este mês, novamente, tivemos a satisfação de sediar a 

reunião  do CONAPA. A Fundação Gaia, que é 

Conselheira desde 2005, foi reconduzida para o 

Comitê Executivo, mantendo-se responsável pela 

Secretaria Executiva e a Associação dos  Pescadores 

Garopaba passou a representar o Setor Usuários dos 

Recursos neste mesmo Comitê. Dentre as principais 

pautas os trinta e cinco conselheiros presentes 

definiram a composição de 05 Câmaras Técnicas: 

Conservação da Baleia; Gestão da Biodiversidade; 

Proteção e Monitoramento; Gestão Territorial e 

Atividades Econômicas Sustentáveis; e debateram as 

diretrizes de atuação da APA Baleia Franca. Conheça a 

APA BF visitando www.apadabaleiafranca.blogspot.com 

 

Parceria com Grupos da  Melhor Idade 

Cinquenta e dois participantes  dos Grupos da 

Melhor Idade “Girassol” e “Campo Duna”  e oito 

profissionais da área da saúde visitaram o Projeto 

Ambiental Gaia Village.  Apoiada pela equipe do GV 

a  Dra. Adriana Pissetti, médica ayurveda, 

apresentou os principais conceitos e práticas da 

medicina integral, resgatando antigos 

conhecimentos e práticas agroecológicas ainda 

utilizadas por muitos idosos. 

  

Um dos momentos de maior expectativa do 

Grupo  foi  o passeio de “din-din”, uma expedição 

ao campo onde apreciaram ao vivo as  ações  de 

preservação e recuperação de ecossistemas, de 

produção rural ecológica e de desenvolvimento de 

tecnologias amigáveis promovidas pelo Projeto. Ao 

final do passeio a confraternização com lanche 

saudável foi animada por músicas típicas açorianas.  

 

 

 

 

        Notícias                                                   Integração com a Comunidade 

 



Parceria com a Policia Militar de SC no Proerd 

Durante 02 dias, o Projeto Ambiental Gaia 

Village  recepcionou grupo de 130  jovens, do 

município de Paulo Lopes apoiando o PROERD, 

programa de prevenção do uso de drogas por 

crianças e adolescentes implementado pela Polícia 

Militar de SC.   

 

Acompanhados pelo Coordenador, Soldado Altair e 

professores das escolas participantes do Programa, 

eles participaram ativamente de um roteiro 

diversificado de atividades no GV . Desta forma o 

programa ampliou  suas ações neste final de 

ano buscando  aliar recreação com atividades de 

educação ambiental.  Visite www.proerd.com.br/sc 

 

Flora herbácea da região da Praia da Barra é 
tema de Monografia na UNISUL 
  
Aline de Oliveira, natural de Garopaba e acadêmica 
do Curso de Ciências Biológicas da UNISUL-
Tubarão, sob orientação do Prof. Gilmar 
Plá,  apresentou resultados de sua pesquisa na área 
do Gaia Village. Trabalho consistiu de coleta e 
identificação das plantas que naturalmente 
colonizaram ambientes arenosos após ações 
de  contenção e estabilização do areal junto à Praia 
da Barra.  
 

  

       Imagem e/ou fato do mês: 
 

 

 

 

 

 
 

Oficinas de sensibilização ambiental, jogos 

cooperativos, filosofia, turismo de base comunitária 

e teatro são ferramentas para promover o 

protagonismo frente aos desafios da 

sustentabilidade e fortalecimento de valores 

humanos. A proposta demonstrou a viabilidade de 

incentivar a participação e integração dos jovens 

com as questões sócio ambientais, através de uma 

agenda semanal de atividades, tendo por base os 

rítmos e modos de vida de cada comunidade. Para 

saber mais: www.ilhasdobrasil.org.br 

 

 

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

Reunião Câmara Técnica Gestão Biodiversidade 

– CONAPA Baleia Franca  

Data: 12 de janeiro              Local: Sede APA BF 

 

Conselho Estadual do Jovem Empreendedor/ 

CEJESC visita o Gaia Village e faz reunião 

administrativa  

Data: 21 de Janeiro              Local: Gaia Village 

 

Reunião de planejamento  do Centro 

Educacional Porto Seguro – CEPS 

Data: 27  28  de janeiro        Local: Gaia Village 

 

Reunião Câmara Técnica Gestão Territorial – 

CONAPA Baleia Franca  

Data: 04 de fevereiro            Local: Sede APA BF 

 

Reunião Câmara Técnica Gestão Atividades 

Econômicas Sustentáveis – CONAPA Baleia 

Franca  

Data:  11 de fevereiro           Local: Sede APA BF 

 

Reunião Câmara Técnica Proteção e 

Monitoramento – CONAPA Baleia Franca  

Data:  11 de fevereiro           Local: Sede APA BF 

 

Encontro da Associação de Apicultores do Vale 

do Rio Duna – APIVALE 

Data:  11 e 12 de fevereiro     Local: Gaia Village 

Resultados apresentam significativa diversidade da 

flora herbácea (22  famílias e 39 espécies 

identificadas) demonstrando potencialidade 

de  plantas nativas (aroeiras, vassouras, etc) em 

recompor solos arenosos ao mesmo tempo que 

criam condições para estabelecimento de plantas de 

maior porte que acabam por  resultar em aumento 

da  biodiversidade. Aline tem interesse em dar 

continuidade aos estudos na área enfocando o 

manejo e substituição de espécies exóticas na linha 

do costão. 

Capacitação de Organizações Sociais e 

Protagonismo Juvenil 

Equipe da ONG Instituto Ilhas do Brasil capacitou 

organizações sociais de Garopaba para incentivar 

o protagonismo juvenil em comunidades 

pesqueiras. Oficina desenvolvida no Gaia Village 

enfatizou a importância da política de portas 

abertas; educar pela presença; sensibilizar, 

formar e empreender como premissas 

metodológicas para atuar com jovens em 

comunidades de pesca.  

 

A beleza das flores da Opuntia 

sp, cactácea típica dos 

ambientes costeiros arenosos. 

Agenda 
gen 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
             

 

 

 

 

 

 

 

 


