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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.  

Sugerido pela Secretaria Municipal de Educação, o 

Combate a Obesidade Infantil será o tema que 

norteará as ações desenvolvidas no âmbito das 

escolas e respectivas comunidades. Assim a 15ª 

Edição do Programa de Educação Ambiental, 

realizado em parceria com a Fundação Gaia e Projeto 

Gaia Village, buscará contemplar o tema da 

alimentação saudável em seus projetos. No mês de 

maio, seis escolas municipais receberam a 

coordenação do Programa, em reuniões de 

planejamento e definição de estratégias, 

metodologias e agenda. 

 

Na EM Norberto Floriano (10 maio), o projeto 

envolverá as famílias, tendo a festa junina e a festa 

da família como oportunidades para se desenvolver 

oficinas, palestras e apresentações teatrais com o 

tema da alimentação saudável. No CEI Maria Marta 

Sanseverino (11 maio), ficou definido que o ponto de 

partida para desenvolver o tema será a 

reestruturação da horta escolar aliada a uma agenda 

de oficinas e palestras.   

  

Na EM Januário Ferreira (13 maio) foram agendadas 

atividades para trabalhar em sistema de mutirão 

com os estudantes visando criação da horta, 

sementeiras e jardim vertical de ervas aromáticas e 

medicinais. No Centro Educacional Ibiraquera (17 

maio), o projeto anual dará continuidade ao 

programa já implantado e que desenvolve espiral de 

ervas, jardim, composteira, horta, cuidado com 

pequenos animais e coleta seletiva de resíduos.  

  

Na EM Jandira da Silva (18 maio), o projeto em 

andamento visa fomentar horta, composteira e 

oficinas. Escola também demandou oficinas sobre 

repelentes naturais de insetos, ecologia do ser e 

cooperação entre professores e pais de estudantes 

Já na EM Paula Pereira (19 maio), o projeto está a 

pleno com diversas atividades ligadas ao estimulo a 

alimentação saudável, envolvendo as famílias. Horta, 

composteira, jogos pedagógicos, oficinas e teatro 

estão previstos como ferramentas para estimular 

hábitos alimentares saudáveis juntamente com uma 

rotina de exercícios físicos para promover bem estar 

e saúde. 

A Festa da Família da EM Norberto foi “PANC” 

 

Atendendo agenda com a EM Norberto Floriano, a 

equipe do Gaia facilitou oficina sobre PANC´s - 

Plantas Alimentícias Não Convencionais, por ocasião 

da Festa da Família. Realizada dia 25 de maio na 

Paróquia da comunidade da Encantada, a Festa 

reuniu cerca de 200 pais. Em meio a apresentações 

teatrais e música, criadas e interpretadas pelos 

estudantes, todas tendo por o tema alimentação, foi 

possível demonstrar que o uso de ervas que nascem 

espontaneamente no quintal pode enriquecer a 

alimentação. Entre outras, o trevo, a serralha, a 

língua de vaca, a erva baleeira, a banana do mato, 

assim como flores de hibiscos, rosas, beijinhos, 

malvaviscos e violetas podem ser aproveitados na 

alimentação. Quiches, saladas, cremes, canapés e 

geléias a base de PANC´s foram degustados pelos 

participantes no evento, e demonstraram interesse 

pelo potencial alimentício de itens pouco consumidos 

pela sociedade atual. 

 

 

Notícias & Integração com a Comunidade 

 



 
UNESC & Gaia: parceria permanente 

Reafirmando uma parceria de 15 anos com a UNESC, 

o Gaia Village recebeu duas turmas para visita e dia 

de campo durante o mês de maio. Foram 25 

estantes do Curso de Gestão de Processos 

Tecnológicos, acompanhados pelos professores 

Zambrano e Madeira, e 12 estudantes do curso de 

Engenharia Sanitária acompanhados pelo professor 

Zeca Virtuoso. 

 

Recebidos os grupos para o café da manhã no 

Espaço Gaia, ali mesmo tiveram uma primeira 

aproximação com os trabalhos desenvolvidos no 

Gaia a partir de um debate sobre sustentabilidade. 

Na seqüência, os estudantes seguiram em expedição 

ao campo, onde se demonstraram práticas dos 

programas desenvolvidos no projeto, em especial 

sobre produção rural sustentável, recuperação de 

ecossistemas, edificações de baixo impacto,e a 

parceria que o Gaia mantém com pescadores 

artesanais na Praia do Ouvidor visando a 

manutenção dessa tradicional atividade econômica.  

  

Os voluntários Gabriela Ribeiro e José Nogueira, 

condutores ambientais, formados no IFSC – Campus 

Garopaba, ofereceram suporte aos grupos ao 

abordar questões ligadas à cultura local. De acordo 

com Prof. Zambrano, “o objetivo da visita foi 

atingido. Foi possível aos alunos 

conhecerem questões do projeto, e aprender sobre 

temas básicos da matéria que os prepara para as 

provas de conhecimentos gerais do ENADE (Exame 

Nacional de Desempenho do Estudante). O Projeto 

Gaia é uma referencia regional sobre meio ambiente 

e sustentabilidade”. 

 

 

 

 

 

Plano de Arborização Urbana e ETE são 

assuntos relevantes do COMDEMA 

O Conselho Municipal de Meio Ambiente iniciou o 

debate sobre Plano Municipal de Arborização Urbana 

em reunião do dia 05 de maio. Grupo de Trabalho 

formado por técnicos convidados e conselheiros 

deverá consolidar as discussões. Na mesma reunião 

o Sr.Victor Talentti, representante da ACIG, foi eleito 

vice-presidente do Conselho. 

 

Sobre a primeira Estação de Tratamento de 

Efluentes a ser instalada em Garopaba o Sr. Jarí 

Dalbosco, como presidente da Associação do Paes 

Leme, atendeu ao convite do COMDEMA para 

apresentar um histórico do processo de implantação 

e operação da ETE da Lagoa da Bomba no município 

de Imbituba, que não funcionou satisfatoriamente 

causando transtornos à população, tendo sido 

fechada a partir de 2014. Além do Grupo de 

Trabalho ETE do Conselho de Meio Ambiente, 

participou desta reunião a Presidente do Conselho 

Municipal de Saúde, senhora Elsita Thorstenberg. Do 

debate resultou clara a necessidade de que o 

município de Garopaba pleiteie junto a CASAN,uma 

ETE com tecnologia mais atual e eficiente que atenda 

aos quesitos apontados pela população com respeito 

ao ambiente natural.   

Direitos da Criança e do Adolescentes – 

Fundação Itaú Social 

Reunião Ordinária do Conselho Municipal dos Direitos 

da Criança e do Adolescente – CMDCA, em 25 de 

maio, tratou de Edital da Fundação Itaú Social que 

destinará recursos aos Fundos dos Direitos da 

Criança e do Adolescente/FIA. Os Conselhos 

Municipais de todo o país podem submeter, até 

agosto, propostas que contribuam para o 

desenvolvimento pleno de crianças e adolescentes 

em seu município, focadas em educação integral e 

proteção social. Também foram definidas Câmaras 

Setoriais Permanente de apoio do Conselho, sendo 

que a Conselheira Fundação Gaia coordenará a 

Câmara de Comunicação, Articulação e Mobilização, 

responsável por divulgar as atividades do Conselho, 

elaborar edital para criação de logomarca e selo 

empresa amiga do CMDCA. 

 

 



 

Escola Adventista visita o Gaia 

A Escola Adventista de Imbituba oportunizou uma 

tarde de aprendizado junto ao ambiente natural do 

Gaia a 21 estudantes do 3º ano do ensino 

fundamental.  

Os jovens receberam informações sobre 

funcionamento do painel fotovoltaico, sobre o 

reaproveitamento de materiais de construção, e 

sobre questões de contaminação dos solos junto ao 

banheiro seco. 

 

 Depois de uma visita à criação de búfalos, e do 
lanche coletivo que realizaram, estiveram junto da 
composteira para saber dos processos de ciclagem 
de carbono na natureza.  Visando estimular o corpo, 
os sentidos, aguçar a curiosidade e desenvolver um 
olhar mais atento e amoroso, foi proposto um jogo 
de caça ao tesouro que envolveu coleta de 
elementos da natureza como folhas secas, flores, 
sementes, pedrinhas, dentre outros.  A atividade 
resultou na construção cooperativa de uma mini 
cabana utilizando os materiais coletados. Ao final da 
visita, os condutores ambientais, voluntários do 
Gaia, Gabriela e José presentearam a turma com 
mudas de plantas aromáticas e temperos. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Manhã gélida na sede do Gaia. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Faça contato: 

Fone/fax: (48) 3354 -0002 

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

Imagem do Mês 


