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Mostra Lutz recebe o apoio de 10 

Consultores/facilitadores e fotografo.  

Esta 11ª Edição da Mostra foi reforçada com a 
parceria inédita de grupo de dez (10) jovens 
facilitadores/consultores que se colocaram a 
disposição colaborando na orientação dos projetos 
desenvolvidos pelas escolas. Com mais esta 
parceria potencializando a iniciativa deste programa 
de educação ambiental que reúne esforços da 
Secretaria Municipal de Educação, Fundação Gaia e 
Gaia Village a Mostra avança definitivamente, se 
consolidando como um processo da Comunidade 
para a Comunidade. 

 

 

 

As 22 escolas envolvidas nesta edição, utilizando o  
"Empório da Mostra", terão a oportunidade de 
escolher, com base nas suas necessidades, 
profissionais capacitados e motivados como Aline 
Oliveira, Ramon Mattos e Simone Poletto 
(biólogos); Deiviti Martins (agrônomo); Matias 
Sperb (turismólogo); Pedro Isfer (engenheiro 
ambiental); Caroline Schio (oceanógrafa); Kelly 
Bôlla (Psicóloga Ambiental), Leonardo Radaik 
(sociólogo) e Daniela Linhares  (condutora 
ambiental).  Outro apoio que deve potencializar as 
ações desta edição decorre da contribuição 
oferecida pelo fotógrafo Leonardo Peters, que 
pretende revelar o cotidiano dos projetos escolares 
através de uma exposição fotográfica a ser lançada 
no final do ano.  

 

 

 

11ª Edição da Mostra Lutz: o cotidiano das 

práticas ambientais escolares 

Em julho as escolas participantes da 11ª Edição da 
Mostra Prof. José Lutzenberger envolveram-se em 
oficinas e palestras oportunizadas pelo Empório da 
Mostra que reúne os serviços e apoios da 
comunidade aos projetos ambientais escolares: 

Óleo de cozinha transformado em sabão 

Em 02 de julho, as merendeiras Silce e Dilma da 
Escola Municipal Jandira da Silva facilitaram oficina 
de sabão ecológico na Escola Municipal Constância 
Pereira na comunidade da Gamboa.  Reciclando 
óleo de cozinha, 16 estudantes do 4o e 5o ano, 
acompanhados da Diretora, professoras e 
merendeiras participaram da oficina que orientou o 
processo de criação de sabão como oportunidade de 
geração de renda para a Escola e incentivo a 
reaproveitamento de óleo de cozinha. 

 

Merenda com sucos naturais e energizantes 

A Escola Arvoredo recebeu em 05 de julho, Silvana 
Zilli, colaboradora do Gaia Village que facilitou 
oficina de sucos naturais para grupo de 04 
professoras, 03 mães e 45 crianças do jardim e pré-
escolar.  Foram apresentadas 04 receitas tendo por 
base frutas e hortaliças como maçã, abacaxi, 
mamão, limão, laranja, cenoura, folhas verdes e 
ervas aromáticas como manjericão, gengibre e 
hortelã. Houve degustação de todos os sucos ao 
mesmo tempo em que se apresentou o valor 
nutricional das frutas para uma vida saudável e com 
mais energia. 

 

 

Notícias & Integração com a Comunidade 

 



Policia Ambiental: permanente parceira no processo 
de educar para o ambiente 

A profícua parceria estabelecida entre a Polícia 
Ambiental e a Mostra Lutz resultou em mais uma 
palestra, no dia 12 de julho, sobre o dia-a-dia da 
Corporação nas atividades de fiscalização e 
cumprimento da legislação ambiental. Os pequenos 
da Escola Arvoredo também conheceram a rotina 
dos policiais ambientais no apoio e resgate de 
animais silvestres, campanha de combate ao tráfico 
de animais. Chamou atenção do grupo de 45 
crianças as armadilhas comumente utilizadas para 
capturar aves e pequenos mamíferos. 
 

 

 

Mini Hortas: espaços de aprendizado e convivência 
com alimentos orgânicos 

A Escola Crescer e Conhecer e a Escola Municipal 
Agostinho Botelho receberam Sandra, colaboradora 
do Gaia Village, para orientar a criação de mini-
hortas.  Grupo de 35 crianças do pré- escolar e 1o 
ano, acompanhados da direção e 02 professores da 
Escola Crescer e Conhecer, que já tem em seu pátio 
hortas suspensas e minhocário, envolveram-se 
ativamente, trazendo vasos, cascalho, composto e 
grande diversidade de plantas medicinais e 
aromáticas para criação da mini-horta.  

 

 Na Escola Agostinho, grupo de 26 crianças do pré-
escolar e 1o ano, acompanhadas de 04 professores, 
merendeira e dirigente dedicaram a tarde do dia 13 
de julho ao debate sobre as necessidades das 
plantas; importância da adubação orgânica  e 
relevância de uma alimentação saudável, 
culminando com a confecção de uma conjunto 
diversificado e colorido de mini-hortas. 

 

 

 

 

 

 

Energias limpas e renováveis: reais possibilidades 
de uso no cotidiano 

Grupo de 15 estudantes do 4º e 5º anos, diretora, 
professoras e merendeiras da Escola Municipal 
Costa do Macacu participaram de palestra sobre 
Energias Limpas e Renováveis que abordou as 
formas de energia mais comuns que nossa 
sociedade utiliza; os impactos causados; O que são 
energias limpas; o funcionamento de um painel 
solar e um gerador eólico; Por que ainda é caro 
usarmos estes equipamentos e, que outras 
tecnologias já estão disponíveis para gerar 
eletricidade. Após a palestra, a Escola demonstrou 
interesse em construir um aquecedor solar de 
garrafas pet para aquecer a água da cozinha. 

 

 

Sitio Pé do Morro compartilha sua experiência no 
cultivo de alimentos orgânicos 

Nos dias 10 e 12 de julho os alunos das turmas do 
pré-escolar, 3ª e 5ª série do Centro Educacional de 
Ibiraquera visitaram o Sítio Pé do Morro com 
objetivo de observar o processo de cultivo e ampliar 
os conhecimentos sobre hortas orgânicas. Os 
estudantes esclareceram dúvidas ao entrevistar o 
agricultor orgânico Mariomar. Esta saída de estudos 
foi mais uma das atividades do projeto “Educando 
para Sustentabilidade”, inserido na 12ª Edição da 
Mostra Lutz, pois as turmas também cultivam a 
horta escolar e esta visita enriqueceu 
significativamente o trabalho na escola que vê a 
horta como canteiros de aprendizagem. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Escola Municipal Henrique Lage busca 

inspiração para projetos permaculturais 

A Escola Municipal Henrique Lage, de Imbituba, 
oportunizou uma aula diferenciada para 32 
estudantes do 7o e 8o ano. No dia 04 de julho, sob 
orientação de 05 professores, o atento grupo visitou 
o Projeto Ambiental Gaia Village visando conhecer 
as construções sustentáveis e tecnologias amigáveis 
associadas.  

 

A intenção é aplicar algumas práticas 
permaculturais na Escola que está passando por 
processo de reforma, como reaproveitamento de 
materiais para construção de pergolados, criação de 
hortas mandalas, espiral de ervas aromáticas e 
composteiras. 

 

Parceria com a Empregos & Cia oportuniza 

oficina de jardinagem para mulheres 

Gaia Village sediou no sábado, 14 de julho, oficina 
de jardinagem para mulheres promovida em 
parceria com a empresa de qualificação de pessoal 
Empregos & Cia. Realizada no Espaço Gaia, a 
oficina facilitada pelo viveirista Tiago Oliveira 
abordou   o paisagismo, enfocando as necessidades 
das plantas,a preparação do solo;as técnicas de 
plantio em vasos e jardineiras, dicas de 
manutenção e conservação; alternativas orgânicas 
de combate e prevenção contra pragas e doenças. 
Na parte da tarde, os participantes praticaram 
alguns aprendizados com plantio de flores em 
vasos. A oficina teve 07 participantes da 
comunidade, incluso Diretora Ana Aparecida da 
Escola Municipal do Ambrósio, contemplada com 
bolsa concedida pela Empregos & Cia no âmbito da 
parceria 

 

 

 

Biólogo da Universidade de Vermont (EUA) 

visita o Gaia Village 

Joseph Roman, PhD em biologia molecular e 
evolutiva, professor da Universidade de Vermont – 
EUA visitou o Gaia Village na tarde do dia 14 de 
julho.  Joe é professor convidado da UFSC no 
departamento de ciências agrárias. Sua trajetória 
acadêmica envolve pesquisas nas áreas da 
biodiversidade e serviços ambientais, invasões 
biológicas e genética de populações marinhas. Joe, 
como é conhecido, veio com a família ao GV e teve 
oportunidade de conhecer as bioconstruções e 
tecnologias associadas e as ações de recuperação e 
conservação realizadas em campo. 

 

 

Processo de renovação do Conselho Gestor da 

APA da Baleia Franca 

O Comitê Eleitoral, eleito no âmbito do Conselho 
Gestor da APA da Baleia Franca finalizou o processo 
de credenciamento de instituições para concorrer a 
uma das 42 vagas do CONAPABF onde cada um dos 
três setores (Público, ONGs ambientalistas e 
Usuários dos Recursos) tem 14 cadeiras disponíveis 
a serem preenchidas pelo voto direto entre seus 
pares, em eleição agendada para o dia 10 de agosto 
nas dependências do Gaia Village.  

 

 Neste 4º processo eleitoral de renovação do 
CONAPABF, o Comitê Eleitoral recebeu e homologou 
a inscrição de 43 instituições, sendo 16 
representantes do setor público, 16 do setor de 
usuários e 11 do setor de ONGs ambientalistas.  

 

 

 



Comunidade de Garopaba promove Festival da 

Paz 

A Câmara Municipal de Vereadores de Garopaba, 
por sugestão do Grupo do Calendário Maia, instituiu 
o 25 de julho como Dia Municipal da Cultura e da 
Paz (Lei 1.647). Neste dia, a Praça Central e 
Paróquia São Joaquim foram palco de celebração da 
comunidade que expressou desejo de paz universal 
através da música, dança, yoga e arteterapa. Um 
monólito de pedra com a bandeira da paz, gravada 
em baixo relevo foi implantado na Praça. Os rituais 
e as celebrações costumam acontecer no mundo 
inteiro, neste mesmo dia, reconhecido como o Dia 

Fora do Tempo no contexto do Calendário Lunar dos 
Maias. Este dividia o tempo em 13 luas, portanto o 
ano tinha 13 meses de 28 dias (364) e mais 01 dia 
adicional que corresponde ao 365º, chamado de Dia 
Fora do Tempo.  

 

Os Maias consideravam este dia como uma grande 
oportunidade de reciclar, recomeçar, recarregar as 
energias, libertar o que já não é  mais preciso; 
agradecer por tudo o que foi recebido no período 
anterior em todos os aspectos. Agradecendo 
inclusive aos momentos ruins, pois estes também 
são aspectos importantes da nossa aprendizagem e 
evolução como seres humanos cuja essencia é 
espiritual.  

 

 

 
          Foto: Sergio Saraiva 
 
Garopaba recebeu mais um ilustre visitante no mês 
de julho: filhote de elefante marinho (Mironga 

leonina) em momento relax na Praia Central, depois 
de ter despertado muitos olhares e comentários 
curiosos da comunidade e dos turistas.  

Pousada Alecrim promove turismo de base 

comunitária em parceria com o Gaia Village 

A Pousada Alecrim agrega atividades turísticas 
diferenciadas para seus hóspedes nesta temporada 
de inverno: visitação à tradicionais engenhos de 
farinha,  alambiques, sítios de agricultura orgânica 
e projetos de sustentabilidade estão inclusos no 
roteiro.  

 

O Gaia Village como parceiro desta iniciativa 
recebeu grupo de visitantes, no sábado (28 julho) 
apresentando suas experiências na área do Projeto 
e na comunidade. Figuraram como focos de 
interesse as bioconstruções, tecnologias amigáveis 
de geração de energia e tratamento de efluentes; 
processos de compostagem e o cultivo de abelhas 
nativas. No campo, a ampliação das áreas de 
florestas em consonância com o manejo agro 
ecológico dos búfalos despertou especial atenção 
dos visitantes. Já na Praia do Ouvidor, uma grata 
surpresa: mãe e filhote de baleia franca deram um 
show junto ao costão norte da praia.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

Imagem do mês 

Agenda 

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

MLutz: Oficinas de Mini Hortas 
Data: 07 de agosto/ 14h      Local: Centro Educação Otília 
Data: 08 de  agosto/ 08h     Local: EM Constância Lopes 
Data: 13 de agosto/ 14h      Local: EM Jandira Silva 
Data: 28 de agosto/ 14h      Local: EM Norberto Floriano 
 
Capacitação com CELESC – Podas Amigáveis 
Data: 09 de agosto                       Local: Gaia Village 
 
Eleições Conselho Gestor da APA da Baleia Franca 
Data: 10 de agosto/ 08h30min        Local: Gaia Village 
 
MLutz: Palestra sobre Energias Limpas 
Data: 16 de agosto/ 08h             Local: EM Norberto Floriano 
  
MLutz: Creche Beijinho visita Sitio Pé do Morro 
Data: 16 de agosto/ 14h             Local: Sitio Pé do Morro 
 
MLutz: Receptivos no Gaia Village 
Data: 16 e 23 de agosto/14h - Escola Crescer e Conhecer 
Data: 17 de agosto/ 14h – EE José Rodrigues Lopes 
Data: 30 de agosto/ 14h – Escola Curupira 
 
MLutz: Oficina de Livro Infantil em tecido 
Data: 21 de agosto/ 14h             Local: EM Norberto Floriano 
 
Receptivo da Escola Meio Ambiente de São José 
Data: 22 de agosto/ 08h              Local: Gaia Village 
 
MLutz: Escola Jandira da Silva visita Viveiro Verde 
Data: 24 de agosto/ 14h               Local: Viveiro Verde 
 
MLutz: Oficina de Anfíbios 
Data: 29 de agosto/ 14h               Local: EM Costa Macacu 
 
Reunião da Comissão Interinstitucional de Educação 
Ambiental - CIEA 
Data: 24 de agosto/14h                Local: SDS – Florianópolis 
 


