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Notícias & Integração com a Comunidade
16ª Edição da Mostra Lutz estimula o uso
de tecnologias de mídia para falar sobre
responsabilidade
O Programa de Educação Ambiental “Prof. José
Lutzenberger”, após 16 anos de trabalho e forte
empenho da direção e corpo docente das
escolas de Garopaba continua avançando em
2017.

A coordenação do Programa, composta pela
Secretaria de Educação e a Fundação Gaia /
Gaia
Village
percebeu
que
dada
sua
repercussão, está aberta uma oportunidade de
ampliação do escopo para além de questões de
ordem ambiental, focando, nos projetos o
componente “Responsabilidade”, estimulando a
criação de vídeos, como parte de processos
pedagógicos capazes de despertar, desenvolver,
reforçar em nossas crianças e jovens as bases
fundantes de governança e autonomia para
tomada de decisões éticas e assertivas em prol
do
desenvolvimento
de
uma
sociedade
ambiental e socialmente mais justa, coerente,
honesta e integra.
Sexta-feira, 18 de agosto, foi um marco para a
Mostra Lutz. Foi realizada no Gaia oficina de
sensibilização e planejamento com equipe da
Secretaria Municipal de Educação, diretores
escolares e coordenadores pedagógicos de 18
escolas da rede municipal de ensino.
O encontro foi facilitado por Daniela Reis que,
através de dinâmicas criativas e inovadoras,
motivou a reflexão sobre o tema no âmbito
individual e coletivo, em seus diferentes
aspectos:
responsabilidade
cidadã/civil,
responsabilidade social e responsabilidade
ambiental.

Coordenação
da
Mostra
Laboratório Digital da UFSC

Lutz

visita

Em
busca
de
parceiros
e
exemplos
demonstrativos de tecnologias digitais, a
coordenação da Mostra Lutz visitou, em 30 de
agosto, a Pronto 3D. O Laboratório de
Prototipagem e Novas Tecnologias Orientadas
ao 3D
é uma rede de laboratórios de
prototipagem rápida e fabricação digital que
tem como objetivo a estruturação de centros
estrategicamente localizados no Estado de
Santa Catarina. Em Florianópolis, está sediada
na UFSC e possui ainda o “Lab Movel”, veículo
Kombi equipado com diversas tecnologias.

Rejane
Pupo,
Coordenadora
da
Pronto,
apresentou os principais projetos e atividades
de ensino, pesquisa e extensão promovidas pelo
Laboratório. Demonstrou o funcionamento da
impressora 3D e impressora de corte a laser,
utilizadas na criação de protótipos na indústria
moveleira, design de produtos, jogos e recursos
pedagógicos
diversos.
A
visita
abriu
possibilidades
para
estabelecimento
de
parcerias com as Escolas de Garopaba, através
de receptivos de grupos no Laboratório e do
“Lab Movel” visando fomentar e estimular novos
métodos de aprendizagem e interação com
tecnologias digitais de prototipagem.

Receptivos no Gaia
Este mês, o Gaia recebeu
visitantes,
mediante
contabilizando 118 visitantes.

26.08.2017: FURB
04 grupos de
agendamento,

09.08.2017: Escola Álvaro Catão
A Escola Municipal Álvaro Catão, de Imbituba,
trouxe grupo de 32 estudantes do 5o ano do
ensino fundamental. A partir de uma roda de
conversa foram guiados para conhecer as
diversas tecnologias amigáveis, como painel
fotovoltaico,
composteira
e
círculo
de
bananeiras.
No
Espaço
Gaia
receberam
informações sobre as edificações sustentáveis e
banheiro seco de compostagem. Uma pequena
excursão pela trilha central apresentou os
esforços de adensamento das florestas e os
piquetes com criação de búfalos, no sistema
rotativo de pastoreio. Um piquenique com
lanche saudável encerrou a visita.

Grupo de 46 professores e estudantes,
integrantes do Programa de Extensão da
Universidade Regional de Blumenau /FURB
participaram de roteiro de um dia no Gaia. O
roteiro inclui café da manhã, dinâmicas de
integração, apresentação de conceitos e ações
do Gaia, interação com práticas sustentáveis e
tecnologias de baixo impacto, através de trilha
e atividade de percepção da paisagem na região
do Ouvidor. De acordo com a Profa. Arleide
Rosa, “a visita atingiu plenamente o objetivo de
conhecer um espaço educador sustentável e
que o propósito é replicar conceitos e praticas
no processo de eco formação de professores da
própria universidade e da rede publica de
Blumenau”.

31.08.2017: Gestão Ambiental IFSC
25.08.2017: Condutor Ambiental IFSC
Grupo de 12 estudantes do curso de condutor
ambiental do IFSC – Campus Garopaba, sob
coordenação do Prof. João Quoos, foram
recebidos no Espaço Gaia. Uma roda de diálogo
visando melhor conhecer o Projeto, seus
princípios e ações serviram de referencial para
as atividades pedagógicas desenvolvidas na
Trilha da Caranha que conecta a Praia da
Barrinha à Praia do Ouvidor. De acordo com
Prof. João, “essa trilha integra o plano de aula
do Curso, sendo muito apropriada e didática no
processo
de
formação
dos
condutores
ambientais, pois oferece atributos diversos, em
termos paisagísticos, botânico, faunístico e
geológico”.

Acadêmicos da 1ª turma do Curso de
Graduação em Gestão Ambiental do IFSC,
Campus Garopaba visitam o Gaia. Sob
coordenação da Profa. Elisa Serena, grupo de
28 estudantes foi recebido no Espaço Gaia.
Atendendo pedido do grupo, Sandra Severo,
coordenadora do Gaia relatou sua trajetória
como bióloga e educadora ambiental, trazendo
reflexões sobre a responsabilidade individual e
coletiva no trato das questões ambientais. Na
sequência, o grupo tomou conhecimento sobre
as ações do Gaia e visitou a região do Ouvidor,
encerrando a visita com um piquenique.

Participação em Conselhos
Em agosto, o Gaia se fez presente em 04
eventos relativos a participação e integração
com os Conselhos dos quais faz parte.
03 e 17/agosto:
COMDEMA

Eleições

e

Posse

09/agosto: Plenária CMDCA

do

Realizada, na Câmara de Vereadores de
Garopaba, eleições do Conselho Municipal de
Meio Ambiente - COMDEMA para o biênio 20172019.
Foram
eleitas
07
instituições
representantes da sociedade civil, sendo: 02
representações de classe (ACIG e Associação de
Arquitetos e Engenheiros); 02 representações
de Associações de Moradores (Silveira e Centro
Histórico),
02
representações
de
Ong’s
ambientalistas (AMA e Fundação Gaia) e OAB. O
setor público, representado por 06 Secretarias
Municipais também compõe o COMDEMA, de
acordo com decreto de criação desse Conselho.

A
posse
dos
conselheiros,
eleição
da
presidência,
vice
e
secretaria
executiva
aconteceu em 17 de agosto, durante reunião
plenária. Na ocasião, a Fundação Gaia,
representada por Sandra Severo, foi reeleita
para exercer a função de Presidente e a
Secretaria de Infraestrutura, representada por
Maria Monteiro para Vice-Presidente. No mesmo
dia, foi feita a recomposição dos Grupos de
Trabalho Arborização Urbana e IPTU Verde.
Iniciou-se, ainda, a elaboração do Plano de
Ação deste biênio com sugestão pautas e
estratégias para coloca-las em prática. A
agenda anual de reuniões foi definida como a
3a Quinta-feira do mês.

Imagem do Mês
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Irerês (Dendrocygna viduata) no Lago da Sede. Ave
típica de regiões brejosas e lagunares, onde se
alimenta de sementes e insetos aquáticos.

Reunião ordinária do Conselho Municipal dos
Direitos da Criança e Adolescência - CMDCA
apresentou o SIPIA - Sistema de informações
virtuais que é ferramenta de trabalho dos
conselhos
tutelares
e
que
possibilita
acompanhamento da sociedade sobre casos de
violência contra crianças no município. Também
foi apresentado o Projeto “Município Amigo da
Criança”, promovido pelo Instituto Ayrton Sena,
que oferece vários programas para qualificar o
processo de aprendizado nas escolas, do qual
Garopaba é parceiro. A reunião contou com a
presença do Secretário de Administração Sr.
Honorato que esclareceu dúvidas sobre a Lei do
Marco
Regulatório
de
Convênios
(Lei
13.019/2014) a fim de possibilitar que o CMDCA
lance Edital de apoio a projetos com recursos do
Fundo da Infância e Adolescência – FIA.

25/agosto: Plenária CIEA

Reunião
Ordinária
da
Comissão
Interinstitucional de Educação Ambiental foi
realizada nas dependências da Federação dos
Agricultores do Estado, em São José. Na pauta,
programa do encontro das CIEAS de todo Brasil,
a ser realizado durante o Fórum Brasileiro de
Educação Ambiental. Também foi feita leitura e
breve analise dos resultados da Consulta
Pública sobre o Programa Nacional de Educação
Ambiental / PRONEA que trouxe contribuições
para a Gestão e planejamento da educação
ambiental no país, formação de educadores e
educadoras ambientais,
comunicação para
educação ambiental, inclusão da educação
ambiental nas instituições de ensino e também
monitoramento e avaliação de políticas,
programas e projetos de educação ambiental.
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