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Escola Pinguirito visita o Gaia

A coordenação da Mostra, a partir da
apresentação e aprovação da metodologia de
trabalho de 2017, durante encontro com
Dirigentes Escolares da Rede Municipal de
Ensino, visitou 23 Escolas no mês de setembro.
Os encontros aconteceram durante as reuniões
pedagógicas de cada Unidade Escolar e teve por
objetivo apresentar a proposta de incorporar a
criação de vídeos e exposições fotográficas
como
ferramenta
pedagógica
no
desenvolvimento dos projetos ambientais das
Escolas.
No contexto da Mostra Lutz, o Gaia recebeu
grupo de 21 estudantes do 5º ano do ensino
fundamental da Escola Municipal Pinguirito, sob
coordenação das Profas. Lucia Madalosso e
Sandra Silveira. O grupo integra o Projeto
Girassol que foi concebido a partir de uma ideia
alegre e espontânea do estudante João Pedro
Reis, que em 2016 exclamou “minha gente,
vamos encher a escola e a cidade de girassóis”.
Em todas as Escolas, houve debate sobre o
tema “Responsabilidade” e plena aceitação da
ideia de promover capacitações para criação de
vídeos. Nestes encontros também foi definido o
projeto ambiental que cada Escola pretende
compartilhar através de vídeos. A coordenação
colocou-se a disposição para orientar a
elaboração dos roteiros, a produção das
imagens e a edição de 01 vídeo por Escola.
Ainda durante esse mês, a coordenação iniciou
o trabalho de elaboração de roteiros e captação
de
imagens,
envolvendo
professores
e
estudantes de 13 escolas.

A iniciativa foi abraçada pela Escola que tem
visitado diversos locais, semeando girassóis ou
aprofundando
os
conhecimentos
sobre
jardinagem e arborização. Segundo Profa.
Lucia, a visita ao Gaia teve por propósito
compreender o processo da compostagem e
conhecer as árvores típicas da mata atlântica.

IX Fórum Brasileiro de Educação Ambiental
homenageia José Lutzenberger

Resultados do Plano de Manejo da APABF
são apresentados ao CONAPA

No ano de celebração dos 40 anos da histórica
Conferência de Tbilisi, dos 25 anos do Tratado
de Educação Ambiental para Sociedades
Sustentáveis e da criação da Rede Brasileira de
Educação Ambiental – REBEA, foi realizado o IX
FBEA - Fórum Brasileiro de Educação Ambiental
e IV
ECEA Encontro
Catarinense
de
Educadores Ambientais.

Com
a
apresentação
dos
resultados
consolidados das 23 oficinas setoriais realizadas
em 2016 e 2017, o Plano de Manejo da APA da
Baleia Franca avança na sua elaboração,
primando pela ampla participação dos atores
sociais e segmentos econômicos com interesses
e atividades na Unidade de Conservação.

Um contingente de 1891 ambientalistas e
educadores ambientais reuniram-se, de 17 a
20 de setembro, no Campus da Univali de
Balneário Camboriú para debater as políticas
públicas de educação ambiental.
Nos quatro
dias do evento foram realizadas 14 mesas
redondas, 08 jornadas técnicas, 60 oficinas,
exposição de trabalhos, encontro das Redes de
Educação Ambiental e uma audiência pública,
promovida pela Comissão de Meio Ambiente da
Assembleia Legislativa de SC.
Durante o evento, o ambientalista José
Lutzenberger
foi
duplamente
lembrado.
Primeiramente, na cerimônia de abertura,
quando foi homenageado com o título de
“Ecocidadão” e, durante todo o evento, através
de exposição de banners, instalada no hall da
Universidade, apresentando a vida e obra de
Lutz no movimento ambiental brasileiro.

Este foi o panorama apresentado aos
conselheiros da UC na plenária do Conselho,
realizada em 28 de setembro no Gaia Village.
Cecil Barros, chefe da UC lembrou que ainda
teremos a 2ª Oficina de Planejamento
Participativo/
OPP
com
o
conselho
e
representantes dos setores ouvidos nas oficinas
setoriais, que deve ocorrer em março de
2018, objetivando validar as propostas de zonas
e normas de uso construídas a partir das
oficinas.
Ao longo do processo de elaboração do Plano,
527 pessoas participaram de 13 oficinas da
pesca artesanal realizadas em comunidades de
norte a sul da APABF, e de 10 oficinas setoriais
de temas diversos (Rizicultura/Agricultura
Familiar,
de
ONGs
ambientalistas,
de
Mineração,
indústria
e
comércio,
de
pesquisadores, de turismo, do poder público, de
esportes, da pesca industrial, do setor
imobiliário e de infraestrutura).
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Besouro pertencente à Ordem Coleóptera que possui
cerca de 350.000 espécies, o que representa 30%
do reino animal conhecido.

