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Oficina de Leitura Critica: meios de 

comunicação em foco 

O volume de informações disponíveis a cada dia se 

multiplica, sendo necessário desenvolver 

ferramentas para uma leitura crítica do que se 

apresenta. Atuando como voluntária, a jornalista 

Clarinha Glock facilitou oficinas para 124 

estudantes em sete escolas da rede municipal de 

Garopaba, de 30 de setembro a 04 de outubro. 

 

A oficina, que inclui a apresentação de vídeos em 

que adolescentes de diversas partes do mundo, 

utilizam a internet para fazer algo em suas 

comunidades, segue por outras mídias. A 

necessidade de exercitar a leitura, questionar e 

refletir sobre o que se vê e ouve do enorme volume 

de estímulos que caracterizam seus cotidianos. Ao 

final, os estudantes puderam observar o potencial 

de mudanças presente nas diversas formas de 

comunicação para construção realidades, e também 

observaram os riscos da manipulação no uso de 

palavras, imagens e sons. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Comemorando o Dia das Crianças em visita ao 

Gaia Village 

Na semana de comemorações alusivas ao Dia das 

Crianças, a Escola Arvoredo, o Colégio 

Curupira, o Colégio Buriti e a Escola Municipal 

Norberto Ferreira de Garopaba, participantes do 

programa de educação ambiental Mostra Lutz, 

convidaram seus alunos para uma vivência junto da 

natureza: uma visita ao Gaia Village. Trilha, 

aventura, conteúdos relativos a ecologia e meio 

ambiente, brincadeiras, passeio de dindin, e 

piquenique ao ar livre integraram o roteiro de cada 

receptivo.  
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Vindos de Imbituba, estudantes da Escola 

Ugero Pittigliani visitam o Gaia.  

O grupo de 18 alunos do 4º ano do ensino 

fundamental acompanhados de seus professores da 

escola Ugero Pittigliani, esteve no Gaia Village no 

dia 10 de outubro. O roteiro de uma manhã de 

aprendizado ao ar livre proporcionou noções e 

contato com a geração de energias limpas e 

renováveis, a percepção de odores, sabores e 

texturas de ervas na horta, e visualização do 

processo de compostagem na composteira de 

resíduos domésticos e no banheiro seco de 

compostagem.  

 

Depois, no curto passeio de dindin, a bióloga do 

projeto pautou a produção orgânica de alimentos, 

apresentando criação orgânica de búfalos, e 

também o trabalho de enriquecimento das florestas 

no Gaia com a reintrodução de espécies vegetais 

indígenas. Ao final, um piquenique com alimentos 

orgânicos encerrou a visita que teve produção zero 

de resíduos sólidos. A professora Priscila Gonçalves 

descreveu a vivência “achei muito mágico e 

interessante este maravilhoso trabalho, pois o 

simples sempre encanta”.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Estudantes de São José tem vivência no Gaia 

Village 

As coordenações da Escola do Meio Ambiente de 

São José e do Parque Municipal dos Sabiás 

promoveram visita de estudos ao Gaia Village. 

Trouxeram um grupo de 31 estudantes do 5º ano 

do Centro Educacional Municipal Santa Terezinha. 

Agricultura orgânica, ervas medicinais, 

compostagem e tratamento de efluentes com zonas 

de raízes, foram os temas abordados durante a 

manhã. Depois, o percurso por trilha oportunizou o 

contato com bosques nativos onde foi realizado 

plantio de mudas de palmito juçara, e também com 

o sistema de pastoreio Voisin – técnica utilizada no 

Gaia para o manejo e produção orgânica de 

búfalos.  Junto ao Ouvidor, visitaram construções 

que agregam questões de responsabilidade 

ambiental, e passearam pelos costões do Morro da 

Caranha. 

 

 

Escola Panamericana de Porto Alegre visita o 

Gaia Village 

 “Nosso mundo é um mundo de mudança, 

diversidade e desafios. Nossos alunos precisam 

desenvolver habilidades e entendimento das 

relações que podem melhor prepará-los para 

participar, com confiança e sucesso, como cidadãos 

globais responsáveis”. Esta é uma das premissas, 

expressas no site da Escola, e que norteou a visita 

de 30 alunos de 2º grau da Pan American School of 

Porto Alegre. 

 

No Gaia Village tiveram contato com as diversas 

ações implementadas, e fizeram tomadas para a 

edição de pequenos vídeos sobre questões relativas 

à sustentabilidade. Em sala de aula o tema da 

sustentabilidade e desenvolvimento será debatido. 

 



 

Oficina de recreação infantil orienta princípios 

do saber brincar 

A parceria da Empregos & Cia com o Gaia Village 

oportunizou oficina de recreação infantil, realizada 

durante o dia 19 de outubro no Espaço Gaia. 

Facilitada pela professora Rita de Cássia, o 

encontro reuniu 08 pessoas, entre pedagogos e 

recreacionistas. O programa da oficina incluiu 

técnicas de recreação, improvisação e criatividade, 

apresentação dos princípios para contação de 

histórias com fantoches, brincadeiras com balões, 

maquiagem infantil, massinha de modelar, e 

confecção de materiais pedagógicos a partir da 

reciclagem de materiais.  Conforme Melissa Vieira, 

coordenadora da Empregos & Cia, “o evento 

contribuiu para o desenvolvimento de atitude 

empreendedora e de habilidades profissionais, 

ampliando a capacidade de empregabilidade do 

participante, assim como a interação entre o 

cuidador e a criança”. 
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Projeto pedagógico do Governo do Estado de 

Santa Catarina prevê o ensino da 

sustentabilidade na rede escolar.  

 

Em reunião extraordinária, a Comissão 

Interinstitucional de Educação Ambiental/CIEA, 

vinculada a Secretaria de Desenvolvimento 

Sustentável/SDS de Santa Catarina, debateu 

projeto que visa a promoção da educação para 

sustentabilidade na rede estadual de ensino. 

Projeto, solicitado pela SDS, foi idealizado pela 

Fundação CERTI- Fundação Centros de Referência 

em Tecnologias Inovadoras, e se encontra em fase 

de testes em escola estadual no sul da ilha de 

Santa Catarina.  

Entre outros pontos: os educadores seriam 

capacitados para atuarem como mediadores do 

processo ensino-aprendizagem; as salas de aula 

seriam aparelhadas com lousas eletrônicas; os 

estudantes com tablets individuais e acesso à 

internet; o aprendizado se daria por projetos onde 

as ciências ambientais e sociais se apresentariam 

de forma transdisciplinar; e a disponibilidade de 

laboratórios de mecatrônica. Para Rejane Varela, 

Presidente da CIEA, “um passo importante para 

transição de um ensino centrado exclusivamente no 

professor para um ensino transformador com uso 

de tecnologias que já fazem parte do dia a dia dos 

jovens, mas ainda não presente na realidade 

escolar”.   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Comunidade de Garopaba debate Projeto para 

desenvolver identidade do artesanato e 

culinária local.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         

Piracema é aquele movimento migratório dos 

peixes em direção as nascentes dos rios. Pois esta 

é a melhor metáfora para nominar a proposta de 

pesquisa das tradições de artesania e culinária, 

buscando as identidades do lugar, para desenvolver 

linhas de artesanato em design de alto valor 

agregado, e também a valorização da culinária 

tradicional. De um lado, são elementos necessários 

à qualificação do turismo sustentável, de outro, 

uma opção de renda para as comunidades locais.  

 

Heloisa Crocco, artista plástica coordenadora do 

Projeto Piracema, e Gabriela Moulin consultora da 

Olhar Cidadão - Estratégias para o 

Desenvolvimento Humano, realizaram uma 

apresentação sobre essas possibilidades, 

detalhando projetos por eles realizados em 

diversos cantos do país e exterior. Foi dia 25 de 

outubro no Espaço de Gaia, contando com a 

participação de um grupo de 25 potenciais 

parceiros, pessoas oriundas de diversos segmentos 

da sociedade, como os artesãos locais, 

empresários, membros e representantes do Centro 

Comunitário da Ibiraquera, da Rede Ecovida, do 

Núcleo Mulheres Empresárias da ACIG, das 

Secretarias Municipais de Turismo, de Educação e 

Cultura, de Administração, e de Ação Social, da 

APA Baleia Franca, IFSC, EPAGRI, e do Fórum da 

Agenda 21. A ideia foi muito bem recebida por 

todos e, a partir de agora, o projeto será 

desenhado por Heloisa e Gabriela, e apoio do Gaia 

Village, considerando as primeiras colocações do 

grupo. 

 

Para saber mais: 

www.croccostudio.com    e  www.olharcidadao.com.br 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Costão dourado na Praia do Ouvidor com a 

presença das “margaridas da praia” (Senecio 

crassiflorus) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

     

 

 

Agenda 

Faça contato: 

Fone/fax: (48) 3354 -0002 

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

www.gaia.org.br 
 

CONAPABF: Oficina do Conselho 
Data: 08 de novembro            Local: Gaia Village 
 
 
MLutz:Palestra “Impacto dos Agrotóxicos” 

Data: 08 de novembro               Local: Escola Arvoredo 
 
 

MLutz: Oficina Espiral de Ervas 
Data: 11 de novembro            Local: Escola Jandira da Silva 
 
 

Receptivo da Escola Almirante Lamego 
Data: 12 e 13 de novembro              Local: Gaia Village 
 
 
CONAPABF: Reunião Comitê Executivo 
Data: 13 de novembro                      Local: Gaia Village 
 

 
MLutz: Evento Final da 12ª Edição 
Data: 22 de novembro     Local: Espaço da Feira de Verão 
 
 
Receptivo Gaia Jovem (Fundação Gaia) 
Data: 22, 23 e 24 de novembro       Local: Gaia Village 

 
 

Oficina sobre “Nova Educação” 
Data: 24 de novembro                       Local: Gaia Village 
 
 

1º Fórum Municipal de Turismo Sustentável 
Data: 28, 29 e 30 de novembro     Local: Feira de Verão 
  
 
 

 

 

 

 

 

 

Imagem do mês 
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