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Mostra Lutz 2012: Este boletim de novembro traz 
um conjunto de notas sobre as atividades de 
encerramento da 11ª edição do programa de 
educação ambiental professor José Lutzenberger - 
Mostra Lutz. Oficinas, receptivos de escolas no GV 
e, especialmente, o evento final de integração em 
que os alunos e professores apresentaram os 
trabalhos realizados nas escolas durante o ano 
letivo.  Na mesma feira de encerramento, 
organizações governamentais e ONGs parceiras 
apresentaram seus projetos socioambientais. 
Prestigiaram o evento: APA da Baleia Franca, IFSC, 
Policia Ambiental, UNESC, UNIASSELVI, Escola do 
Meio Ambiente de São José, Grupo Escoteiros Ilha 
Terceira, Instituto Baleia Franca, Associação de 
Proteção aos Animais de Garopaba, Instituto Ilhas 
do Brasil, Associação Vida Mar, Projeto Prancha 
Ecológica e Projeto Baleia Franca.  

Interesse e disposição das crianças nas 

oficinas mobiliza escola do Pinguirito  

Da equipe do Gaia Village, Silvana Zilli e Nívia Furlin 
e a voluntária Pia Seidl focalizaram oficinas na 
Escola Municipal do Pinguirito atendendo 130 alunos 
do pré-escolar, 1º, 2º e 3º anos.  

 
 Foram oficinas de livros de tecidos, mini-hortas e 
de sucos saudáveis, que tiveram por objetivos 
respectivamente facilitar a criação de histórias com 
temas ambientais a partir do uso de retalhos, 
fomentar a produção de hortaliças, temperos e 
plantas medicinais em vasos e, estimular o uso 
diário de sucos naturais na alimentação. Turmas do 
pré-escolar, 1º, 2º e 3ª ano e oito professores, 
participaram animadamente.  

 

Pequenos visitantes, comportamento 

inspirador em visita ao Gaia Village. 

 

No contexto da Mostra Lutz, o Centro Educacional 
Municipal de Garopaba oportunizou aos seus 
pequenos estudantes um dia de atividades no Gaia 
Village.  
 

 
 

 
Durante o 12 de novembro, grupo de 65 meninos e 
meninas do pré-escolar, acompanhados de 06 
professores e divididos em duas turmas, manhã e 
tarde, conheceram as ações demonstrativas do 
Projeto, com especial atenção a horta, horto de 
ervas medicinais e composteira. Na parte da 
manhã, grata surpresa com as abelhas nativas e 
sem ferrão. A turminha da tarde divertiu-se 
também no passeio de dindin que os levou até a 
trilha na área de mata nativa.  
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 

Notícias & Integração com a Comunidade 

 



Evento Final da 11ª Edição da Mostra Lutz – 

comunidade escolar mobiliza a cidade 

 

  

 

Encerrando-se o 11º ano-letivo de trabalhos do 
Programa de Educação Ambiental, em que 22 
escolas do município de Garopaba ofereceram a 
seus alunos a vivencia das questões ambientais 
com vistas a um desenvolvimento sustentável, 
realizou-se a tradicional Mostra Lutz. Nesta 11ª 
edição a feira contou com 36 estandes, 22 dos 
quais dedicados a apresentação dos projetos e 
ações realizados pelos alunos, demonstrando como 
as questões ambientais integram a prática 
pedagógica de cada escola. A transdisciplinaridade, 
o envolvimento comunitário, a criatividade aplicada, 
e os conhecimentos específicos sobre ecologia e 
meio ambiente constatados nos trabalhos 
apresentados indicam o excelente nível estabelecido 
pelos professores.  

 

 

 

 

A secretária municipal de educação, Maria Nadir de 
Araújo abriu os trabalhos reiterando que “a Mostra 
revela-se em maravilhoso espaço pedagógico de 
debate continuado das questões ambientais e que 
vem se perpetuando no município com 
envolvimento direto de professores, pais e 
estudantes durante todo o ano letivo”. Nos demais 
14 estandes os diversos parceiros do programa 
tiveram oportunidade de interagir com a 
comunidade, apresentando algo do trabalho que 
desenvolvem. Maria Elizabeth, chefe da APA da 
Baleia Franca, declarou “temos orgulho em 

participar desse programa de educação ambiental 

que é de extrema relevância para que essa geração 

cresça com mais amor e respeito pelo local onde 

vive”.  

  

No palco montado para o evento, 09 apresentações 
artísticas criadas pelos alunos sobre temas relativos 
às variáveis ambientais.  Durante todo o dia a 
comunidade se fez presente, quando cerca de 1.300 
pessoas visitaram a Mostra, ouvindo dos estudantes 
a descrição dos trabalhos realizados. Samuel Lima, 
diretor de meio ambiente da Associação Comercial 
de Garopaba – ACIG manifestou apoio do 
empresariado: “muito me alegra ver um grupo tão 

expressivo de professores e estudantes dedicando-

se ao ensino/aprendizado daquilo que é a base 

fundamental para o desenvolvimento de Garopaba, 

que é a consciência ambiental”. 

Entre os muito voluntários, o evento contou com 
José Antônio da SME como mestre de cerimônias e 
os Jornalistas Clarinha Glock e Sergio Saraiva e de 
Fabio Teixeira, assessor de imprensa da Prefeitura 
Municipal de Garopaba.  

 

 

 

 

 

 



Consultores da Mostra Lutz participam da 
consolidação do Programa 
  

 
Matias Sperb (Turismólogo) com estudantes da EM 
Agostinho Botelho. 
 
“Nesse ano, como consultor, recebi uma grande 
carga de aprendizado pela interação com a 
comunidade da Escola Municipal Agostinho Botelho 
do Capão, em minha primeira Mostra Lutz. Destaco 
a importância desse processo porque é nesse tipo 
de interação social que acabamos por conhecer 
muito mais o território em que vivemos; as suas 
pessoas, a sua cultura e as formas de 
relacionamento ambiental. Neste sentido, a Mostra 
Lutz possui grande relevância, pois neste período 
de crise civilizatória em que o mundo passa, temos 
nele uma oportunidade de nós, cidadãos de 
Garopaba, buscar novos caminhos para nos 
reconciliarmos com o mundo natural, sem 
esquecermos as nossas riquezas culturais, unindo o 
tradicional com o moderno e, quem sabe, um dia, 
ser exemplo para o mundo”. (Matias Sperb) 

 
Kelly Bolla (Psicóloga) com estudantes da EM Januário 
Ferreira 
 
“Participar como consultora na Mostra Lutz é muito 
gratificante. Trabalhar com as crianças buscando 
promover a conscientização ambiental, ou seja, 
despertando-as para a importância do cuidado com 
elas mesmas, com os outros seres humanos que as 
rodeiam e com o restante da natureza e perceber 
os resultados positivos desse trabalho me deixa 
feliz e com esperança de que estamos contribuindo 
para a construção de um mundo melhor, com 
qualidade de vida, ética, respeito pelas variadas 
formas de vida e sustentável. Nós, seres humanos, 
também somos a natureza, somos seres que 
dependem, primariamente, de condições naturais 
equilibradas para nossa própria saúde. Portanto, 
cuidar da natureza, além de ser um ato de 
reconhecer o valor de cada ser no equilíbrio do 
planeta, é também cuidar de nós mesmos, da nossa 
saúde integral, e isso permeou todo o meu trabalho 
realizado nas escolas." (Kelly Bolla). 

Serviço de Empréstimo de Bicicletas é projeto 

do “Garopaba em Transição” 

 

Nas reuniões de terça-feira do grupo “Garopaba em 
Transição”, realizadas na NAVE – Centro de Arte e 
Cultura, neste mês de novembro, esteve em debate 
a operacionalização do projeto “Pedala Aí”. 
Pretendendo disponibilizar bicicletas para a 
comunidade e turistas, em se viabilizando será 
relevante incentivo a alternativas sustentáveis de 
mobilidade em Garopaba, e também um atrativo 
serviço prestado aos veranistas. O grupo já ganhou 
09 bicicletas que, em regime de mutirão, serão 
pintadas e adesivadas com identidade do projeto no 
mês de dezembro na NAVE.  

 
 
Os encontros de dezembro devem também focar na 
organização de sistema de compras coletivas de 
produtos oriundos da agricultura familiar, 
incentivando e contemplando a produção local de 
alimentos orgânicos. O Grupo Garopaba em 
Transição é uma iniciativa da ONG AMA com apoio 
de grupos locais e também do Gaia Village.  
 
 

Gamboa recebe o ENPAES 

Fundação Gaia/ Gaia Village participou com estande 
do Encontro Nacional de Paz, Ecologia e Sociedade - 
ENPAES que reuniu cerca de 150 pessoas no 
período de 15 a 18 de novembro na Praia da 
Gamboa. Uma pequena mostra dos trabalhos 
escolares desenvolvidos no âmbito da Mostra Lutz 
foi apresentada aos participantes do evento. No 
programa palestras e oficinas sobre: eco 
desenvolvimento; arquitetura responsável; energias 
limpas, e; agroecologia. Sob orientação da equipe 
do Cepagro, a horta da Escola Municipal Constância 
Lopes foi revigorada e também ganhou um 
minhocário construído com pneus. O evento primou 
pela redução de resíduos e as refeições com 
alimentos orgânicos foram servidas por Rosa Sell do 
Sitio Don Natural. 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 



Gaia Village é parceiro do Projeto OASIS que 
mobilizou a comunidade do Capão 
 
O Jogo Oasis, proposto pelo Instituto Elos de São 
Paulo, é uma ferramenta de apoio à mobilização 
cidadã e realização de sonhos coletivos que lança 
mão de um desafio rápido para transformação de 
um espaço físico sonhado por todos. Na 
comunidade do Capão, o sonho foi de criar uma 
horta permacultural e brinquedos para as crianças 
com uso de materiais recicláveis.  

No dia 10 de novembro, moradores e simpatizantes 
da proposta colocaram a mão na massa e iniciaram 
a criação dos canteiros circulares, espiral de ervas, 
jardim vertical, composteira, laguinho, balanços, 
mesas e banquinhos decorados com mosaico. 
Assim, o pátio da Associação Comunitária foi 
revitalizado com intuito de promover integração e 
bem estar para o bairro, tendo o Gaia Village 
contribuído com orientação para criação da horta, 
da espiral de ervas e doado mudas de ervas 
medicinais e aromáticas.  

  

 O Jogo Oasis tem a intenção de estimular uma 
cultura de cuidado cotidiano com o outro e com o 
lugar onde vivemos. A etapa final de revitalização 
aconteceu em 01 de dezembro.  

 
 
Visita ao GV como prêmio à escola de São José  

Em 19 de novembro, Gaia Village recebeu grupo de 
15 estudantes do 7o ano da Escola Municipal Santa 
Terezinha do município de São José. A visita foi um 
prêmio à turma que ganhou a gincana anual da 
Escola.  
 

 
Sob coordenação das Professoras Lucia e Ana, o 
grupo foi recebido no pátio da sede e teve 
oportunidade de conhecer e debater sobre: 
energias limpas, em especial, energia fotovoltaica; 
ervas medicinais; importância da agricultura 
orgânica e de práticas permaculturais. No Espaço 
Gaia observaram conceitos de bioconstrução 
aplicados. A visita encerrou-se com uma visita à 
"Escada", escultura de Mauro Fuke que despertou 
interesse do grupo.  

 

A Educação Ambiental por foco em visita ao 

Gaia Village 

No dia 21 de novembro, grupo de 11 acadêmicos da 
FURB - Fundação Universidade Regional de 
Blumenau, bolsistas do PIBID – Programa 
Institucional de Bolsas de Iniciação à Docência 
(CAPES) visitaram o Gaia Village com intenção de 
conhecer as experiências ligadas a sustentabilidade 
nos espaços escolares.  
 

 
 
Sob coordenação das Professoras Vânia Tanira e 
Jeane Pukal, o grupo foi recebido com café da 
manhã, seguido com apresentação mútua dos 
projetos e suas ações. Na sequencia, o roteiro da 
sede foi realizado tendo como foco a educação 
ambiental. Após almoço, o grupo teve a 
oportunidade de conhecer as bioconstruções, 
tecnologias amigáveis e a paisagem da região do 
Ouvidor. Grupo bastante interessado em realizar 
estágio no GV, e a coordenação do PIBID motivada 
a estabelecer parceria com a Mostra Lutz. 
 

 
 
Tempo para Reflexão, Meditação, Oração – 

Espaço do Ouvidor sedia Oficina de Orações.  

No dia 24 de novembro, o Espaço Ouvidor foi palco 
de oficina de oração “O Deserto” da qual 
participaram 38 pessoas oriundas de Garopaba e 
região de Florianópolis. Após uma breve 
apresentação dos programas implementados pelo 
Gaia Village, o grupo iniciou as orações e reflexões, 
sendo que cada pessoa escolheu um lugar na 
natureza para realizar sua meditação.  

 

 

 

 

 



 Voluntária austríaca contribui com seu 

trabalho, e renova suas crenças. 

Buscando envolvimento com trabalhos na área de 
sustentabilidade, Pia Seidl veio da Áustria para 
Garopaba. Teve a oportunidade de, como 
voluntária, vivenciar os trabalhos do dia a dia do 
Gaia Village, contribuir com as oficinas da Mostra 
Lutz, e também no mutirão na comunidade do 
Capão, onde ajudou a criar uma horta mandala. No 
bilhete de despedida seu agradecimento amoroso: 
“trouxe uma esperança na minha viagem e vocês 

confirmaram que estou certa e que tudo é possível 

quando cremos em nossos sonhos”.  

 

 

 

 

 

 
O cactus “Opuntia ficus” conhecido na região 
como “arumbeva” está em plena floração.  Mais um 
toque de cor e harmonia na paisagem da praia do 
Ouvidor. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Imagem do Mês 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 

 

 

Agenda 

Oficina  capacitação: Plano de Manejo APA Baleia Franca 
Data: 03 e 04 de dezembro                 Local: Gaia Village 
 
MLutz: Receptivo EM Jandira da Silva 
Data: 04 de dezembro  - 09h              Local: Gaia Village 
 
Palestra sobre Cidades em Transição 
Data: 04 de dezembro – 19h              Local: Gaia Village 
 
30ª Plenária CONAPA Baleia Franca 
Data: 05 de dezembro                       Local: Gaia Village 
 
Audiência Pública: Plano Diretor 
Data: 05 de dezembro – 19h30min        Local: EM Pinguirito 
 
MLutz: Workshop “Criando Comunidades Sustentáveis” 
Data: 06 de dezembro                     Local: Gaia Village 
 
Reunião da Comissão de Educação Ambiental - CIEA 
Data: 14 de dezembro – 14h            Local: UFSC- Florianópolis 
 
MLutz: Receptivo Escola Arvoredo  
Data: 18 de dezembro – 14h00min     Local: Gaia Village 
 
 
 

 

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


