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Notícias & Integração com a Comunidade
16ª
Edição
Programa
Ambiental
“Prof.
José
(Mostra Lutz)

de
Educação
Lutzenberger”

Este mês, a coordenação do Programa de
Educação Ambiental focou esforços para
finalizar a produção e edição dos vídeos criados
pelas 28 Escolas e protagonizados pelos
estudantes.

Evento Final da Mostra Lutz
A 16ª edição do Programa de Educação
Ambiental encerrou-se dia 24 de novembro de
2018 com a Mostra Lutz. Foram expostos os
projetos e ações das escolas da rede municipal,
estadual e particular. No pavilhão cedido pela
Feira de Verão, no centro da cidade, circularam
os cerca de 3.000 estudantes das 25 escolas,
gerando um ambiente de troca e interação
muito vivas de toda a comunidade escolar do
município.
A Mostra Lutz foi organizada em oito pequenas
salas de cinema. Cada um desses espaços
contemplou em média 3 vídeos de escolas
diferentes. Os visitantes assistiram os vídeos, e
também visitaram os projetos das demais
instituições parcerias, em seus respectivos
stands

O preparo e organização do Evento final contou
com a participação da Secretaria de Educação e
dos Dirigentes Escolares que se reuniram, em
16 de novembro. Nesse encontro finalizaram o
mapa do Espaço que sediará o evento com
indicação dos respectivos stands e salas de
vídeos e tomaram ciência da escala de
transporte
dos
estudantes.
As
Escolas
disponibilizaram seus equipamentos de projeção
multimídia, SMART TVs, caixas de com e
tatames objetivando compor as salas de vídeo
para o evento final.

O público conheceu as produções escolares que
abordaram diversos temas como, alimentação
saudável, plantio de mudas, bola de sementes,
ervas medicinais, mutirões comunitários para
limpeza das praias, filtro para água chuva,
esporte como promotor de saúde, o poder das
atitudes positivas, responsabilidade da escola e
dos pais na educação, brincadeiras da infância e
responsabilidade no trânsito.

Participaram como tradicionalmente o fazem,
parceiros como IFSC, AMA-Garopaba, Projeto
Baleia
Franca,
Instituto
Baleia
Franca,
Condutores
Ambientais,
oferecendo
um
completo
panorama
dos
projetos
sócio
ambientais desenvolvidos em Garopaba e
região.

O encerramento do evento foi prestigiado pelo
Sr. Nilton Raupp - Vice-Prefeito de Garopaba,
Sr. Humberto Reolon - Presidente da Comissão
Interinstitucional de Educação Ambiental de
Santa Catarina, Sra. Roseli Lima - da Secretaria
de Educação de Garopaba, Sr. Celso Piarelli Presidente do Conselho Municipal de Educação,
e Luciana Corrêa - Presidente do Conselho
Municipal dos Direitos da Criança e Adolescente.
Na ocasião a coordenação brindou todas as
Escolas e parceiros com óculos de realidade
virtual, como lembrança da 16ª Edição do
Programa
de
Educação
Ambiental
José
Lutzenberger.

Nesta edição novas instituições, empresas e
iniciativas realizaram ações em parceria ou
ofereceram apoio, como: o Instituto Ekko Brasil
/ Projeto Lontras; a Eletrosul que trouxe a Casa
Eficiente; a Sala Verde da UFSC; o Projeto de
Robótica na Educação; e, a GEOVANT, Empresa
de Drones.
Programa Jovens Repórteres estimula
protagonismo nas Escolas Estaduais
O Programa Jovens Repórteres do Meio
Ambiente, promovido pela FEE – Foundation for
Environmental
Education
(Fundação
para
Educação Ambiental) em parceria com o IAR –
Instituto Ambiente em Rede e desenvolvido em
Garopaba, através do Programa de Educação
Ambiental Prof. José Lutzenberger abarcou as
03 escolas estaduais localizadas em Garopaba.
Entendendo a tecnologia como ferramenta
indispensável para o desenvolvimento de novas
ferramentas para a educação, a coordenação da
Mostra Lutz viabilizou o uso de óculos de
realidade
virtual.
Estudantes
atuaram
voluntariamente
demonstrando
o
funcionamento nos stands. Além da realidade
virtual, também foi apresentado um stand de
realidade aumentada, o que despertou muita
curiosidade.
.

No período de outubro a novembro, jovens
entre 13 e 18 anos foram capacitados pela
Jornalista
Clarinha
Glock
para
criarem
reportagens envolvendo o tema dos resíduos
sólidos. Ao todo participaram 10 turmas que
desenvolveram 24 projetos distintos, entre
reportagens escrita, vídeos e exposições
fotográficas com distintos enfoques para a
questão dos resíduos sólidos, tais como: coleta
seletiva, compostagem, lixo na praia (bitucas),
impacto
do
lixo
na
fauna
marinha,
comportamento de torcedores num campo de
futebol em relação ao lixo, reciclagem como
fonte de recursos, lixo hospitalar e projetos
escolares de coleta seletiva.

Os jovens e seus professores apresentaram o
resultado desses projetos, através de vídeos,
banners, fotografia e apresentação musical no
evento final da 16ª Edição do Programa de
Educação Ambiental / Mostra Lutz, realizado em
24 de novembro no Pavilhão da Feira de Verão.

Plenária CONAPA
A 56ª Plenária do Conselho Gestor da APA da
Baleia Franca, realizada no Gaia, em 30 de
novembro, contou com a participação do novo
coordenador da CR9 - ICMBio, o analista
ambiental Henrique Ilha que pautou sua fala
pela importância do diálogo e interlocução com
todos os setores da sociedade. Na programação
do dia: 1) Plano de manejo com apresentação
dos resultados preliminares das normas e zonas
colhidas nas 23 oficinas setoriais e definição da
agenda das próximas oficinas intersetoriais. 2)
Apresentação e aprovação da minuta de
portaria de regulamentação do TOBE e debate
sobre tamanho da área refúgio de baleias na
Praia da Ribanceira. 3) Breve síntese do Projeto
de Gastos Públicos em conservação e índice de
vulnerabilidade as mudanças climáticas, criado
pela Secretaria Estadual de Planejamento.

Receptivo EE Miguel de Patta
Oriunda de Grão Pará, turma de 45 estudantes
do 6o ano do ensino fundamental, sob
coordenação da Profa. Edineia Pazzeto, foi
recebida com café da manhã no Gaia, no dia 28
de novembro.

Na sequência uma roda de conversa propiciou
conhecimento sobre os princípios e ações sócio
ambientais do Gaia. Através da trilha central
visitaram a região do Ouvidor e receberam
informações sobre o enriquecimento das
florestas, desenho dos lagos, criação dos
búfalos no sistema de pastoreio rotativo e as
edificações sustentáveis. O período da tarde foi
dedicado a conhecer a sede de nossos parceiros
da Eco Garopaba e praticar stand up com as
pranchas de pet na Lagoa da Encantada.

A Associação de Surf da Guarda do Embaú
apresentou os trabalhos que estão sendo
desenvolvidos no âmbito da Reserva Mundial de
Surf, recentemente instituída. O Projeto Baleia
Franca
apresentou
dados
sobre
o
monitoramento das baleias nessa temporada e
a
APABF
informou
os
procedimentos
administrativos e legais tomados frente ao dano
ambiental causado na praia da Barrinha, em
casa de particular que fez um enrocamento da
praia pós ressaca do mar.
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Figueira branca (Ficus organensis) no campo do
Gaia:
“condomínio” de diversas espécies de
bromélias, plantas epífitas que se apoiam em outro
vegetal para obter mais luz e mais ventilação.

