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Oficina de Jogos Cooperativos com Professores 
de Educação Física 
 
Alegria, integração e troca de experiências foi a tônica da 
1ª Oficina de Jogos Cooperativos. O grupo facilitado por 
Sandra, bióloga do GV, e Rosí, colega do Pós Graduação 
em Jogos Cooperativos, reuniu os 12 professores de 
educação física da rede municipal de ensino de Garopaba.  

 
 Os depoimentos e vivências demonstraram que educar 
crianças com base na pedagogia da cooperação, 
contrapondo-se à cultura da competição, já é um busca 
constante dos professores das séries iniciais de ensino. 
Segundo eles, “o antigo modelo do esporte técnico focado 
nas habilidades motoras dentro de um contexto 

competitivo cedeu espaço para a possibilidade real de 

formar indivíduos mais conscientes de sua função e 

atuação na sociedade”. 
 

Escolas de Imbituba visitam o Gaia Village 
As Escolas Municipais de Imbituba também estão 
oportunizando para seus alunos visitas guiadas ao Gaia 
Village. Este mês, recebemos a Escola Municipal 
Belarminda Pires e a Escola Ilda Pinho.   

       
Grupo de 41 alunos e 08 professores conheceram e 
interagiram com as principais ações ambientais do GV, 
especialmente as tecnologias associadas à geração de 
energia fotovoltaica. Igualmente despertou atenção dos 
visitantes, o banheiro seco de compostagem e próximo a 
sede, o pastoreio rotativo Sistema Voisin, da criação 
orgânica de búfalos.  

 

 

 

 

A relação de parceria entre o Instituto Federal 

e o GV vem sendo continuamente fortalecida. 

A visita do Diretor e 04 professores do IFSC - Campus 
Garopaba, ao Gaia Village em 07 de abril oportunizou uma 
apresentação mais detalhada das ações ambientais do GV 
e de suas relações com a comunidade.   

 

Na seqüência, sediamos Seminário de Capacitação Interna 
do IFSC, quando Juliana Adriano – UFSC/ NMD apresentou 
estudos sobre sistemas locais de conhecimento e produção 
agro ecológica. Debateu-se o processo de formação do 
grupo de agroecologia familiar do município e presentes 
desafios deste Núcleo que implementa boas práticas de 
produção de alimentos com caráter e valor agregado. O 
encontro contribuiu sensivelmente para um maior 
entendimento das sinergias possíveis entre nossas 
instituições.  

 

O IFSC, sua administração e equipe parecem não poupar 
esforços em continua busca de aperfeiçoamento dos 
conhecimentos sobre a realidade local assim como 
evidenciam claramente interesse em oportunizar formação 
técnica que atenda as demandas locais e fortaleça 
iniciativas que buscam a valorização dos ativos ambientais 
de Garopaba 

Reunião Comissão Interinstitucional de 

Educação Ambiental - CIEA  

 

 

 
Esta reunião foi pautada pela discussão e 
encaminhamentos com vistas à realização do próximo 
Encontro Estadual de Educação Ambiental. Neste, previsto 
para setembro, deve ser apresentado o Programa Estadual 
de Educação Ambiental – PROEEA, integrando os diversos 
setores que atuam no Estado na promoção da Educação 
Ambiental.  

 

        Notícias                                                

 

Integração com a Comunidade 

Representando a Federação das 
Entidades Ecologistas Catarinenses - 
FEEC, participamos de reunião da 
CIEA, realizada na Secretaria Estadual 
de Desenvolvimento Sustentável em 
Florianópolis.  



Reunião Câmara Técnica Gestão Territorial – 

CONAPA Baleia Franca 

Reunida no Gaia Village, a Câmara Técnica Gestão 
Territorial do Conselho da APA da Baleia Franca definiu os 
objetivos principais que deverão nortear Termo de 
Cooperação a ser assinado entre ICMBio/APABF e a 
Secretaria de Planejamento do Estado.  

 

- Incorporar os estudos, levantamentos e mapas 
produzidos pelo GERCO no processo de planejamento e 
gestão APA Baleia Franca de modo a compatibilizar plano 
de gerenciamento costeiro e futuro plano de Manejo da 
APA; - Ampliar a participação de todos os setores da 
sociedade; e Propor medidas de ordenamento e uso do 
território foram os objetivos definidos como principais 
deste Termo. 

 

Homenagem da Paróquia São Joaquim ao GV  

A Paróquia São Joaquim de Garopaba prestou homenagem 
a 12 das Instituições que tem colaborado voluntariamente 
na Campanha da Fraternidade - 2011.  

 

Neste contexto, a Fundação Gaia / GV foram 
reconhecidos, na pessoa de Dolizete Zilli, coordenador 
geral, como disseminadores de boas práticas ambientais 
junto à comunidade.  A homenagem se deu na Cerimônia 
do Lava Pés, na Quinta-Feira Santa, quando os 
representantes das instituições tiveram seus pés lavados 
pelo Padre Alcione como símbolo de agradecimento e de 
benção. 

 

 

 

 
 

Àqueles que participaram da Caminhada Ecológica, nas 
celebrações da Páscoa e Campanha Fraternidade 2011, 
foram presenteados com a vista da Pedra Branca. 
Oportunidade para contemplar toda a Lagoa da Garopaba 
e o mar.  
 
 

Programa de Arquitetura Sustentável do Gaia 

Village desperta interesse do Curso de 

Arquitetura da Faculdade Cruz e Souza.  

Grupo de 18 futuros arquitetos visitou o Gaia Village, sob 
orientação da Arq. Vanda Zanella e do Eng. Bolívar 
Fontoura, responsáveis pelas edificações do GV, tomando 
conhecimento dos conceitos que nortearam as práticas na 
construção do Espaço Gaia, Espaço Ouvidor e da Casa do 
Forte. Foram ressaltados os princípios da reutilização de 
materiais construtivos e a incorporação de tecnologias 
amigáveis na geração de energia, no aproveitamento das 
águas, no tratamento de efluentes e no conforto térmico.  

 

 

Receptivo da Associação de Moradores da 

Encantada 

A Associação de Moradores da Encantada, uma das 
comunidades no qual o Gaia Village está inserido, realizou 
passeio guiado ao Projeto. Em meio a caminhadas e 
passeio de dindin até a região do Ouvidor, grupo conheceu 
os princípios e ações aplicadas na área em busca da 
sustentabilidade ambiental.Houve relevante interesse 
pelas práticas orgânicas no trato dos resíduos e efluentes 
domésticos bem como no uso de tecnologias brandas de 
geração de energia como formas de interação e uso 
harmônico dos recursos naturais.  

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Reunião de apresentação do Programa SC Rural / 

Microbacias 3 – EPAGRI.    
Data: 04 de maio / 14h               Local: EM Pinguirito 
 
Reunião Comitê Executivo/ CONAPA BF 

Data: 06 maio / 08h                    Local: Gaia Village 
 

Reunião Coordenadores Câmaras Técnicas/CONAPA BF 

Data: 06 maio / 10h                    Local: Gaia Village 
 

Missa de Abertura da Pesca da Tainha 2011 - Garopaba 

Data: 14 de maio / 18h                     Local: Rancho Seu 
Gustavo                                                                                     

28º Encontro Catarinense de Apicultura 
Data: 20 e 21 maio                              Local: Águas Mornas 
 
Oficina de Jogos Cooperativos - Profs  Educação Física 

Data: 25 maio / 15h                            Local: EM Pinguirito Faça contato: 
Fone/fax: (48) 3354 -0002 
projeto@gaia.org.br          www.fgaia.org.br     www.gaia.org.br 
 

Imagem e/ou fato do mês  

Agenda 


