
Of. Nº 07 /2014/COEAS/CONPAM.                        

                         Fortaleza, 30 de abril de 2014

Exmo.(a) Sr.(a)

Assunto: Semana Nacional do Meio Ambiente

Excelentíssimo(a) Senhor(a) Prefeito(a),

Cumprimentando-o(a), cordialmente, temos o prazer de convidar Vossa Excelência para participar 
das comemorações alusivas à SEMANA NACIONAL DO MEIO AMBIENTE, durante o período 
de 01 a 06 de junho de 2014.

No Estado do Ceará, o CONPAM – Conselho de Políticas e Gestão do Meio Ambiente, como órgão 
responsável  pela  Política  Ambiental  do  Estado,  coordenará  este  evento  através  de  sua 
Coordenadoria  de  Educação  Ambiental  e  Articulação  Social  (COEAS),  em  parceria  com  os 
municípios cearenses, ONG's e instituições públicas e privadas. 

Neste  ano,  o  tema  sugerido  para  ser  trabalhado,  escolhido  durante  reunião  da  Comissão 
Interinstitucional de Educação Ambiental – CIEA em 24 de abril passado é: Benefícios da Educação 
Ambiental.

A Educação Ambiental é um dos princípios elencados na Politica Nacional do Meio Ambiente, Lei 
6938/81, artigo 2°. É instrumento fundamental para uma análise crítica da realidade e participação 
ativa na preservação ambiental para a transformação social. 

O CONPAM, como promovedor do evento, sugere para os municípios do Estado, atividades que 
visam  incentivar  a  participação  individual  e  coletiva,  de  forma  permanente  e  responsável  no 
cuidado com a natureza, estimulando novas capacidades nos indivíduos para compreender e intervir 
na transformação do mundo. 

Importante  ressaltar  que  a  parceria  visa  estabelecer  elos  de  fundamental  importância  para 
concretização  de  eventos  que  primam  pela  inclusão  e  sensibilização  social  para  as  questões 
ambientais.  Salientamos  que a  finalidade  da SEMANA NACIONAL DO MEIO AMBIENTE é 
difundir a compreensão integrada do meio ambiente e a interdependência entre todos os seres vivos. 

Precisamos entender a atual crise civilizatória, compreendendo que todos somos responsáveis por 
tudo que está acontecendo no planeta. Essa é a base para o alvorecer de uma nova era. Um novo 
tempo no qual o ser humano não está no centro dos interesses e sim uma espécie que está junto com 
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todos os outros seres na teia da vida. É necessário cuidar da natureza por causa do direito à vida de 
todos os organismos vivos que existem e realizam os processos necessários para a manutenção da 
vida no planeta. 

Atividades sugeridas para a
SEMANA DO MEIO AMBIENTE 2014

Atividade Objetivo

Pedalada Estimular uso de transportes ecológicos

Palestras, Exposição de Vídeos, Fotos 
e rodas de conversa sobre ecologia

Apresentar e discutir assuntos sobre às relações 
dos seres vivos entre si e com o ambiente.

Troque o plastico pela vida Incentivar  a  troca  de  garrafas  PET por  mudas 
nativas.

Feira de alimentos orgânicos: 
alimentação sustentável 

Estimular o consumo de produtos naturais livres 
de venenos e químicos.

Mutirão de lixo eletrônico Incentivar  a  doação do “lixo” eletrônico a  uma 
instituição filantrópica.

Trilhas  guiadas  no  entorno  de  áreas 
naturais  com vida silvestre  animal  e 
vegetação nativa

Realizar  trilhas  pela  área,  mostrando  a 
biodiversidade e o papel desta na manutenção da 
vida no planeta.

Yôga/Tai-chi-chuan Ambiental Proporcionar momentos de relaxamento, 
contemplação e imersão na natureza.

Oficina  de  reutilização  para 
confecção de brinquedos

Criar brinquedos com materiais que iriam para o 
lixo, resgatando as brincadeiras que estimulam a 
imaginação e o senso de coletividade.

Oficina de customização de roupas Incentivar a população a levar  roupas antigas e 
ensiná-las a transformá-las em uma nova roupa.

Concursos  de  redação,  desenho e/ou 
fotografia

Incentivar  os  alunos  a  refletirem  sobre  como 
funciona  a  natureza  –  ciclos,  teia  da  vida, 
processos, cooperação, diversidade biológica. 

Feira de trocas e doações Proporcionar a  vivência  de  um  outro  tipo  de 
consumo,  sem  necessidade  da  compra, 
estimulando  a  socialização,  o  desapego  e  a 
solidariedade. Produtos: livros, cds, dvds, roupas, 
brinquedos, objetos de decoração, etc.
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Aproveitamos  para  solicitar  sua  colaboração  no  sentido  de  encaminhar  até  dia  23  de  maio,  a 
programação  das  atividades  alusivas  para  a  Semana  do  Meio  Ambiente  do  município  com  a 
finalidade de ser publicitada na página do CONPAM, bem como para avaliarmos a possibilidade de 
uma eventual colaboração. 

Certos de que somente a cooperação mútua de todos os setores da sociedade civil e dos órgãos 
públicos nos levará à concretização de um Estado sustentável.  

Atenciosamente,
                                                                 

________________________________________
Nancy Mireya Sierra Ramírez 

Coordenadora
Coordenadoria de Educação Ambiental e Articulação Social - COEAS

Telefones (85)3101.5529 ou 3101.1247 
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