
UNIDADE DE CONSERVAÇÃO: APA DO RIO PACOTI E CORREDOR ECOLÓGICO DO RIO

PACOTI

SEMANA DO MEIO AMBIENTE

JUSTIFICATIVA  

 A semana do Meio Ambiente é um evento que buscar  abordar a importância do cuidado com o

Meio ambiente com a cooperação da comunidade em geral, o poder público e  as escolas da rede

municipal e estadual, caracterizando-os com agentes disseminadores da educação ambiental.

OBJETIVOS 

Abordar a importância da manutenção da vegetação das margens dos recursos hídricos, coleta sele-

tiva e educação ambiental como meio de conservação, conscientização e valorização do meio ambi-

ente. Busca-se estimular a sensibilização da comunidade quanto à importância da separação de resí-

duos e expor os benefícios que essas ações promovem, a  preservação dos mananciais com a vegeta-

ção de mata ciliar pra evitar assoreamento dos recursos hídricos, levando-se em conta a problemáti-

ca individual do município, tendo em vista que esse estímulo promove a melhoria da qualidade de

vida dos cidadãos através de mudanças de hábitos, valores e atitudes.

Dia: 06/06 – segunda- feira

Horário: 08h30mim às 11h30mim
Ação: Plantio de mudas no entorno da lagoa do Coaçu
Material: mudas nativas para plantio, camisetas e bonés
Público:Alunos da E.E.F Paulo Sá – Mangabeira - Eusébio
Local:  Eusébio
Parceiros: 
Responsável: Gestão da APA do Rio Pacoti/COBIO/SEMA

Horário: 13h30mim às 15h 
Ação: Plantio DE MUDAS PARA O ENTORNO DAS MARGENS DO MANGUEZAL
Material: mudas nativas para plantio, camisetas e bonés
Público:Alunos 
Local: Aquiraz/PORTO DAS DUNAS E SEDE
Parceiros: SEMAD/AQUIRAZ
Responsável: Gestão da APA do Rio Pacoti/COBIO/SEMA 
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Dia: 08/06 – quarta-feira

Horário: 09:00 as 11:30
Ação: Caminhada ecológica e plantio de mudas no entorno da lagoa do Antônio Miguel
Material: mudas nativas para plantio, camisetas e bonés
Público: AJAS e Núcleo de jovens de Itaitinga
Local: Centro de Itaitinga na praça de eventos
Parceiros:  SEMAM/ Itaitinga;equipe  do  Batalhão  da  Polícia  Ambiental  do  Estado;  Equipe  de
esporte.
Responsável: Gestão do corredor ecológico do Rio Pacoti/COBIO/SEMA

MATERIAL: 

150 MUDAS NATIVAS
150 CAMISETAS
150 BONÉS
150 PANFLETOS SOBRE CAMPANHAS EDUCATIVAS DO MEIO AMBIENTE
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