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JUSTIFICATIVA   

As mudanças climáticas estão se agravando rapidamente nos últimos anos em 

todo o mundo. O fator hídrico é uma das peças fundamentais e preocupantes desse 

desequilíbrio, o que resulta na escassez do líquido precioso que a cada dia vem 

ficando mais difícil para a população.  

No Brasil passamos por várias polêmicas nos últimos anos, com o crescimento  

das áreas urbanas e no campo e com o desaparecimento das áreas de preservação 

principalmente no leito dos rios e mananciais, dando lugar a grandes obras de infra-

estrutura e deixando de lado a importância da preservação.  A gravidade dessa crise 

hídrica, exige que sejamos mais criativos e pensemos em alternativas adicionais à 

preservação que possam garantir segurança hídrica num futuro próximo.      

          É de suma importância trabalhar a Semana do Meio Ambiente como destaque, 

mas as ações voltadas a esse seguimento têm que ser contínuas e sempre pensando 

na sustentabilidade e na qualidade de vida para nossas futuras gerações.   

OBJETIVOS 

           A Secretaria de Agricultura, Meio Ambiente e Pesca em parceria com a 

Secretaria municipal de Educação, tem como objetivo geral conscientizar a 

comunidade escolar e toda a população urbana e rural inteirada dos problemas 

ocasionados pela escassez hídrica que vem ano a ano afetando as comunidades. 

Os objetivos específicos estão distribuídos em três  pontos:  

 Conscientizar a população do município de Assaré em geral para que seja 

evitado o desmatamento das matas ciliares e nascentes. 

 Informar a população, sobre o assoreamento do nosso maior manacial existente 

no município e a importância do plantio de árvores nativas para a recomposição 

de áreas degradadas. 

 Conscientizar aos agricultores sobre o uso excessivo de agrotóxicos e o destino 

correto das respectivas embalagens. 

 

 



Rua Marechal Amarante, S/n – Bairro LaranjeirasAssaré-CE. 
CEP 63140-000 - CNPJ 07.587.983/0001-53 

seagriassare@gmail.com  
(88)99656-9057 

 

 

 

PROGRAMAÇÃO 

 

Dia: 05/06 Domingo 

Horário:08:30h da manhã 
Atividade:  Entrevista em Rádio 
Público: População em Geral 

Local: Rádio Cultura FM 

Responsável:Secretaria de Agricultura, Meio Ambiente e Pesca e AJAS. 

 

 

 
Dia: 06/06 – Segunda Feira 
Horário:09:30 ás 13:30  
Atividade: Roda de conversa sobre o tema” Nascentes preservadas, água garantida”, 
com transmissão pelo youtube e redes sociais do município. 
Público: Alunos de eletivas ambientais da Escola Raimundo Moacir de Alnecar Mota, 
alunos do curso Técnico em Agronegócio e Desenho da constução Civil , alunos do 
Ensino Fundamental do Município. 

  Local: Auditório da EEEP Antonia Nedina Onofre de Paiva 

Responsável:Secretaria de Agricultura,Meio Ambiente e Pesca E Secretaria Municipal 

de Educação. 

 

 

 
Dia: 07/06 - TerçaFeira 
Horário: 07:30 da manhã. 
Atividade: Palestras e oficinas sobre assoreamento e revitalização de mananciais e 
matas ciliares, aula prática com o plantio de mudas nativas da região nas áreas 
afetadas no entorno do manancial. 

  Público: Alunos da rede municipal de ensino da escola Batistina  Braga. 

Local: Montante do Açude Canoas 

Responsável:Secretaria de Agricultura,Meio Ambiente e Pesca, Secretaria de 
Eduação e AJAS. 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 
Dia: 08/06 Quarta- Feira 
Horário: 08:00 da manhã. 
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Atividade:Conscientização da comunidade escolar sobre a preservação do manacial  

existente na comunidade e Distribuição de mudas nativas da região. 

Público: Alunos da Escola Maria Célia Ferreira , Distrito de 
Amaro. 
Local: Açude da Pedra Preta. 

Responsável:Secretaria de Agricultura,Meio Ambiente ePesca, Secretaria de 

Educação e AJAS. 

 

 

 

Dia 09/06- Quinta -Feira 
 
Horário: 8:00 da manhã 
 
Atividade: Visita ao leito do rio e  plantio de árvores nativas para ajudar na 
recomposição da mata ciliar e dialogar sobre a importância dessa valiosa prática. 
 
Público: Alunos da Escola de Ensino Infantil e Fundamental Joaquim Neco da Costa 
no Distrito de Genezaré. 
Local : Leito do Rio Bastiões no Sítio Redondo. 
 
Responsáveis: Secretaria de Agricultura, Meio Ambiente e Pesca , Secretaria de 
Educação e AJAS. 
 
 
 
Dia 10/06- Sexta- Feira. 
 
Horário: 8:00 da manhã 
 
Atividade: Palestra sobre Assoreamento de pequenos mananciais e reservatórios 
hídricos e distribuição de mudas nativas da região. 
 
Público: Alunos do ensino fundamental e médio da rede municipal de ensino. 
 
Local: Escola Antonio Ângelo da Silva, Vila Bonita – Serra de Santana. 
 
Responsáveis: Secretaria de Agricultura, Meio Ambiente e Pesca , Secretaria de 
Educação e AJAS. 
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  Dia 11/06- Sábado 

Horário:08:00 da manhã. 
Atividade:Distribuição de Mudas nativas e frutíferas. 
Público: População em Geral 

Local: Praça do Mercado público – Centro Assaré 

Responsável:Secretaria de Agricultura,Meio Ambiente e Pesca e AJAS. 
 
 
 
Dia 12/06 – Domingo 
Horário: 09:00 da manhã. 
Atividade: Culminância das ações realizadas duarante a  semana através da 
produção de vídeo agradecendo as parcerias que estiveram envolvidas no processo. 
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