
Ofício nº 41 /2022      Baturité, 10 de maio de 2022. 

De: Rosângela Sá Facó 

Superintendente da Autarquia do Meio Ambiente - AMAB 

Para: Artur José Vieira Bruno 

Secretário do Meio Ambiente do Ceará - SEMA 

Cumprimentando-o cordialmente, venho por meio deste, encaminhar em anexo, o plano 

de trabalho com a programação referente a comemoração alusiva a Semana do Meio Ambiente, 

que se realizará no período de 05 a 10 de junho de 2022, no município de Baturité.  

Na oportunidade, conforme solicitado via oficio circular nº42/2022-

COEAS/GAB/SEMA, requeremos a avaliação do referido plano de trabalho e o apoio ao 

município com matérias educativos, de comunicação e mudas de árvores, visando estabelecer um 

elo de fundamental relevância para concretização do evento. 

       Atenciosamente, 

Rosângela Sá Facó 

Superintendente da Autarquia do Meio Ambiente - AMAB 
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APRESENTAÇÃO 

Buscando destacar o dia mundial do Meio Ambiente e da Ecologia, comemorado em 5 de 

junho, estabelecido pela ONU, será realizada pela Autarquia do meio ambiente de Baturité - AMAB em 

parceria com a Secretaria do Meio Ambiente do Ceará – SEMA, a Semana do Meio Ambiente no 

município de Baturité, onde acontecerá de 05 a 10 de junho de 2022, trazendo como proposta a 

conscientização para preservação das nascentes, garantindo que todos tenham acesso à água de 

qualidade, onde serão desenvolvidas ações que visem o cuidado ambiental para toda a comunidade.  

 

JUSTIFICATIVA  

As nascentes ideias são aquelas que fornecem água de boa qualidade, abundante e contínua, 

possibilita sua distribuição por gravidade, sem gasto de energia. Além da quantidade de água produzida 

pela nascente, é desejável que tenha boa distribuição no tempo, ou seja, a variação da vazão situe-se 

dentro de um mínimo adequado ao longo do ano. É fundamental tanto para o uso econômico e social da 

água – bebedouros, irrigação e abastecimento público – como para a manutenção do regime hídrico do 

corpo d’água principal, garantindo a disponibilidade de água no período do ano em que mais se precisa 

dela. É de extrema importância contemplar a preservação e melhoria da água quanto à quantidade e 

qualidade, manipulando de forma sistêmica os recursos de uma região.  

O município de Baturité, possui um expressivo potencial hídrico. No entanto, a sua 

exploração é realizada de forma inconsequente, trazendo grandes impactos ao meio ambiente e a 

população. Com o desenvolvimento de ações para identificação, recuperação e conservação de nascentes 

dos cursos de água, é possível efetivar o bom cumprimento da legislação, melhorar e aumentar o acesso 

a água de qualidade, assim como favorecendo as futuras gerações do nosso planeta. 

A educação ambiental não deve ser vista como algo distante do cotidiano das pessoas, mas 

como parte de suas vidas. É de fundamental importância à conscientização da preservação do Meio 

Ambiente para a nossa vida e todos os seres vivos. A conscientização quanto a essa preservação deve ser 

trabalhada no ambiente escolar e na comunidade. Busca-se então, com o Projeto Semana do Meio 

Ambiente no município, a incorporação dos temas transversais de modo a facilitar a compreensão da 

realidade unindo saberes, buscando desenvolver nas pessoas a visão crítica que lhe permita um 

protagonismo ativo. 



                                                
 

                                                 

OBJETIVOS 

 Promover práticas de sustentabilidade, para aumentar a proteção e conservação dos 

recursos hídricos e da biodiversidade; 

 Criar alternativas de envolvimento da comunidade para conscientização sobre a 

preservação das nascentes e das áreas de preservação ambiental APA;  

 Estimular as pessoas a serem multiplicadores dos conhecimentos sobre meio ambiente;  

 Reverter as previsões pessimistas dos indicadores econômicos, sociais e ambientais para 

o futuro próximo. 

 

PROGRAMAÇÃO DO MUNÍCIPIO 

 

 05/06/2022 – Domingo 

Horário: 8:30 às 10:30 

Atividade: Abertura oficial e Plantio de mudas na comunidade da Raposa.  

Local: Comunidade da Raposa 

Público: Comunidade em geral 

Responsável: Prefeitura de Baturité, AMAB e Comunidade.  

 

 06/06/2022 –  Segunda-Feira   

Horário: 9:00 às 11:00 

Atividade: Cine Ambiental – Apresentação de filmes, palestra interativa, oficinas na temática da 

campanha. 

Local: Escola Eduardo Taveira, localizada em Área de Proteção Ambiental 

Público: Alunos de ensino fundamental I.  

Responsável:  AMAB – Autarquia do Meio Ambiente de Baturité. 

 

 

 07/06/2022 –  Terça-Feira   



                                                
 

                                                 

Horário: 08:00 às 12:00  

Atividade: Gincana Escolar  

Local: Escola Estevão Alves da Rocha 

Público: Alunos  

Responsável: AMAB – Autarquia do Meio Ambiente de Baturité, Secretaria de Educação.  

 

 08/06/2022 –  Quarta feira  

Horário: 08:30 às 11:00 

Atividade: Tenda Ecológica, Roda de conversa, Palestra. 

Local: Liceu 

Público: Alunos do ensino médio 

Responsável: AMAB – Autarquia do Meio Ambiente de Baturité, OAB subsecção Maciço de Baturité, Ágape 

Sustentabilidade, BPMA. 

 

 09/06/2022 –  Quinta feira  

Horário: 08:30 às 11:00 

Atividade: Jornada Ambiental (Exposição de fotos e vídeos, filmes, palestras, apresentação de trabalhos). 

Local: Escola Municipal Domingos Sávio 

Público: Alunos do Ensino Fundamental I e II 

Responsável: Ágape Sustentabilidade, OAB subsecção Maciço de Baturité, AMSA, Escoteiros, ACEMB, 

Endemias, IFCE, AMAB. 

 

 10/06/2022 –  Sexta-feira  

Horário: 08:30 as 11:00 

Atividade: Tenda Ecológica, distribuição de mudas, e encerramento das atividades. 

Local: Secretaria de Desenvolvimento Econômico e Social  

Público: Crianças Jovens e Idosos assistidos pelo CRAS  

Responsável: AMAB, ENDEMIAS, AJAs, Ágape Sustentabilidade. 


