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JUSTIFICATIVA 

A água é apontada como um recurso natural de altíssimo valor econômico, estratégico e social, já 

que todos os setores de atividade humana necessitam dela para desempenhar suas funções. Tendo 

em vista a vital importância da água de boa qualidade e a possibilidade de ocorrer a sua escassez 

em várias regiões do planeta, num futuro bem mais próximo do que muitos imaginam, esse 

problema tornou-se uma das maiores preocupações de especialistas e autoridades no assunto. 

As bacias, principalmente as de cabeceiras, devem ser tratadas como algo de mais importante que 

existe em uma propriedade, pois são elas as responsáveis pela existência das nascentes que, por 

sua vez, são fontes de água valorosas para a humanidade. 

Uma nascente, também conhecida como olho d’água, nada mais é que o aparecimento, na 

superfície do terreno, de um lençol subterrâneo, dando origem a cursos d’água.  

Elas correspondem ao local onde se inicia um curso de água (rio, ribeirão, córrego), seja grande ou 

pequeno. As nascentes se formam quando o aquífero atinge a superfície e, consequentemente, a 

água armazenada no subsolo jorra na superfície do solo. 

Dados revelam que o Brasil tem 12% da reserva de água doce do mundo, e mais de 70% das 

reservas hídricas do País se concentram na Amazônia. Devido a essa aparente abundância, muitas 

vezes, o recurso é tratado com se jamais fosse acabar. Entretanto, a importância da preservação 

dos rios e nascentes é indiscutível. 

Visando frear o desperdício e a degradação da água, em todas as partes do mundo, diversos órgãos 

(governamentais e não governamentais) têm se empenhado em criar meios para despertar uma 

consciência de uso racional da água bem como da preservação dos seus mananciais.  

 

OBJETIVOS 

Objetivando a preservação das nascentes ou olhos d´água, o Governo do Estado do Ceará, através 

da Secretaria do Meio Ambiente (SEMA) estará comemorando a Semana do Meio Ambiente, que 

acontecerá no período de 05 a 12 de junho do ano em curso. Neste ano o tema será “Nascentes 

Preservadas, Água Garantida”.  

Esta campanha que tem como parceiros os municípios cearenses e outras instituições 

governamentais e não governamentais, tem o objetivo sensibilizar o cidadão e comunidades sobre a 

preservação das nascentes. Pois elas abastecem os riachos, córregos e cursos d’água que por sua 

vez abastecem os rios. Se não houver a proteção das nascentes, menor será a vazão de água 

disponível, os cursos d’água podem secar e a qualidade das águas será prejudicada, afetando todos 

os seres vivos que dependem dela para sobreviver.  

Somado a isso, sabemos ser de enorme relevância ambiental das florestas e demais formas de 

vegetação natural ocorrentes nas áreas de preservação permanente (APPs), em especial quanto às 



 

funções que elas exercem ao longo dos cursos d’água, fornecendo proteção aos recursos hídricos e, 

principalmente, servindo como abrigo e corredor de deslocamento das espécies da fauna. 

 

OBJETIVOS ESPECÍFICOS 

- Divulgar as atividades e ações a serem desenvolvidas durante a campanha “Semana do Meio 

Ambiente”, na comunidade de modo geral; 

- Sensibilizar a população sobre a importância de sua participação, atitudes e práticas de ações 

relacionadas ao consumo consciente da água no município; 

- Levar ao conhecimento dos munícipes meios de utilização dos recursos naturais, em especial da 

água; 

- Conscientizar a população na minimização de perdas ao longo dos seus processos e reuso da água; 

- Interagir com alunos, professores, núcleos gestores e servidores das escolas públicas e particulares 

a participarem de forma efetiva na execução de atividades/ações práticas relacionadas à temática 

Semana do Meio Ambiente em nosso município. 

 

CRONOGRAMA DAS ATIVIDADES 

 

Dia 07/06 (Terça-feira) - Abertura Oficial 

Horário: 08:30 horas  

Atividade: Apresentação artística e distribuição de mudas de árvores nativas; 

Local: Mercado Público Raimundo Martins Araújo; 

Público alvo: Representantes e Secretários Municipais, Alunos, Professores e Núcleos Gestores das 

escolas públicas municipais e estaduais do município e população geral; 

Responsáveis: Secretarias do Meio Ambiente, de Transportes, de Agricultura, da Cultura, de 

Educação, Comdema, Agentes Jovens Ambientais (AJAs) e Escolas envolvidas na campanha. 

 

Dia 08/06 (Quarta-feira) – Horário: 8:00 às 10:00 horas e de 14:00 às 16:00 horas; 

Atividades: Roda de Conversa sobre o tema “O Uso Consciente da Água”;  

Local: Escolas Públicas da sede e do interior do município; 



 

Público alvo: Alunos da Educação Infantil e Ensino Fundamental das escolas públicas do município; 

Responsáveis: Secretarias do Meio Ambiente, da Educação, da Agricultura, de Transportes, 

Comdema, Agentes Jovens Ambientais (AJAs) e Escolas envolvidas na campanha.  

 

Dia 09/06 (Quinta-feira) - Horário: 08:30 às 10:30 horas  

Atividade: Palestra com o Tema: “Nascentes Preservadas, Água Garantida” – Palestrante: 

Professor Benício Araújo; 

Local: Auditório da E.E.E.P. Guiomar Belchior Aguiar; 

Público alvo: Alunos do Ensino Médio, Gestores Públicos, Representantes Municipais; 

Responsáveis: Secretarias do Meio Ambiente, da Educação, de Transportes, Comdema, Agentes 

Jovens Ambientais (AJAs), E.E.M. Dona Marieta Cals e E.E.E.P. Guiomar Belchior Aguiar. 

 

Dia 10/06 (Sexta-feira) – Encerramento 

Horário: 7:00 horas 

Atividade: Passeio Ecológico 

Local de Saída: Secretaria Municipal do Meio Ambiente (Centro Comunitário); 

Público alvo: Alunos do ensino médio, AJAs, membros do Comdema; professores e gestores 

escolares. 

Responsáveis: Secretarias do Meio Ambiente, da Educação, da Cultura, de Transportes e Escolas 

envolvidas na campanha. 

 


