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Tema: “Nascentes Preservadas, Água Garantida” (Plantando Esperança) 

Justificativa: 

Acreditamos que preservar o meio ambiente é emergencial e todos 

devem estar envolvidos. Devemos agir como cidadãos íntegros, 

conscientes em respeitar outras pessoas, animais e plantas, com o mesmo 

respeito que desejamos para nós mesmos. 

Desenvolver um projeto que incentiva o conhecimento ambiental e 

atividades conscientes, autossustentáveis e saudáveis, sempre integrando 

os hábitos diários com atitudes ambientalmente conscientes. Preservar os 

recursos hídricos é um desafio histórico. E quando se trata de uma região 

semiárida, cujo líquido é ainda mais valioso, essa tarefa se potencializa. 

Embora a estação chuvosa no Estado do Ceará em 2022 está satisfatória 

segundo a Secretaria dos Recursos Hídricos, mas ficamos quase uma década 

com  precipitações chuvosas abaixo da média histórica. O efeito imediato deste 

cenário é o declínio do volume dos açudes.  

Diante dos fatos expostos e a necessidade da preservação dos recursos 

naturais para garantir a sobrevivência não apenas da raça humana e sim  de 

todos os seres vivos a Secretaria do Desenvolvimento Agrário e Meio Ambiente 

desenvolve este projeto voltado a sociedade caririaçuense e  alunos do ensino 

médio e fundamental, realizaremos nossas atividades ambientalistas em duas 

etapas . 

Objetivos: 

• Conscientizar comunidade escolar  e membros das comunidades sobre a 

importância da preservação do meio ambiente, uso consciente da água e 

preservação das áreas de mananciais. 

• Criar alternativas de envolvimento da comunidade para conscientização 

sobre o desenvolvimento sustentável. 



 
 

Centro Administrativo Francisco Feitosa de Lira 
CEP: 63.220-000 FONE  

Rua Carlos Morais  

SECRETARIA MUNICIPAL DE 

DESENVOLVIMENTO AGRÁRIO 
E MEIO AMBIENTE  

 

• Promover práticas de sustentabilidade em escolas, com foco em 

atividades lúdicas para alunos e adoção de hábitos saudáveis e 

sustentáveis. 

 Programação; 

Data: 02/06- QUINTA- FEIRA  

Horário: 08 h às 11 h 

Atividade: Abertura oficial na praça da matriz com a banda da Escola Plácido 

Aderaldo Castelo com a entoação do Hino de Caririaçu e Xote Ecológico de 

Luiz Gonzaga . Será realizada uma caminhada ecológica com os alunos do 

ensino fundamental, os mesmos estarão uniformizados com camisas sobre o 

evento, portarão faixas e serão acompanhados por um carro de som , o 

percurso será da Praça da Matriz até o   Parque Recreio Paraíso ,no local os 

alunos serão recepcionados pelo Profº Alberto Pinheiro que na ocasião fará um 

pronunciamento  sobre a preservação hídrica e haverá distribuição de mudas 

de árvores nativas .  

 

Data :03/06- Sexta - FEIRA  

Horário: 08h às 11h 

Atividade: Palestra educativa para os alunos do Ensino Médio com os Agentes 

da Polícia Militar do Estado do Ceará, Batalhão de Policiamento Ambiental; 

Demonstração das experiências exitosas pelos Agentes Jovens Ambiental 

(AJA) . Evento sediado no auditório da Secretaria Municipal de Educação de 

Caririaçu. 
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Conclusão: 

A culminância deste projeto será realizada nas respectivas escolas ao longo do 

período letivo, com projetos elaborados pelos discentes e suas apresentações 

serão estipuladas pelo corpo gestor das respectivas unidades educacionais. 

 
Atenciosamente, 

 
 

 
 

LAÉRCIO NOGUEIRA DE ARAÚJO 
Secretário do Desenvolvimento Agrário e Meio ambiente – SEDAMA 
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