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PLANO DE TRABALHO - SEMANA DO MEIO AMBIENTE 2022 

Tema norteador das ações da Semana do Meio Ambiente será “NASCENTES 

PRESERVADAS, ÁGUA GARANTIDA”. 

 

1- JUSTIFICATIVA 

O Dia Mundial do Meio Ambiente, comemorado em 5 de junho, tem como finalidade 

chamar a atenção de todas as esferas da população para os problemas ambientais e para 

a importância da preservação dos recursos naturais. A data foi instituída na Conferência 

das Nações Unidas sobre o Meio Ambiente Humano, em 1972. 

Dentre os principais problemas que afetam o meio ambiente, podemos destacar a 

poluição das águas. Esse problema e outros poderiam ser evitados se todas as esferas da 

sociedade se conscientizassem da importância do uso correto e moderado dos nossos 

recursos naturais. 

Apesar de parecer uma tarefa difícil, o meio ambiente pode ser ajudado com medidas 

individuais bastante simples de sustentabilidade. Se cada um fizer sua parte, podemos 

garantir um futuro mais promissor para as gerações futuras. É papel do município 

desenvolver ações que despertem a população para os cuidados com o nosso planeta, e 

em especial com o nossas águas. 

Nesse sentido, o município de Chorozinho se determina desenvolver a semana do meio 

ambiente com vistas a ressaltar através das atividades a importância da prática e do 

exercício diário e constante de atitudes ecologicamente positivas incentivando práticas 

preservação com as águas.  

Para tanto, queremos realizar ações voltadas à melhoria do meio ambiente e da 

qualidade de vida, promovendo o intercâmbio entre a escola e a comunidade, e 

contribuir assim para um dia a dia participativo, democrático, animado e saudável. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



2- OBJETIVOS 

Desenvolver a semana do meio ambiente com vistas a ressaltar e sensibilizar a 

população sobre a importância das nascentes, limpeza de açudes, lagos, rio e outras 

fontes de água, assim contribuindo com a preservação da natureza, através de diversas 

atividades, dando importância a prática e o exercício diário e constante de atitudes 

ecologicamente positivas. 

 

2.1- OBJETIVOS ESPECIFICOS  

- Contribuir para Educação Ambiental nas escolas de forma permanente e envolver a 

comunidade escolar e o entorno onde vivemos para pensar nas soluções para os 

problemas atuais e na construção de um futuro desejado por todos com menos poluição 

das fontes de águas; 

 - Criar e fortalecer espaços de debate na sociedade sobre os problemas sociais e 

ambientais do município e perceber como eles se relacionam com o mundo, para que as 

novas gerações se empenhem em contribuir para a solução dos problemas sociais e 

ambientais; 

- Reconhecer as responsabilidades individuais e coletivas a esse tema, planejar ações 

que contribuam para transformações da comunidade e propiciar mudanças nos espaços 

do município.  

 

3- Apoio solicitado a SEMA   

Solicitamos juntos a Secretaria do Meio Ambiente do Estado do Ceará, alguns materiais 

para que possamos enriquecer nossas ações durante a Semana do Meio Ambiente de 

Chorozinho. Segue a listagem: 

- Material Gráfico para ser utilizados durante as atividades (dinâmicas e brincadeiras); 

- Panfletos, Folders e Banner; 

- Camisas (300);  

- Bonés (200); 

- Sacolas veiculares (300);  

- Mudas de plantas nativas e frutíferas (300). 

 

Estimativa de 800 pessoas.  
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PROGRAMAÇÃO 

 

 

Dia: 06/06/2022 – Segunda-feira 

 

Horário: 09:00h 

Atividade: Abertura oficial da Semana do Meio Ambiente e distribuição de mudas 

        
Atividade 

Visita itinerante nas Secretarias Municipais com distribuição de mudas e brindes 

(camisas, bonés, sacolas veiculares e panfletos). 

  

Público: Funcionários públicos e população em geral  

Local: Secretarias Municipais 

Responsável: Secretaria de Agricultura, Meio Ambiente e Recursos Hídricos e AJA’s - 

Agentes Jovens Ambientais 

 

  

Dia: 07/06/2022 – Terça-feira 

  

Horário: 09:00h 

Atividade: Apresentação do Projeto ECOJUA de coleta de óleo usada, com distribuição 

de mudas e brindes (camisas, bonés, sacolas veiculares e panfletos). 

 

Público: Estudantes e professores da rede pública municipal, estadual e rede privada. 

Local: Escolas da Sede do município 

Responsável: Secretaria de Agricultura, Meio Ambiente e Recursos Hídricos e AJA’s - 

Agentes Jovens Ambientais 

                        

  

Dia: 08/06/2022 – Quarta-feira 

  

Horário: 09:00h 

Atividade: Cinema Ambiental com ênfase na questão da preservação das fontes de água 

do município e distribuição de mudas e brindes (camisas, bonés, sacolas veiculares e 

panfletos). 

           

Público: Estudantes e professores da rede pública municipal  

Local: Escola de Educação Infantil. 

Responsável: Secretaria de Agricultura, Meio Ambiente e Recursos Hídricos e AJA’s - 

Agentes Jovens Ambientais 

                         

 

 

 

 

                



Dia: 09/06/2022 – Quinta-feira 

  

Horário: 08:00h 

Atividade: Blitz Ecológica, com distribuição de mudas e brindes (camisas, bonés, 

sacolas veiculares e panfletos)  

 

Público: População em geral. 

Local: Próximo a Ponte do Rio Choro. 

Responsável: Secretaria de Agricultura, Meio Ambiente e Recursos Hídricos e AJA’s - 

Agentes Jovens Ambientais. 

                        

 

Dia: 10/06/2022 – Sexta-feira 

 

Horário: 08:00h 

Atividade: Caminhada Ecológica, com distribuição de mudas e brindes (camisas, 

bonés, sacolas veiculares e panfletos). 

 

Público: Grupo de Idosos do CRAS e População em Geral  

Local: Praça do Monumento Menino Jesus até as Margens do Rio Choro 

Responsável: Secretaria de Agricultura, Meio Ambiente e Recursos Hídricos e AJA’s - 

Agentes Jovens Ambientais. 

                        

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

_______________________________________________________________________  

Apoio:  

 


