
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

PLANO DE TRABALHO SOBRE A SEMANA  DO 

MEIO  AMBIENTE DO MUNICÍPIO DE COREAÚ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

COREAÚ,05 de Maio de 2022. 

 

 

 

 



 
 

 

APRESENTAÇÃO: 

A SEMANA DO MEIO AMBIENTE que tem como tema central “ NASCENTES 

PRESERVADAS, ÁGUA GARANTIDA” que se realizará no período de 05 a 12 

de junho 2022.  A ação será desenvolvida pela Prefeitura Municipal de Coreaú, 

através da Secretaria Municipal do Meio Ambiente em parceria com outras 

secretarias da gestão pública municipal e outros coletivos da sociedade civil, com 

o objetivo de conscientizar e sensibilizar a população sobre a importância para 

o equilíbrio da vida no planeta, incentivando a preservação meio ambiente. 

Dentre as diversas atividades de educação ambiental, teremos: visitas as 

nascentes do rio Coreaú e rio Juazeiro, plantios de mudas de árvores nas 

nascentes e margens do rio, distribuição de material educativo, doação de 

mudas de árvores, trilhas e caminhadas ecológicas, apresentações audiovisuais, 

passeios de bicicleta dentre outras. 

 

OBJETIVOS GERAL 

- Realizar a SEMANA DO MEIO AMBIENTE no município de Coreaú. 

 

OBJETIVOS ESPECÍFICOS 

 Estimular a mudança prática de atitudes e a formação de novos hábitos 

com relação à utilização dos recursos naturais. 

 Estimular a população coreauense  a serem multiplicadores dos 

conhecimentos sobre Meio Ambiente. 

 Interdisciplinarizar o contexto ecológico e ambiental com as diversas 

Secretarias Municipais de Coreaú; 

 Incorporar o respeito e o cuidado com o meio ambiente. 

  



 
 

 

JUSTIFICATIVA: 

A educação ambiental não deve ser vista como algo distante do cotidiano 

da população coreauense, 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 como todo o município de Coreaú. Visando 

a participação e conscientização da população de Coreaú sobre a preservação 

e o cuidado com os recursos naturais, propomos a SEMANA DO MEIO 

AMBIENTE uma ação a ser executada nas diversas localidades do município 

com o objetivo de estimular a conscientização   e sensibilizar a população do 

município sobre as questões ambientais, através da arte, do esporte, lazer e 

educação. A presente ação faz-se necessária para reverter a falta de 

conscientização e os efeitos dessas alterações no nosso dia a dia, que vão da 

sensação de mais calor, o processo de desertificação até a poluição da água e 

outros impactos ambientais. Sendo assim, desenvolveremos atividades cuja a 

finalidade será o engajamento social, através da educação ambiental, para que 

possamos compartilhar as responsabilidades pelo meio ambiente e as 

mudanças climáticas no local onde vivemos e nos relacionamos. 

 

PROGRAMAÇÃO: 

Data: 05/06/2022 – Domingo  

Horário: 07:00h 

Atividade: Pedal das águas – proporcionar atividades de lazer, esporte e 

contemplação e imersão na natureza. 

Público: Alunos das Escolas das Redes Municipais e Estaduais.  

Local: Distrito de Ubaúna, Município de Coreaú-Ceará. 

Responsável: Secretário Municipal do Meio Ambiente e AJA  

 

Data: 06/06/2022 - Terça Feira 

Horário: 08:00h 

Atividade:  Implementação do Projeto de Horta Escolar e Plantas Medicinais  

nas Escolas do Município.  

Público: alunos de educação infantil, ensino fundamental e médio do município 

de Coreaú. 

Local: Escolas Municipais e Estaduais do município de Coreaú 

Responsável: Secretaria Municipal da Educação e Diretor da Escola e AJA. 



 
 

 

 

Data: 07/06/2022 – Quarta - Feira 

Horário: 08:00hs 

Atividade:  Conhecendo as Fontes de Abastecimento de água para o consumo 

humano  

Público: alunos de educação infantil, ensino fundamental e médio do município 

de Coreaú. 

Local: Açude Angicos, Açude Boqueirão(Escolas do Boqueirão, Araquém e 

Mota), Açude de Ubaúna(Escola do Distrito de Ubaúna), Rio Juazeiro e Várzea 

da Volta(Ginásio Municipal) 

Responsável: Secretaria Municipal da Educação e Diretor da Escola e AJA. 

 

Data: 08/06/2022 – Quarta -Feira 

Horário: 08:00h 

Atividade:  Limpeza e Plantio de Plantas nas Margens dos Rios e açudes.  

Público: Unidades Básicas de Saúde, CRAS, LIMPEZA PÚBLICA MUNICIPAL  

e AJAS 

Local: Açude dos Distritos de Araquém e Ubaúna, Sede de Coreaú, Rio Juazeiro 

e Rio Coreaú Rio Juazeiro  

Responsável: Secretaria Municipal da Educação,  e Diretor da Escola e AJA. 

 

Data: 09/06/2022 – Quinta -Feira 

Horário: 08:00h 

Atividade: Palestras nas Escolas Municipais e Estaduais de Coreaú.  

Público: Alunos das Redes Municipal e Estadual  

Local:  Localidades, Distritos e Sede do Município -Coreaú-Ceará. 

Responsável: Secretaria Municipal de Meio Ambiente, Secretaria Municipal de 

Educação, SISAR, CAGECE, AJA e SENAR. 

 

Data: 10/06/2022 – Sexta -Feira 

Atividade:  Cinema Ambiental 

Público: alunos de educação infantil, ensino fundamental e médio do município 

de Coreaú. 

Local: Escolas municipais e estaduais do município de Coreaú 

Responsável: Secretaria Municipal da Educação e Diretor da Escola e AJA. 

 

Coreaú, 05 de Maio de 2022.  
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Benedito Menezes de Sampaio 
Sec. Mun. de Meio Ambiente 

Portaria N° 20220301.30 CPF: 572.951.581-20 


