
 
 

PLANO DE TRABALHO SEMANA DO MEIO AMBIENTE – GROAIRAS – 

2022 

 

• JUSTIFICATIVA 

. Ao longo da história do País, a cobertura florestal nativa, representada pelos 

diferentes biomas, foi sendo devastada, cedendo espaço para as culturas 

agrícolas, as pastagens e as cidades, resultando num conjunto de problemas 

ambientais, como a extinção de várias espécies da fauna e da flora nativa, as 

mudanças climáticas locais, a erosão dos solos, assoreamento dos cursos d'água, 

dentre outros. Decorrente da realidade apresentada acredita-se que além da 

importância do desenvolvimento de ações de controle e preservação, faz-se 

necessário ações complementares de educação ambiental, as quais objetivem a 

formação de cidadãos conscientes a respeito da importância do cuidado com o 

meio ambiente. Compreendendo a escola como um espaço reflexivo e de 

construção educativa continuada desde os primeiros anos de vida das pessoas, 

ela torna-se, por conseguinte, o local mais que adequado para que temas como a 

ecologia e a sustentabilidade sejam amplamente debatidas. Mais do que isso, ela 

é responsável por proporcionar as bases para que os indivíduos consigam refletir 

e formar um pensamento crítico. Disto posto, o projeto ora apresentado tem por 

finalidade a ampliação das noções inerentes ao meio ambiente nas suas mais 

variadas formas, considerando que o ato de proteção e cuidado, implica 

diretamente em ter conhecimento e afinidade sobre aquilo que se pretende cuidar 

• OBJETIVOS 

Contribuir no desenvolvimento e formação de uma sociedade ambientalmente 

correta e responsável pela preservação da biodiversidade e comprometida com o 

futuro da nova geração, enfatizando na figura da árvore, a maior expressão do 

património ambiental e a referência em equilíbrio do planeta. 

 

 

DATA: 05/06 — DOMINGO 

Horário: 08h às l0h 

Atividade: Abertura Oficial, apresentação artistica e distribuição de mudas  

Público: Representantes municipais, secretários, AJAs e população em geral  

Local: Mercado público na feira livre 

Responsável: Secretaria de Desenvolvimento Agrário e Meio Ambiente- 

SEDAMA GROAIRAS 

 

DIA 06/06 – Segunda-Feira 

Horário: 08:00 h 

Atividade: Apresentação cultural com os alunos da E.E.F. Professora 

Noélia Ximenes Parente. 

Apresentação do Mural do Meio Ambiente confeccionado pelos alunos da 

Educação 

Infantil. 



Público Alvo: População em geral. 

Local: Centro Cultural João Batista Feijão. 

Responsável: Secretaria de Desenvolvimento Agrário e Meio Ambiente- 

SEDAMA GROAIRAS 

 E escola. 

 

Horário: 14:00 h 

Atividade: Palestra sobre a conscientização do homem do campo sobre a 

preservação 

da natureza. 

Público Alvo: Trabalhadores Rurais residentes na zona rural. 

Local: Sindicato dos Trabalhadores Rurais de Groaíras. 

Responsável: Secretaria de Desenvolvimento Agrário e Meio Ambiente- 

SEDAMA GROAIRAS 

E Sindicato dos Trablhadores rurais de Groairas 

 

DIA 07/06 – Terça-Feira 

Horário: 08:00 h 

Atividade: Curso com os Diretores sobre a Conscientização da coleta de 

lixo nas escolas 

– A3P. 

Público Alvo: Diretores e Técnicos das Unidades Escolares. 

Local: Auditório da Secretaria Municipal da Educação. 

Responsável: Secretaria de Desenvolvimento Agrário e Meio Ambiente- 

SEDAMA GROAIRAS 

E Comitê de Residuos Sólidos – CGIRS 

 

Horário: 15:00 h 

Atividade: Palestra sobre a conscientização do homem do campo sobre a 

preservação 

da natureza. 

Público Alvo: Trabalhadores Rurais residentes nas localidades de Capim 

II e Juá. 

Local: E.T.I. José Antônio de Vasconcelos. 

Responsável: Secretaria de Desenvolvimento Agrário e Meio Ambiente- 
SEDAMA GROAIRAS E Sindicato dos Trablhadores rurais de Groairas 

 

 

DIA 08/06 – Quarta-Feira 

Horário: 08:00 h 

Atividade: Oficina de reuso de garrafa PET para confecção de artesanato. 

Público Alvo: População em geral. 

Local: Centro Cultural João Batista Feijão. 

Responsável: Secretaria de Desenvolvimento Agrário e Meio Ambiente- 
SEDAMA 

 

 

Horário: 17:00 h 

Atividade: Palestra sobre a conscientização do homem do campo sobre a 



preservação 

da natureza. 

Público Alvo: Trabalhadores Rurais residentes nas localidades de 

Itamaracá, Cajueiro, 

Canta Galo, Riacho das Carnaúbas e Borel. 

Local: E.E.F.I. Alberto Alves Bezerra. 

Responsável: Secretaria de Desenvolvimento Agrário e Meio Ambiente- 
SEDAMA 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


