
 

 

 

PLANO DE TRABALHO 

SOBRE A  

SEMANA DO MEIO AMBIENTE 2022 

 

TEMA: “NASCENTES PRESERVADAS, ÁGUA GARANTIDA” 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

IBIAPINA/2022 



 

 

JUSTIFICATIVA: 

                

              A superfície do planeta Terra é formado na maior parte por água, sendo esta em sua maioria água 

salgada. O ser humano precisa de água doce e potável para sobreviver, esse recurso pode ser adquirido através 

de capitação em rios, lagos naturais ou artificiais, chuvas, lençóis freáticos e nascentes. O ciclo da água ocorre 

da seguinte forma: a água dos rios escorrem em direção aos oceanos chegando lá, uma parte evapora, 

transformando-se em nuvens, estas quando chegam a uma certa altura e temperatura se condensam e se 

precipitam (transformando-se em chuva). As águas das chuvas ao cair no solo penetra e vão abastecer os lençóis 

freáticos e estes por sua vez alimentam as nascentes. 

               Mas com o aumento da população e consequentemente o aumento do consumo por recursos naturais 

e geração de resíduos, a saúde do meio ambiente fica comprometida. Refletindo assim, diretamente no ciclo 

da água. 

              Por isso se faz necessário cada vez mais a divulgação de informações sobre o tema, através de rede 

sociais, Televisão, rádio, campanhas educativas, palestras, etc. A semana do meio ambiente é muito importante 

pois possibilita o despertar da consciência dos seres humanos sobre o meio ambiente.  

 

 

 

OBJETIVOS: 

 

 Despertar a consciência da população sobre a importância das nascentes; 

 

 Promover palestras nas escolas sobre o tema da semana do Meio Ambiente; 

 

 Organizar e executar plantios de mudas e mutirões de limpeza no entorno das nascentes do município; 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

PROGRAMAÇÃO DA SEMANA DO MEIO AMBIENTE 2022 

 

DATA: 06/06 - SEGUNDA-FEIRA  

HORÁRIO: 09:00 ÀS 11:00 horas; 

ATIVIDADE: Abertura Oficial, fala de Autoridades presentes e distribuição de mudas a população; 

PUBLICO: População em geral; 

LOCAL: Praça da igreja de São Pedro; 

RESPONSÁVEL: Secretaria de Infraestrutura, Transporte, Serviços Públicos e Meio Ambiente; AJA’s; 

Ong RAC 

 

DATA: 07/06 – TERÇA-FEIRA 

HORÁRIO: 09:00 às 11:00 horas; 

ATIVIDADE: Palestra Educativa sobre a importância das nascentes; 

PUBLICO: Estudantes da Escola Aderaldo Negreiros;   

LOCAL: Sítio Santa Tereza; 

RESPONSÁVEL: Secretaria de Infraestrutura, Transporte, Serviços Públicos e Meio Ambiente; AJA’s; 

Ong RAC e Direção da escola em conjunto com a Secretaria de Educação.  

 

DATA: 08/06 – QUARTA-FEIRA 

HORÁRIO: 09:00 às 11:00 horas; 

ATIVIDADE: Plantio de Mudas nas margens da APP do Rio Jaburú; 

PUBLICO: População em Geral; 

LOCAL: Bairro CSU; 

RESPONSÁVEL: Secretaria de Infraestrutura, Transporte, Serviços Públicos e Meio Ambiente; AJA’s; 

Ong RAC. 

 

DATA: 09/06 – QUINTA-FEIRA 

HORÁRIO: 09:00 às 11:00 horas; 

ATIVIDADE: Mutirão de Limpeza e Plantio de Mudas na área verde do Loteamento Serra Vile I  ; 

PUBLICO: População em Geral; 

LOCAL:  Bairro São João; 

RESPONSÁVEL: Secretaria de Infraestrutura, Transporte, Serviços Públicos e Meio Ambiente; AJA’s; 

Ong RAC. 

 

DATA: 10/06 – SEXTA-FEIRA 

HORÁRIO: 09:00 às 11:00 horas; 

ATIVIDADE: Palestra Educativa sobre a importância das nascentes; 

PUBLICO: Estudantes da Escola Sofia Matos; 

LOCAL: Escola de E. F Profª Maria Sofia Matos; 

RESPONSÁVEL: Secretaria de Infraestrutura, Transporte, Serviços Públicos e Meio Ambiente; AJA’s; 

Ong RAC e Direção da escola em conjunto com a Secretaria de Educação. 


