
                         

PLANO DE TRABALHO SEMANA MEIO AMBIENTE 2022 JIJOCA DE
JERICOACOARA - CE

1. JUSTIFICATIVA

O aumento da população humana, a concentração dessa população em centros urbanos e a forma de
consumo cada vez mais rápido de bens trouxeram o agravamento dos problemas ambientais. A problemática
ambiental  tornou-se um tema importante  na  atualidade,  estabelecido  entre  a  sociedade  e  natureza,  pois
sabemos que a produção de resíduo faz parte do cotidiano do ser humano. Não se pode imaginar um modo
de vida que não gere resíduos sólidos. A partir dessa perspectiva, e com intuito de exaltar a importância na
área educacional em que grande parte dos munícipes está instalada é que será realizada a Semana do Meio
Ambiente. O projeto tem como enfoque, a educação ambiental, troca de conhecimento e ações voltadas para
a consciência de nossos jovens. 

O projeto da Semana do Meio Ambiente será coordenado pela Secretaria de Meio Ambiente, com o
apoio da Secretaria de Aquicultura e Pesca e os AJA´s de Jijoca de Jericoacoara.

2. OBJETIVO
    

O principal objetivo do evento é Treinar e acompanhar os AJA`s quanto aos planos de elaboração e
educação ambiental aliado as atividades inerentes dos estudos desenvolvidos no meio ambiente da APA da
Jijoca  de  Jericoacoara.  Assim,  pretende-se  educar  e  comprometer  esses  jovens  do  entorno  sobre  a
importância da preservação do meio em que vivemos com intuito  de manter e preservar nossas belezas
naturais, utilizando a rádio local como difusora de informação ao seu público.

DATA: 31/05/2022 – Terça- feira
Horário: 10:00
Atividade: Abertura da Semana do Meio Ambiente – Sede
Público Alvo: Coordenadoria, AJA´s e público geral.
Local: Ambiente Virtual.
Responsável: Secretaria de Meio Ambiente

DATA: 01/06/2022 – quarta-feira
Horário: 09:00
Atividade: Palestra/ Apresentação ao público interessado do projeto de Prevenção a Incêndios aos AJA´s –
Sede.
Público Alvo: AJA´s, Sindicato dos trabalhadores Rurais e Associações de Moradores. 
Local: Câmara de Vereadores.
Responsável: Secretaria de Meio Ambiente

DATA: 02/06/2022 – Quinta-feira
Horário: 08:30
Atividade:  Ação de sensibilização a prevenção de incêndios e regularização de podas em áreas rurais  -
Rural.
Público Alvo: Moradores da zona rural.
Local: Córrego da Forquilha I, Córrego da Forquilha II e Córrego da Forquilha III, Mangue Seco.
Responsável: Secretaria de Meio Ambiente

DATA: 03/06/2022 – Sexta-feira
Horário: 08:30
Atividade: Limpeza subaquática e plantio de mudas no entorno da Lagoa de Jijoca – Sede
Público Alvo: AJA´s



                         
Local: Lagoa de Jijoca.
Responsável: Secretaria de Meio Ambiente e Secretaria de Aquicultura e Pesca.


