
PLANO DE TRABALHO 

Assunto: Semana de Meio Ambiente 2022 

 

1- Introdução: 

A Prefeitura Municipal de Mauriti, por meio da Secretaria de Agricultura e 

Meio Ambiente (SEAMA), realizará nos dias 06 a 08 de junho a Semana de 
Meio Ambiente 2022, com o tema "NASCENTES PRESERVADAS, ÁGUA 
GARANTIDA". A abertura oficial acontecerá na terça-feira dia 06 de junho a 

partir das 8 horas, no Centro de Comercialização de Animais, tradicional feira 

do gado. 

2- Justificativa:  

Uma nascente, também conhecida como olho d’água, mina d’água, fio 

d’água, são fontes de água que surgem em determinados locais da superfície 

do solo e são facilmente encontradas no meio rural. Elas correspondem ao 

local onde se inicia um curso de água (rio, ribeirão), seja grande ou pequeno. 

As nascentes (ou mananciais) se formam quando o aquífero atinge a superfície 

e, consequentemente, a água armazenada no subsolo jorra (mina) na 

superfície do solo.  

Sabendo da importância da água de boa qualidade e com possibilidade 

de escassez em varias regiões do planeta, esse problema tornou-se uma 

das maiores preocupações. Atualmente, é um recurso natural de altíssimo 

valor econômico, tendo em vista que todos os setores de atividade humana 

necessitam fazer uso da água para desempenhar suas funções. Diante 

disso, a importância de preservação das bacias, principalmente as de 

cabeceiras tornou-se algo de maior relevância em uma propriedade, pois 

elas são responsáveis pela existência das nascentes, que são fontes de 

água para toda população. 

A ideia é chamar atenção para a importância de todas as nascentes 

existentes no município. Como também, ressaltar o habito de preservação, 

conscientização e manutenção das fontes de água e do meio ambiente. 



Destacando a importância de tratar esses assuntos tão pertinentes ao 

ambiente escolar, sabendo que a degradação das nascentes vem aumentada 

aos longos dos anos em virtude de alguns fatores que possui a intervenção do 

homem, como podemos citar: desmatamento, queimadas, pastoreio, estradas e 

loteamentos.  

Dentre as estratégias de preservação devem englobar pontos básicos 

como: controle da erosão do solo, cercamento das nascentes, conservação 

do solo, recomposição da mata ciliar e minimização de contaminação química 

e biológica. 

3- Objetivos: 

A ideia é chamar a atenção para a importância, bem como a relevância da 

inclusão e sensibilização social das questões ambientais no aspecto de 

promover e conscientizar o público em geral da importância das nascentes 

para a vida do planeta, assim como para o abastecimento de água. A 

programação do evento será constituída de três dias, todos realizados no 

município, onde ocorrerá distribuição de mudas, panfletagem, rodas de 

conversas sobre as nascentes, como também palestras nas escolas e 

reflorestamento das nascentes existentes, etc. 

 

Cronograma: 

Dia 06/06: Segunda feira 

Horário: 09h às 11h 

Local: Feira do Gado 

Atividades: Abertura Oficial, apresentação artística e troca de mudas de plantas 
nativas por material reciclável (papel, metal, garrafa PET, vidros) 

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

Responsáveis: Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente e Agentes Jovens 
Ambientais (AJA’s) 

 

 



Dia 07/06: Terça feira  

Horário: 09h às 11h 

Local: Feira do Gado 

Atividades: Palestras e troca de mudas de plantas nativas por material 
reciclável (papel, metal, garrafa PET, vidros) 

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

Responsáveis: Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente e Agentes Jovens 
Ambientais (AJA’s) 

 

Horário: 14h às 16h 

Atividades: Palestra “NASCENTES PRESERVARDAS, ÁGUA GARANTIDA”  

Local: Escola Major Joaquim Antônio Furtado (Distrito de Umburanas) 

Público: Alunos do 7º,8º e 9º ano 

Responsável: AJA (Agente Jovem Ambiental) e Francisca Angelia de Souza 
(Licenciada em Química e Cursando Engenharia Ambiental e Sanitária) 

 

Dia 08/06: Quarta feira 

Horário: 08h às 12h 

Atividades: Plantio de Mudas nas Nascentes do Coité Cumprido e da Serra 
Brava 


