
PLANO DE TRABALHO- MUNICÍPIO DE MORAÚJO  

 

SEMANA DO MEIO AMBIENTE 2022 

 

 

  

• JUSTIFICATIVA  

O espaço natural está sendo cada vez mais alterado pela ação humana, as pesquisas 

mostram que, desde a Revolução Industrial o mundo está fica mais quente, devido ao 

aquecimento global e consequentemente as mudanças climáticas. Em escala local, o 

espaço rural e, principalmente, o urbano vem sendo modificado de forma cada vez mais 

intensa. As ações antrópicas são as maiores causadoras desse efeito. O meio natural está 

dando lugar a um verdadeiro mar de arranha-céus de concreto e com um ar poluído e 

acinzentado. O equilíbrio está em desuso e a espécie humana corre um sério risco de 

extinção?!. Pensar e refletir sobre o verdadeiro papel de cada habitante do planeta é uma 

tarefa árdua, assim cabe a cada um destes procurar intervir e propor alternativas que 

amenizem esses impactos.   

 Levando isso para uma escala local, os municípios desempenham uma função 

imprescindível, buscar alternativas viáveis e possíveis para que se possa sensibilizar seus 

munícipes sobre uma causa importante e que contribui para/com o espaço geográfico: o 

meio ambiente. É importante salientar, especificamente, os recursos hídricos como agente 

regulador térmico essencial para a manutenção da vida e para o equilíbrio dos elementos 

naturais como vegetação, solo e clima local para o abastecimento humano. 

Nesse sentido, busca-se aqui uma proposta de propagação de informações, ideias e 

atitudes que sirvam como um pontapé inicial para o engajamento e a contribuição de uma 

parcela da população em prol de um bem maior, o equilíbrio na relação sociedade-

natureza. O município de Moraújo, vem com um estímulo na realização de ações 

acessíveis, com um cunho ambiental, para exemplificar que cada moraujense poderá, 

através de um simples ato, ser um agente transformador, seja na sua casa, no seu bairro 

ou na cidade.  

 

 

  

• OBJETIVOS  

- Sensibilizar a população local sobre a importância do meio ambiente para a vida e 

sustentabilidade do planeta. 

-Levar a comunidade a refletir sobre suas ações diárias, a fim de contribuir com o 

equilíbrio sociedade e natureza.  

- Propor alternativas para mitigar os efeitos causados pela ação antrópica;  

 -Propagar práticas de educação ambiental junto à comunidade e os espaços escolares;  

- Realizar atividades de cunho sustentável, que evitem grandes impactos ambientais.  

  

 

 



Programação detalhada:  

Data: 07/06 — Terça-feira  

Horário: 08h às 10h 

Atividade: Abertura oficial, apresentação artística e apresentação dos Programas voltados 

para a preservação do Meio Ambiente e distribuição de mudas. 

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

Local: Galpão do Feirantes– Centro  

Responsável: SETAS e Agentes Jovens Ambientais.  

 

 

 

Horário: 14h às 15h 

Atividade: Palestra “A IMPORTÂNCIA DO MEIO AMBIENTE PARA O EQUILÍBRIO 

DA VIDA NO PLANETA”. 

Público: Alunos do Fundamental I  

Local: Escolas municipais das zonas rurais e sede 

Responsável: SETAS e Agentes Jovens Ambientais.  

 

Horário: 17h 

Atividade: Plantio de árvores nativas típicas de mata ciliar. 

Público: População em geral. 

Local: Margens do Rio Coreaú no perímetro urbano do munícipio. 

Responsável: SETAS e Agentes Jovens Ambientais.  

 

 

  

Data: 08/06 — Quarta-feira 

Horário: 09h às 11h  

Atividade: Amostras audiovisuais, oficinas de reciclagem e coleta seletiva 

Público: Crianças do Serviço de convivência e fortalecimentos de vínculos do CRAS  

Local: Auditório do CRAS   

Responsável: Secretaria do trabalho e Assistência Social- SETAS.  

 

Horário: 17h  

Atividade: Passeio ciclístico até às margens do rio Coreaú 

Público: Alunos, grupo de ciclistas e público em geral  

Local: Saída da Praça da Matriz   

Responsável: SETAS e AJAs.  

 

  

  

  


