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SEMANA DO MEIO AMBIENTE 

TEMA: “ NASCENTES PRESERVADAS, ÁGUA GARANTIDA” 

 

JUSTIFICATIVA 

 

O Plano de Trabalho ora apresentado tem por objetivo desenvolver ações a durante 

a semana do meio ambiente 2022 o evento intitulado “ NASCENTES PRESERVADAS, 

ÁGUA GARANTIDA”, que ocorrera no período 05 a 12 de junho de 2022. Uma 

iniciativa promovida pela secretaria de Meio Ambiente do Ceará (SEMA-CE).  

Pensando na importância da preservação, proteção e recuperação das nascentes 

iniciamos um trabalho de conscientização em nosso município com intuito de executar o 

tema sugerido, com isso trazendo benefícios ao meio ambiente. Vendo os recursos 

hídricos sendo reduzidos a cada dia já que sua capacidade de renovação tem sido inferior 

a utilização pelo homem, pode se dizer que a agua é um recurso natural de alto valor 

econômico, estratégico e social, já que é necessário a utilização no desenvolvimento de 

todos os setores e funções da atividade humana.  

As nascentes são de suma importância para a população e por isso devem ser 

preservadas e recuperadas de forma a garantir sua manutenção. Essas ações levam 

principalmente a favor das gerações futuras.  

 

Objetivos 

 Promover uma Palestra e debate entorno do tema para a preservação das 

nascentes e importâncias dos recursos hídricos com Agentes Jovens 

Ambientais – AJA. 

 Realizar plantio de mudas para recuperar a mata ciliar e conservação das 

nascentes. 
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 Realizar uma limpeza simbólica na área da nascente sensibilizando 

a população e os Agentes Jovens Ambientais - AJAS para a importância 

do descarte correto dos resíduos sólidos.  

 Proporcionar um momento com uma escola da rede municipal de ensino e 

juntamente a secretaria de meio ambiente e AJAS realizar um 

conscientização e debate sobre o tema sugerido. 

 Executar os alunos e AJAS um jardim vertical, com mudas e arte pintada 

em uma parede da escola escolhida para o debate. 

 Apresentar um filme alusivo ao tema sugerido para alunos, AJAS e 

munícipes. 

 

           Programação  

Cronograma 

 

Data: 06/06 - Segunda-feira 

Horário: 09:00h 

Atividade: Palestra NASCENTES PRESERVADAS, ÁGUA GARANTIDA. 

Local: Auditório Municipal Ariovaldo Sampaio.  

Publico: Agentes Jovens Ambientais – AJA 

Responsável: Secretaria de Meio Ambiente  

 

Data: 07/06 - Terça-feira 

Horário: 09:00h 

Atividade: Plantio de Mudas e Limpeza Simbólica.  

Local: As margens do Rio Cariús.  

Público: Agentes Jovens Ambientais – AJA 

Responsável: Secretaria de Meio Ambiente 

 

Data: 08/06 - Quarta-feira 

Horário: 09:00h 
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Atividade: Jardim Vertical e Debate sobre o tema. 

Local: Escola Municipal   

Público: Alunos  

Responsável: Secretaria de Meio Ambiente e AJAS. 

 

Data: 10/06 - Sexta-feira 

Horário: 09:00h 

Atividade: Cine Ambiental  

Local: Auditório Ariovaldo Sampaio    

Público: Alunos, AJAS e Diversos.   

Responsável: Secretaria de Meio Ambiente e AJAS. 
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