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APRESENTAÇAO: 

A Prefeitura Municipal de Ocara, através da Secretaria da Agricultura e Meio Ambiente 

realizará a Semana Municipal do Meio Ambiente, sob o tema “NASCENTES 

PRESERVADAS, ÁGUA GARANTIDA”, nos dias 07, 08, 09 e 10 de junho, com o 

propósito de envolver os munícipes quanto às questões ecológicas, sendo definido um 

período para se colocar em prática algumas ações que podem fazer a diferença na 

preservação dos diferentes tipos de ecossistemas. 

O Dia Mundial do Meio Ambiente é celebrado no dia 5 de junho, foi criado pela Assembléia 

Geral das Nações Unidas na resolução (XXVII) de 15 de dezembro de 1972 com a qual foi 

aberta a Conferência de Estocolmo, na Suécia, cujo tema central foi o Ambiente Humano. 

A data foi instituída com o objetivo de mobilizar a população em nível global sobre a 

importância de se conscientizar e agir em prol do meio ambiente e é celebrada anualmente, 

desde 1974. 

JUSTIFICATIVA: 

A educação ambiental não deve ser vista como algo distante do cotidiano das pessoas, 

mas como parte de suas vidas. É de fundamental importância à conscientização da 

preservação do Meio Ambiente para a nossa vida e de todos os seres vivos. A 

conscientização quanto a essa preservação deve ser trabalhada no ambiente escolar e na 

comunidade de forma geral. Busca-se com o Projeto Semana Municipal do Meio Ambiente, 

sob o tema “NASCENTES PRESERVADAS, ÁGUA GARANTIDA”, a incorporação dos 

temas transversais, de modo a facilitar a compreensão da realidade, buscando desenvolver 

e proporcionar uma visão crítica que lhe permita um protagonismo ativo. 

Esse tema se fortalece, por sabermos que, conforme a água vai se tornando mais escassa 

ao longo dos anos, maior a preocupação com a recuperação das nascentes, pois elas são 

de suma importância no meio rural, para abastecer represas, saciar a sede dos animais, 

além de oferecer um suporte à irrigação das lavouras. 

OBJETIVO GERAL: 

Evitar que as interferências sem critérios nas nascentes e ao longo dos cursos d’água 

venham causar danos irreversíveis à rede natural de drenagem, visando, portanto, 

preservar os recursos hídricos para o bem do ambiente como um todo, na utilização de 

uma nascente, há que se respeitar e atender a legislação específica de recursos hídricos. 

OBJETIVOS ESPECÍFICOS: 

Promover a conscientização quanto a preservação permanente das nascentes; 

Realizar em conjunto com os envolvidos o diagnóstico ambiental da área das nascentes; 



 

 

Envolver os atores locais em projetos visando o comprometimento com os trabalhos; 

Conscientizar as comunidades de cada distrito com relação à proteção das nascentes; 

Promover o trabalho e conscientização quanto aos fatores de degradação como, por 

exemplo, animais domésticos, espécies invasoras, fogo, erosão, resíduos, desmatamento;  

Promover um trabalho de conscientização quanto à recuperação da vegetação e as 

funções ecológicas das nascentes; 

PÚBLICO ALVO: 

População de um modo geral; 

Alunos da Educação Infantil II (do 5º ao 9º ano) da Rede Municipal; 

Alunos do Ensino Médio (do 1º ao 3º ano); 

Agente Jovem Ambiental - AJA; 

METODOLOGIA: 

1º DIA – 07/06/2022 

 ABERTURA DA SEMANA DO MEIO AMBIENTE 

 PASSEIO ECOLÓGICO NO AÇUDE IDEAL 

Responsável: Naide Silva Castro – Diretora do Depto. de Meio Ambiente 

Público Alvo: Agente Jovem Ambiental – AJA e os Alunos do 9º ano da Escola Municipal 

Luis Candido de Oliveira. 

2º Dia – 08/06/2022 

 LIMPEZA ECOLÓGICA E CONSCIENTIZAÇÃO AMBIENTAL NO AÇUDE 

SERENO 

Responsável: Naide Silva Castro – Diretora do Depto. de Meio Ambiente 

Público Alvo: Agentes Jovens Ambientais – AJA, alunos do ensino municipal e donos de 

quiosques em torno do açude e população em geral. 

3º DIA – 09/06/2022 

 PALESTRA SOBRE A IMPORTÂNCIA DAS NASCENTES 

Responsável: Técnico da SEMA. 

Público Alvo: Agentes Jovens Ambientais – AJA e alunos da Escola Profissionalizante 

Maria Môsa. 

3º DIA – 09/06/2022 

 DISTRIBUIÇÃO DE MUDAS DE ESPÉCIE NATIVA PARA REFLORESTAMENTO 

DE ÁREA DESMATADA  

Responsável pela distribuição de mudas: Secretaria da Agricultura e Meio Ambiente 

Público Alvo: membros do Movimento da Ajuda Familiar de Ocara – MAFO 



 

 

AVALIAÇÃO:  

A avaliação será processual, com acompanhamento dos Técnicos da Secretaria da 

Agricultura e Meio Ambiente de Ocara, além de professores no envolvimento da 

aprendizagem e participação dos alunos. Na culminância do Projeto, será possível avaliar o 

final do processo, percebendo o que foi realmente aprendido através das apresentações e 

ações dos trabalhos. 

PARCEIROS: 

Secretaria Municipal da Educação 

Secretaria Municipal de Governo/Comunicação 

Secretaria Estadual do Meio Ambiente – SEMA 

EQUIPE DE GESTÃO 

Raimundo Filho da Silva - Secretário da Agricultura e Meio Ambiente 

Naide da Silva Castro - Diretora do Departamento Municipal de Meio Ambiente 

Edvan dos Santos Moreira - Fiscal Municipal 

 


