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PLANO DE TRABALHO “SEMANA DO MEIO AMBIENTE 2022” 

 

 
 
 
 

Plano de trabalho apresentado – 

a Coordenadoria de Educação Ambiental 

e Articulação Social (COEAS) da 

Secretaria Estadual do Meio Ambiente 

(SEMA), para apoio e inclusão do 

município no nas ações desenvolvidas 

em parceria do estado com os 

municípios. 
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JUSTIFICATIVA 
 
Este projeto terá com foco trabalhar a questão do meio ambiente, visando proporcionar aos 
alunos e a população uma grande diversidade de experiência e ensinar-lhes formas de 
participação, para que possam realizar ações voltadas à melhoria do meio ambiente e da 
qualidade de vida, promovendo o intercâmbio entre a escola e a comunidade, e contribuir 
assim, para um dia-a-dia participativo, democrático e saudável.  
 
Todos nós fazemos parte do meio ambiente, e por isso temos responsabilidade com ele, é 
atrás dele que devemos melhorar a qualidade de vida e do clima, tendo a compreenção de 
que o meio ambiente deve ser trabalhado desde a infancia, visando favorecer um 
relacionamento harmonioso entre homem e natureza. 
 
Preservar o meio ambiente é fundamental para manter a saúde do planeta e de todos os 
seres vivos.  

 

Realizando ações com intuito de integrar a sociedade com a natureza e assim promover a 
conscientização, a preservação e a conservação ambiental. 

 
OBJETIVO GERAL 
Sensibilizar os munícipes sobre a preservação e conservação como parte integrante da 
natureza, percebendo os processos pessoais como elementos fundamentais para uma boa 
atuação criativa, responsável e respeitosa em relação ao meio ambiente.  

 
OBJETIVOS ESPECÍFICOS 
Criar a noção da importância de se preservar e conservar as nascentes dos rios e 
matas ciliares, assim resgatar dos alunos e população a importâcia de viver e convivermos 
num meio ambiente mais equilibrado. 
  
Dia: 06/06 – segunda-Feira 
Horário: 09:00h 
Atividade: concurso de redação, desenho e fotografia. 
Público:alunos do ensino fundamental / médio da rede pública  
Objetivo: incentivar os alunos a refletir sobre a impôrtancia das nascentes e da 

água. 
 Local: Escola São Luis  
Responsável: Secretaria de Meio Ambiente, Agricultura e Desenvolvimento Sustentável 

com apoio da Secretaria de Educação 
 
Dia 07/06 – terça-feira 
Horário: 0 9:00h  
Atividade:trilha na nascente 
Público: Alunos da rede pública 
Objetivo: desenvolver a capacidade de observação e reflexão do meio ambiente, além de 

apresentar conceitos ecológicos e a biodiversidade local, dando ênfase à importância das 
nascentes.  
Local: Sitio Pau do Alho  
Responsável: Secretaria de Meio Ambiente, 

Agricultura e Desenvolvimento Sustentável com apoio 
dos AJAs. 



 
 
            SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE, AGRICULTURA 
                                                            E DESENVOLVIMENTO 
                                                                           SUSTENTÁVEL   

 

 

 

PAÇO DO GOVERNO MUNICIPAL 

AVENIDA CORONEL JOSÉ CICERO SAMPAIO – Nº 663 – CENTRO – PACOTI – CEARÁ  

CNPJ Nº 07.910.755/0001-72 – CGF Nº 06.920.183-8 
 

 
Dia 08/06 – quarta-feira 
Horário: 09:00h  
Atividade:mutirão de limpeza   
Público: AJAS, agente de saúde e agente de endemias 
Objetivo: realizar uma limpeza simbólica na área do rio, sensibilizando toda a comunidade 

do entorno.  
Local: Comunidade de Granja 
Responsável: Secretaria de Meio Ambiente, 

Agricultura e Desenvolvimento Sustentável com apoio 
da saúde e AJAS. 
 
Dia 09/06 – quinta-feira 
Horário: 09:00h  
Atividade: distribuição de mudas   
Público: população geral 
Objetivo: realizar a doação de mudas nativas, sensibilizando o público sobre a 

importância da vegetação para a vida.  
Local: praça central 
Responsável: Secretaria de Meio Ambiente, 

Agricultura e Desenvolvimento Sustentável com apoio 
dos AJAS. 
 

 
APOIO SOLICITADO À SEMA (MATERIAL DE APOIO) 

 
  

N° ITEM QTD 

01 BLUSAS PROMOCIONAIS 200 

02 BONÉS PROMOCIONAIS 200 

03 MUDAS DE ÁRVORES 300 

04 PANFLETOS 100 

 
 


