
PLANO DE TRABALHO 

SEMANA DO MEIO AMBIANTE 

PALMÁCIA-CE 

 

É de suma importância a conscientização da preservação do meio ambiente 
para a nossa vida e todos os seres vivos, afinal vivemos nele e precisamos 
que todos os seus recursos naturais sejam sempre puros 

Compreendendo que o meio ambiente não deve ser tratado como algo 
distante do cotidiano e que é importante ser trabalhado desde a infância 
até a idade adulta, a semana do meio ambiente no município de Palmácia 
tem como objetivo engajar crianças, adolescentes e idosos com intuito de 
preservar as nascentes, rios e lagos existentes na comunidade. 

 

PROGRAMAÇÃO 

DATA: 31/05 – TERÇA-FEIRA 

Horário: 08h às 10h 

Atividade: Oficina de plaquinhas de preservação do meio ambiente 

Local: CRAS 

Público: Crianças e Adolescentes do SCFV Ciranda 

Responsável: AJA 

DATA: 31/05 – TERÇA-FEIRA 

Horário: 18h às 20h 

Atividade: Oficina de objetos com material reciclado 

Local: CRAS 

Público: Adolescentes do SCFV Atitude 

Responsável: SADS 

 

 

DATA: 01/06 – QUARTA-FEIRA 

Horário: 18h às 20h 

Atividade: Oficina de plaquinhas de preservação do meio ambiente 

Local: CRAS 

Público: Adolescentes do SCFV Atitude 

Responsável: AJA 



DATA: 01/06 – QUARTA-FEIRA 

Horário: 08h às 10h 

Atividade: Oficina de objetos com material reciclado 

Local: CRAS 

Público: Crianças e Adolescentes do SCFV Ciranda 

Responsável: SADS 

 

 

DATA: 07/06 – TERÇA-FEIRA 

Horário: 08h às 10h 

Atividade: Fixação das plaquinhas de preservação do meio ambiente 
confeccionadas pelo SCFV Ciranda na praça da prefeitura e entrega de 
panfletos. 

Local: Praça da Prefeitura 

Público: Crianças e Adolescentes do SCFV Ciranda  

Responsável: SADS e AJA 

 

DATA: 08/06 – QUARTA-FEIRA 

Horário: 08h às 10h 

Atividade: Fixação das plaquinhas de preservação do meio ambiente 
confeccionadas pelo SCFV Atitude 

Local: Cachoeira do Chuvisco e Barragem Germinal  

Público: Adolescentes do SCFV Atitude 

Responsável: SADS e AJA 

 

DATA: 10/06 – SEXTA-FEIRA 

Horário: 07h às 11h 

Atividade: Palestra da SME com a temática “Água e vida”  

Local: Escola Municipal José Ildefonso Campos  

Público: Alunos e professores 

Responsável: Sec. de Educação  

 

 



DATA: 10/06 – SEXTA-FEIRA 

Horário: 18h às 20h 

Atividade: Encerramento da Semana do Meio Ambiente com entrega de 
mudas nativas, degustação de sucos naturais, exposição de fotos das 
fontes de água no município, exposição de objetos confeccionados com 
objetos reciclados. 

Local: Praça da Prefeitura  

Público: Comunidade 

Responsável: SADS e AJA, SEMA  

OBS: Esse é o modelo das atividades propostas pela SADS, fica a critério da 
SEDUC realizar uma ou mais atividades, desde que estejam entre os dias 
06 e 10 de junho. (podem ser no mesmo dia e horário da SADS, uma não 
interfere na outra.  

Temos ciência que o prazo para resposta é muito curto, mas a SEMA 
entrou em contato só agora conosco solicitando a programação, desde já, 
pedimos desculpas pelo transtorno.  

 

 

Palmácia, 06 de maio de 2022 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


