
SEMANA DO MEIO AMBIENTE

Tema: 

Mediante o pensament
de Penaforte importa-se com a preserv
desenvolvimento do ciclo vital, portanto desenvolveremos ações as quais serão 
divulgadas com o intuito de exemplo para a população em geral obter conhecimento da 
real situação que se encontra
cuidar dos mesmos, assim cont
Do dia 5 a 12 de junho
reflorestamento e conscientização 
locais, assim como cuidados essenciais para uma

 

 Espalhar sementes e
 Informar a população local dos cuidados 

reservatórios hidrográficos
 Expor os reservatórios naturais 
 Conscientizar a população e
 Devolver a ambientes devastados a esperança de se recompor;
 Proporcionar a oportunidade 

 
 
 

Data  06/06- Segunda-Feira
Horário: das 8:00hs ás 10:00hs
Atividade: Palestra “NASCENTES PRESERVADAS, ÁGUA GARANTIDA
Local: : E.E.I.F. Fátima Regina
Público: Alunos do Ensino Fundamental 
Responsável: Secretaria Municipal de Educação
 
 

 
Plano de Trabalho 

 
SEMANA DO MEIO AMBIENTE – 2022

 
Tema: Nascentes Preservadas, Água Garantida

 
Justificativa 

pensamento voltado aos cuidados com meio ambiente
se com a preservação das nascentes e afluentes responsáveis pelo

olvimento do ciclo vital, portanto desenvolveremos ações as quais serão 
divulgadas com o intuito de exemplo para a população em geral obter conhecimento da 

se encontra nossos reservatórios naturais e do que 
cuidar dos mesmos, assim contribuiremos para “A Semana do Meio Ambiente 

12 de junho iremos ministrar atividades voltadas 
reflorestamento e conscientização das nascentes regionais e reservatórios

assim como cuidados essenciais para uma maior vida útil desses lugares

Objetivos 
 

em áreas assoreadas; 
Informar a população local dos cuidados essenciais para prese

hidrográficos; 
Expor os reservatórios naturais que encontramos no município; 

população e classe mais jovem que “cuidar é preciso”;
Devolver a ambientes devastados a esperança de se recompor; 
Proporcionar a oportunidade de a população colaborar com a natureza;

Programação 
 

Feira 
s ás 10:00hs 

NASCENTES PRESERVADAS, ÁGUA GARANTIDA
Fátima Regina 

Alunos do Ensino Fundamental da rede pública municipal  
Secretaria Municipal de Educação 

 

 

2022 

Nascentes Preservadas, Água Garantida 

ambiente, o município 
responsáveis pelo 

olvimento do ciclo vital, portanto desenvolveremos ações as quais serão 
divulgadas com o intuito de exemplo para a população em geral obter conhecimento da 

e precisamos para 
s para “A Semana do Meio Ambiente - 2022”. 

atividades voltadas à informação, 
reservatórios hidrográficas 

esses lugares. 

essenciais para preservação dos 

classe mais jovem que “cuidar é preciso”; 

com a natureza; 

NASCENTES PRESERVADAS, ÁGUA GARANTIDA” 



 
Data 07/06- Terça-Feira 
Horário: das 8:00hs às 10:00h
Atividade: Exposição de Vídeos e Fotos
Local: E.E.I.F. Joaquim Pereira
Público: Alunos do Ensino Fundamental 
Responsável: Secretaria Municipal de 
 
Data 08/06- Quarta-Feira
Horário: das 8:00hs às 10:00h
Atividade: Oficina de produção de Mudas
Local: E.E.I.F. Professora L
Público: Alunos do Ensino Fundamental 
Responsável: Secretaria Municipal

 
Data 09/06- Quinta-Feira 
Horário: das 8:00hs às 10:00h
Atividade: Mutirão de limpeza 
Local: Açude público muni
Público: Colaboradores municipais
Responsável: Secretaria Municipal de Infraestrutura

 
Data 11/06- Sexta-Feira 
Horário: das 8:00hs às 10:00h
Atividade: Adote uma árvore
Local: Praça Querubina Bringel
Público: População em geral
Responsável: Secretarias Municipais

 

10:00hs 
Atividade: Exposição de Vídeos e Fotos 

Joaquim Pereira 
Público: Alunos do Ensino Fundamental da rede pública municipal 
Responsável: Secretaria Municipal de Meio Ambiente 

Feira 
10:00hs 

Oficina de produção de Mudas 
Professora Ledite Angelo 

Público: Alunos do Ensino Fundamental da rede pública municipal 
Municipal de Cultura e Turismo 

 
10:00hs 

de limpeza  
Açude público municipal 

Colaboradores municipais 
Secretaria Municipal de Infraestrutura 

10:00hs 
Adote uma árvore 

Praça Querubina Bringel 
em geral 

Secretarias Municipais 

 

 


