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SEMANA DO MEIO AMBIENTE 2022 

"Nascentes preservadas, água garantida" 
 

PLANO DE TRABALHO 
 
 

Justificativa:  
 

• Percebendo a importância das questões ambientais para todo o planeta, não 
podemos ficar de braços cruzados, é preciso agir. A compreensão de meio 
ambiente deve ser trabalhada desde a infância, visando favorecer um 
relacionamento mais harmonioso entre homem e a natureza. A Semana do 
Meio Ambiente 2022, tem por finalidade sensibilizar a comunidade 
porteirense para preservação do patrimônio natural do município. 
Trabalhar a temática “Nascentes preservadas, água garantida” será de 
grande importância para a cidade de Porteiras, pois o município, possui no 
seu patrimônio natural, varias fontes rojando no sopé da chapada do 
Araripe.   
 

Objetivos 

• Conscientizar quanto a importância das fontes naturais e sua preservação 
para o patrimônio natural do município; 

• Incentivar o uso consciente da água e práticas de reaproveitamento; 
• levar a nossa população a entender que o equilíbrio e o futuro do nosso 

planeta dependem da preservação da água e de seus ciclos; 
• Conscientizar que a água não deve ser desperdiçada, nem poluída; 
• Apoiar a participação da comunidade local na preservação do patrimônio 

natural do município, promovendo ações de proteção e preservação das 
nascentes e fontes naturais; 

• Promover debates nas comunidades rurais, com agricultores familiares 
sobre a importância das nascentes como forma de melhorar a 
sustentabilidade da pequena propriedade; 

• Realizar uma oficina sobre produção de mudas, enxerto e compostagem 
com alunos da rede municipal de ensino e agricultores familiares;  

• Implantar o programa agente comunitário ecológico.  
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PROGRAMAÇÃO  

Cronograma das Atividades 

Data Horário Atividade Público Local  
Responsável pela 
execução 

05 de junho 07h Pedalada ecológica Ciclistas 
Saindo da sede com 
destino a vila Saquinho  

Secretaria do Meio 
Ambiente 

06 de junho 08h Distribuição de mudas 
População em 
geral  Praça 25 de março  

Secretaria do Meio 
Ambiente 

07 de junho 
  

07h Mutirão de limpeza  
População em 
geral 

Riacho do Bairro Entre 
Rios 

Secretaria do Meio 
Ambiente e PLAESA 

15HS 

Seminário sobre 
preservação de 
nascentes 

Comunidades de 
Cancela, 
Barriguda, Saco, 
Marrocos e Prata Sítio Barriguda  

Governo Municipal e 
Secretarias 
Municipais 

08 de junho  08h 

Instalação de placas 
educativas em riachos, 
cachoeiras e nascentes 

População em 
geral  

Comunidades rurais e 
em Bairro da cidade 

 Secretaria do Meio 
Ambiente e PLAESA  

09 de junho 
  

 07h  Mutirão de limpeza  
População em 
geral  Riacho do Bairro Oitis 

 Secretaria do Meio 
Ambiente e PLAESA 

 15hs 

Seminário sobre 
preservação de 
nascentes 

Comunidades de 
Simão, Boa Vista, 
Guaribas, 
Massapê.  Distrito Simão  

Governo Municipal e 
Secretarias 
Municipais 

10 de junho 
  

 09h 

Aula de encerramento 
da oficina de Produção 
de mudas  

Participantes 
inscritos 

Escola Imaculada 
Conceição do Sítio 
Cancela 

Técnicos da 
Secretaria de 
Educação e Secretaria 
do Meio Ambiente. 

 12h 

Encerramento da 
Semana do Meio 
Ambiente com 
entrevista em rádio, 
participação do 
Prefeito e do Secretário 
do Meio Ambiente 

População em 
geral  

 Rádio FM 
Jornal do Meio Dia 

 Prefeito Fábio 
Cardoso e Reginaldo 
Rodrigues Secretário 
do Meio Ambiente  

 

Data da elaboração: 03 de maio de 2022. 

Reginaldo Rodrigues Ribeiro 
Secretário municipal 
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