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SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL E MEIO AMBINETE DE SANTANA DO 
ACARAÚ. 

 
PLANO DE TRABALHO PARA REALIZAÇÃO DA  XXVIII SEMANA MUNICIPAL DO MEIO 

AMBIENTE DE SANTANA DO ACARAÚ 
Periodo: 05 à 08 de Junho de 2022. 

 
JUSTIFICATIVA 
A semana do meio ambiente em Santana do acaraú acontecerá no período de 05 à 08 de 
Junho de 2022, Essa atividade será focada na preservação do meio ambiente e das  
nascente do nossa município, além de buscar garantir aparticipação do membros do 
Conselho Municipal de Defesa do meio Ambiente- COMDEMA. 
 
OBJETIVO GERAL 
 
Sensibilizar a população sobre a importância da preservação do meio ambiente e das árvores 
e das florestas, para a manutenção da vida no Planeta Terra. 
 
OBJETIVOS ESPECÍFICOS 
 
. Divulgar os diversos tipos de árvores nativas de alto valor comercial que podem ser 
utilizadas pelos produtores rurais, mostrando a viabilidade econômica do uso. 
 
. Realizar plantio de mudas de espécies nativas em áreas desmatadas (reflorestamento), 
matas ciliares dos rios, córregos, açudes, espaços públicos da zona urbana (arborização) e 
nas escolas. 
 
. Divulgar a utilidade medicinal das inúmeras espécies nativas da própria região. 
 
. Desenvolver a capacidade de observação e reflexão sobre o meio ambiente, além de 
apresentar conceitos ecológicos da biodiversidade local, dando ênfase às àrvores nativas 
para preservação das espécies que melhor se adaptam ao nosso ecossistema. 
 
. Delegar ao Programa AJA a tarefa de mobilizar as Escolas/Polos da rede pública e privada 
para a participação no desempenho das ações projetadas na programação do Plano de 
Trabalho da XXXI Semana Municipal do Meio Ambiente / 2022. 
 
 
 
 
 
 
PROGRAMAÇÃO 
 
Dia 05/06 – Domingo 
Horário: 09:30:00 hs. 
Atividade: Missa de  Abertura da XXXI Semana Municipal do Meio Ambiente, com a presença 
de representantes do Poder Executivo, Legislativos, Igrejas, Sociedade Civil, 
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AJAs,professores, alunos da rede publica e privada  
Local: Igreja Matriz. 
 
Dia 06/06 – segunda-feira 
Horário: 08:00 hs as 10:00hs. 
Atividade: Palestra  " NASCENTES PRESERVADAS, AGUAS GARANTIDAS, participação 
das Secretarias Municipais, escolas da rede publica e Clube dos Amigos da Natureza. 
Local: colégio joão cordeiro. 
 
Dia 06/06 – segunda-feira 
Horário: 14:00 hs as 16:00hs. 
Atividade: Palestra  " NASCENTES PRESERVADAS, AGUAS GARANTIDAS, participação 
das Secretarias Municipais, escolas da rede publica e Clube dos Amigos da Natureza. 
Local: EEEP- Chagas Vasconcelos  
 
Dia 07/06 – Terça-feira 
Horário: Das  07:00 às 10:00 hs. 
Atividade: trilha ecológica no olho D'água da bica, com a participação do Clube dos Amigos 
da Natureza, AJAs e representação das escolas publicas. 
Local: serrote da rola. 
 
 Dia 07/06 – Terça-feira 
Horário: Das  14:00hs às 17:00 hs. 
Atividade: plantio e distribuição de mudas de espécie  nativas e medicinais, com a 
participação do Clube dos Amigos da Natureza, AJAs e representação das escolas publica da 
região. 
Local: vale do Mucuripe/distrito de parapui 
 
Dia 08/06 – quarta- feira 
Horário: 09:00 hs as 11:00hs 
Atividade: ato publico de encerramento da semana do meio ambiente  e distribuição de das 
plantas, com participação dos  AJA. 
Local:calçadão do mercado publico. 


