
PLANO DE TRABALHO PARA O PERÍODO DE 05 DE JUNHO A 12 DE JUNHO
DE 20122

“NASCENTES PRESERVADAS E ÁGUA GARANTIDA”

EVENTO: COMEMORAÇÃO DA SEMANA DO MEIO AMBIENTE

REALIZAÇÃO: INSTITUTO MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE DE SANTA 
QUITÉRIA – IMASQ E PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA QUITÉRIA.

APOIO: SECRETARIA ESTADUAL DE MEIO AMBIENTE E SECRETARIAS 
MUNICIPAIS.

1. JUSTIFICATIVA

Comemoramos no dia 05 de junho, “O Dia Mundial do Meio Ambiente” foi criado no
ano de 1972 apo" s a Confere#ncia das Naço& es Unidas sobre o Meio Ambiente, pela Unia&o
das Naço& es Unidas (ONU). A data foi escolhida por coincidir com a data de iní"cio da
confere#ncia,  que  tinha  por  objetivo  principal  alertar  toas  a. s  naço& es  sobre  os
problemas ambientais causados pelo progresso da sociedade, bem como sensibilizar
os povos do mundo sobre a preservaça&o dos recursos naturais do planeta que a cada
dia tornam-se mais escassos.

A humanidade mesmo com toda a sua superioridade intelectual  vem utilizando os
recursos naturais de forma indiscriminada e irresponsa"vel. Com base em tal reflexa&o,
cabe a humanidade o dever de reparar os danos causados ao meio ambiente e instituir
praticas  que  aliem  o  progresso  e  desenvolvimento  de  nossas  atividades  com  a
preservaça&o desses recursos. Tais aço& es devem ser tomadas em todos os a#mbitos das
atividades  humanas  sejam  sociais,  econo# micas  e  culturais.  É6  necessa" rio  reavaliar
nossa  relaça&o  com  o meio  ambiente  levando  ao caminho menos  danoso  ao  nosso
planeta, resultando no desenvolvimento sustenta"vel. Tais valores devem ser incutidos
em nossas futuras geraço& es a fim de elas na&o venham a cometer os mesmos erros de
suas  antecessoras  mantendo  uma  relaça&o  responsa"vel  e  harmo# nica  com  o  meio
ambiente. Compreendendo este contexto pretendemos iniciar um conjunto de aço& es
de  sensibilizaça&o  que  propiciem  a.  populaça&o  quiteriense  a  reflexa&o  sobre  a
importa#ncia da conservaça&o e preservaça&o dos recursos naturais.

Ao longo das comemoraço& es  da Semana do Meio Ambiente  de  2022 abordaremos
como tema principal a destinaça&o a preservaça&o das nascentes, olhos d’a" gua e demais
fontes de a" gua doce com a discussa&o sobre a importa#ncia da preservaça&o das fontes
de a" gua pota"vel, tema" tica que estamos trabalhando no Instituto de Meio Ambiente de
de Santa Quite"ria -  IMASQ com o Projeto de Limpeza das Marges,  que consiste na



limpeza das margens dos corpos d’a" guas existentes no municí"pio e recuperaça&o da
mata ciliar com o plantio de mudas de a" rvores nativas troca de material reciclado por
material escolar. 

2. OBJETIVO GERAL

Fomentar a reflexa&o sobre a interaça&o humana com o meio ambiente, focando na
importa#ncia da preservaça&o das nascentes e olhos d’a" guas existentes no municí"pio
para a sensibilizaça&o da populaça&o.

3. OBJETIVOS ESPECÍFICOS

Despertar  a  curiosidade  e  o  interesse  sobre  a  importa#ncia  da  preservaça&o
ambiental;

Observar  o meio ambiente  fomentando a curiosidade e a  pra" tica  investigato" ria
sobre os processos naturais; 

Divulgar a sociedade as vantagens na melhoria de nossa qualidade de vida com a
pra" tica da preservaça&o e manutença&o dos corpos d’a" gua; 

Disseminar  na  comunidade  escolar,  os  conceitos  de  valorizaça&o  dos  recursos
naturais por meio de aço& es nas escolas envolvidas;

Adotar novos comportamentos e atitudes perante os problemas ambientais;

Reconhecer  a  importa#ncia  entre  o  desenvolvimento  tecnolo" gico  e  humano  e  a
preservaça&o do meio ambiente;

Desenvolver atitudes concretas de preservaça&o ambiental.

4. Programação

Data: 06 de Junho (Segunda-Feira)
Horário: 08:00hs as 10:00hs 
Atividade: Abertura da Semana do Meio Ambiente
Público: Populaça&o em Geral
Local : Parque Écolo" gico Municipal
Responsável:  Instituto Municipal de Meio Ambiente de Santa Quite"ria – IMASQ

Data: 07 de Junho (Terça-Feira)
Horário: 08:00hs as 10:00hs 
Atividade: Palestra sobre a Importa#ncia da Preservaça&o dos Corpos de A6 gua
Público: Populaça&o do Distrito de Sa&o Damia&o
Local : Éscola Francisco de Assis Parente - Distrito de Sa&o Damia&o
Responsável:  Instituto Municipal de Meio Ambiente de Santa Quite"ria – IMASQ e 

Secretaria de Éducaça&o



Data: 09 de Junho (Quarta-Feira)
Horário: 08:00hs as 11:00hs 
Atividade: Mesa Redonda sobre a Discussa&o sobre os Danos de Construço& es 

Irregulares nos Corpos d’A6 gua existentes nas A6 reas Urbanas do 
Municí"pio

Público: Populaça&o em Geral
Local : Audito" rio da Secretaria de Agricultura
Responsável:  Instituto Municipal de Meio Ambiente de Santa Quite"ria – IMASQ

Data: 10 de Junho (Sexta-Feira)
Horário: 08:00hs as 10:00hs 
Atividade: Aça&o de Plantio de Mudas de A6 rvores Nativas nas Margens do 

Açude Édson Queiroz, na Localidade da Vila Sa&o Cosme, Municí"pio 
de Santa Quite"ria

Público: Populaça&o em Geral
Local : Audito" rio da Secretaria de Agricultura
Responsável:  Instituto Municipal de Meio Ambiente de Santa Quite"ria – IMASQ

5. APOIO SOLICITADO A SECRETARIA ESTADUAL DO MEIO AMBIENTE – SEMA.CE

 500 BONÉ6 S

 500 BLUSAS (TAMANHOS: 100 P, 100 M, 100 G, 100 GG É 100 XLG)

 2500 MUDAS É ÉSPÉ6 CIÉS NATIVAS.


