
 

 

 

 
PLANO DE TRABALHO 

  

SEMANA DO MEIO AMBIENTE 2022 

“NASCENTES PRESERVADAS, ÁGUA GARANTIDA” 

 

 

JUSTIFICATIVA 

 
A água é um recurso indispensável para todos, no entanto, muitas pessoas ainda optam pelo desmatamento 

das encostas e pelo uso desmedido do solo, prejudicando todo o equilíbrio do meio ambiente e afetando a 

qualidade de vida de todos. A preservação das fontes de água é uma medida adotada para evitar os prejuízos 

causados pelo homem, garantindo que todos continuem tendo acesso a esse recurso tão importante. Isso vale 

tanto para a sobrevivência das pessoas quanto para outros animais e plantas. É necessário adotar boas práticas de 

conservação e recuperação do solo e da própria mata em torno das nascentes. Dessa forma, é preciso recriar as 

condições ambientais necessárias que favoreçam a infiltração de água no solo, assim como tomar medidas de 

proteção para que os animais não acabem compactando o solo nessas regiões. Essas práticas dão-se início através 

da conscientização da população. Portanto, é de fundamental importância a inclusão da participação da população 

em geral nas atividades desenvolvidas pela gestão durante a SEMANA DO MEIO AMBIENTE.  

OBJETIVOS  

 Sensibilizar a população para a importância da preservação das nascentes e dos leitos dos rios; 

 Divulgar para a comunidade, por meio de ações a problemática enfrentada com o desmatamento do 

leito dos rios e o processo de assoreamento; 

 Envolver a comunidade nas práticas ambientais com responsabilidade. 

 

PROGRAMAÇÃO 

 

DATA: 06/06 – SEGUNDA-FEIRA 

Horário: 09h 

Atividade: Rodas de conversa sobre o tema a importância de preservar as nascentes 

Local: Escola Oster 

Público: Alunos, AJAs 

Responsável: Secretaria de Cultura, Esporte e Meio Ambiente; Secretaria de Educação 

 

DATA: 06/06 a 09/06 – SEGUNDA A QUINTA-FEIRA 

Atividade: Concurso de desenho e Redação 

Local: Escolas da rede pública municipal e estadual 

Público: Alunos do ensino fundamental I, II e médio 

Responsável: Secretaria de Cultura, Esporte e Meio Ambiente; Secretaria de Educação 

 

 

 



 

 

 

 

DATA: 07/06 – TERÇA-FEIRA 

Horário: 08h 

Atividade: Apresentação artística do Infantil V – “Terra, planeta água” 

Local: Creche José Laudir Pinheiro 

Público: Alunos, professores, AJAs, gestores 

Responsável: Secretaria de Cultura, Esporte e Meio Ambiente; Secretaria de Educação 

 

DATA: 08/06 – QUARTA-FEIRA 

Horário: 09h 

Atividade: Oficina de produção de mudas 

Local: Secretaria de Agricultura 

Público: Alunos, AJAs, grupo de idosos do CRAS 

Responsável: Secretaria de Cultura, Esporte e Meio Ambiente; Secretaria de Educação; Secretaria de 

Agricultura, Pecuaria e Pesca; Secretaria de Ação Social 

 

DATA: 09/06 – QUINTA-FEIRA 

Horário: 08h 

Atividade: Visita ao Sítio Arqueológico  

Local: Distrito de Cangati 

Público: Alunos, AJAs 

Responsável: Secretaria de Cultura, Esporte e Meio Ambiente; Secretaria de Educação 

 

DATA: 10/06 – SEXTA-FEIRA 

Horário: 09h 

Atividade: Encerramento da Semana com exposição dos desenhos e redações vencedores do concurso 

Local: Auditório da Escola José Oster Machado 

Público: Alunos, gestores e público em geral 

Responsável: Secretaria de Cultura, Esporte e Meio Ambiente; Secretaria de Educação 

 


