
PREFEITURA MUNICIPAL DE VIÇOSA DO CEARÁ 

SECRETARIAS MUNICIPAIS DE EDUCAÇÃO, MEIO AMBIENTE, AGRICULTURA E ESTRATÉGIA
ADMINISTRATIVA

SEMANA DO MEIO AMBIENTE – 2022
TEMA:  “NASCENTES PRESERVADAS, ÁGUA GARANTIDA”

PLANO DE TRABALHO

JUSTIFICATIVA

Recuperar nascentes é promover a vida. Para a revitalização hidroambiental

das bacias hidrográficas é essencial preservar as nascentes, reduzir a erosão dos

solos, e aumentar ou manter a cobertura florestal. E para estabelecer esse limite

entre o uso do solo  e  a preservação ambiental  é  de fundamental  importância  o

envolvimento da comunidade em geral, como alunos das escolas da rede municipal,

Agente  Jovem  Ambiental  (AJA),  pais,  Secretaria  de  Agricultura,  Secretaria  de

Educação e Secretaria de Turismo, Cultura e Meio Ambiente, para o entendimento

de que todos são responsáveis.

Diante desse fato preocupante, além das ações promovidas pelo município de

Viçosa do Ceará no tocante à educação e sensibilização da  comunidade local,

temos associado a esse trabalho de conscientização a constante arborização das

nossas nascentes.  Mais recentemente,  por  ocasião da implantação do programa

Agente  Jovem  Ambiental  (AJA),  no  município,  os  trabalhos  em  prol  do  meio

ambiente foram enriquecidos com projetos importantes que tem  produzido  notáveis

resultados em favor dos  recursos naturais e preservação das nossas nascentes.

Com  a  Semana  do  Meio  Ambiente,  intensificaremos  nossa  jornada  de

revitalização e preservação das nascentes e florestas. A partir desses cuidados, os

resultados  serão bem mais  satisfatórios  e  ocorrerão  de forma mais  rápida,  sem

causar prejuízo ou qualquer tipo de situação adversa à biodiversidade regional.

As  atividades  serão  trabalhadas  em  parceria  com  os  mais  diversos

seguimentos da sociedade, sempre com o objetivo de dar importância às nascentes

preservadas  e  águas  garantidas no  município  de  Viçosa  do  Ceará  e,  portanto,



garantir  maior  eficiência e eficácia na implementação das ações em prol  desses

recursos  naturais  tão  importantes  e  estratégicos  para  o  equilíbrio  ambiental  do

planeta. Mobilizaremos e incluiremos nas campanhas principalmente a comunidade

escolar,  setores  da  gestão  pública,  agricultores,  empresários,  COMDEMA e   os

Agentes Jovens Ambientais.

OBJETIVO GERAL

Conscientizar a comunidade em geral sobre a relevância da preservação

e recuperação das nascentes nos leitos dos rios, açudes, lagoas, dentre outros

mananciais hídricos, para garantir o abastecimento de água e a sustentabilidade

no ambiente local. 

OBJETIVOS ESPECÍFICOS

• Fazer a recuperação e a conservação das nascentes;

• Estimular a participação de toda comunidade voltada para a preservação das

nascentes através de ações educativas.



PROGRAMAÇÃO

DATA: 05/06/2022 - Domingo.

HORA: 09:00h às 10:00h.

ATIVIDADES: 

• Lançamento oficial da Semana do Meio Ambiente através de divulgação em

rádios  e  meios  de  comunicações  locais  com  o  tema:  “NASCENTES

PRESERVADAS, ÁGUA GARANTIDA”;

PÚBLICO: População em geral.

LOCAL:

• Polo Turístico Igreja do Céu;

• Site Oficial da Prefeitura;

• Facebook e Instagram da Prefeitura;

• Redes de comunicação Local;

RESPONSÁVEIS:  Secretaria Municipal de  Turismo, Cultura e Meio Ambiente,

Secretaria  Municipal  de  Educação,  Secretaria  Municipal  de  Logística  e

Estratégia Administrativa, AJAS e Projeto COM – VIDA.

DATA: 06/06/2022 - Segunda-feira.

HORA:  09:00h  e  16:00h.

ATIVIDADES: 

• Plantio de  árvores nas nascentes do Rio Pirangi e no Rio Jaguaribe II;

• Roda de conversa  com os alunos  de  forma virtual  ou  presencial  sobre  a

importância de preservar as nascentes dos leitos dos rios,  e as espécimes de

árvores nativas locais;

• Palestras  para  os  alunos do 5º  e  6º  ano sobre  a  temática  “NASCENTES

PRESERVADAS, ÁGUA GARANTIDA”.

PÚBLICO:

• População em geral;

• Alunos e comunidade escolar.

LOCAL: 

• Rio Pirangi , no distrito do (Padre Vieira).



• Rio Jaguaribe II, Sítio Jaguaribe II.

• Escolas das redes municipais.

RESPONSÁVEIS: Secretaria Municipal de Turismo, Cultura e Meio Ambiente,

Secretaria  Municipal  de  Educação  (professores  de  ciências;  escoteiros)

Secretaria de Agricultura e Extensão Rural, Projeto COM – VIDA e Ajas 

DATA: 07/06/2022 -Terça-feira.

HORA: 07:30h/11:30h e 13:00h/17:20h.

ATIVIDADES:

• Concursos de redação  com o tema: “NASCENTES PRESERVADAS, ÁGUAS

GARANTIDAS’’.  (Produção de trabalhos escritos);

• Concurso:  Crie  em  casa  utilizando  materiais  recicláveis  (Produções

audiovisuais);

• Participação dos ajas em blitz educativas, incluindo a distribuição de panfletos

• Criar ações de preservação e recuperação de nascentes.( OBS.: de acordo

com as possibilidades de cada localidade).

PÚBLICO: Gestores, alunos, professores, pais e público em geral.

LOCAL: 

• Trabalhos realizados em sala de aula e em casa;

• Polo turístico artesanal e cultural, igreja do céu;

• Nas escolas do município de viçosa do ceará.

• Margens de rios,lagoas, açudes e olhos d'água.

RESPONSÁVEIS:  Gestores  e  professores  de  cada  escola  (SME),  Secretaria

Municipal  de Turismo, Cultura  e  Meio  Ambiente,  Alunos participantes  da COM -

VIDA, Gestores, Professores e Ajas.

DATA: 08/06/2022 – Quarta-feira.

HORA: 09:00h e 14:00h.

ATIVIDADES: 

• Apresentação de vídeo em sala de aula e em casa voltados para preservação

das nascentes e sobre a importância da água na natureza;



• Oficina de reciclagem sobre lacres e garrafas pets (SME e AJAS);

• Apresentação de danças, teatro  e músicas;

PÚBLICO: 

• Alunos da rede pública;

• População em geral.

LOCAL: 

• Ambiente escolar e em casa;

• Escola de ensino fundamental Horácio Fontenele Magalhães (AJA)

• Site oficial da prefeitura;

• Redes de comunicação local.

RESPONSÁVEIS:  Secretaria Municipal de Turismo, Cultura e Meio Ambiente,

Gestores  e  professores  de  cada  escola  (SME), Secretaria  Municipal  de

Agricultura e  Extensão Rural e Ajas.

DATA: 09/06/2022 - Quinta-feira.

HORA: 08:30h às e 14:00h.

ATIVIDADES:

• Mini  oficina  de  como  preparar  uma  muda  de  árvore  (Um  jardineiro  da

SETUMA, explicará o processo de preparação da muda);

• Campanha para diminuição do uso de embalagem plásticas, etc;

• Pedalada  e  caminhada  ecológica,  promovendo  a  limpeza  dos  espaços

visitados.

PÚBLICO:  Aluno,  Pais do aluno,Técnico da CEFITO,  jardineiro  da SETUMA,

Cenografista, População em geral e acompanhamento online.

LOCAL:

• Centro Fitoterápico;

• Dependências das escolas;

• Site oficial da prefeitura;

• Redes de comunicação local;

• Nas Margens dos rios, acudes e lagoas. (Distrito de Padre Vieira ,Manhoso e

Juá dos Vieiras, Cinturão Verde, etc )



RESPONSÁVEIS:  Secretaria Municipal de Turismo, Cultura e Meio Ambiente,

Secretaria  Municipal  de  Educação,  Secretaria  Municipal  de  Agricultura e

Extensão Rural, Projeto COM-VIDA e Ajas.

DATA: 10/06/2022 - Sexta -feira

HORA: 07h ás 11:20h e 13h às 15:20h (Manhã e Tarde).

ATIVIDADES:

• Exposição de fotos sobre o uso e consumo adequado da água na natureza;

• Realizar  jogos  e  dinâmicas,  utilizando  materiais  reciclados

(Dicas :pescaria ,pistola d'água colorida, jogos de 7 erros , pega gelo ,corrida

do copo d'água na cabeça,corrida de barco , bolhas de sabão etc);

• Aula de campo com alunos da escola de E .E .F JAGUARIBE II, da localidade

de    JAGUARIBE  II,para  conhecerem as técnicas  de  produção de  plantas

nativas no projeto desenvolvido pelos Agentes jovens ambientais.

PÚBLICO: Aluno, familiares, Ajas,  gestores e profissionais da SME.

LOCAL:

• Atividade realizada nas escolas.

• Escola da comunidade do Jaguaribe II

RESPONSÁVEIS:  Secretaria  Municipal  de Educação, Secretaria  Municipal  de

Turismo, Cultura  e  Meio  Ambiente,  Secretaria  Municipal  de  Agricultura e

Extensão Rural , Ajas e Projeto COM – VIDA.

DATA: 11/06/2022 - Sábado.

HORA: 08:30h  às 11h.

ATIVIDADES:

• Os Ajas , SETUMA ,SME irão fazer um passeio no centro da cidade para

distribuir   panfletos educativos voltados para questão ambiental relacionada

ao tema “NASCENTES PRESERVADAS ,ARVORES GARANTIDAS’’.  

PÚBLICO:  População em geral; Técnicos das  Secretarias de Meio Ambiente,

Educação e Agricultura.

LOCAL:

• Centro histórico e Praças de  Viçosa do Ceará;



• Divulgação nas redes sociais;

• Site oficial da prefeitura.

RESPONSÁVEIS: Secretaria Municipal de Turismo, Cultura e Meio Ambiente,

Secretaria  Municipal  de  Educação,  Secretaria  Municipal  de  Agricultura e

Extensão Rural, Projeto COM – VIDA e Ajas.

DATA: 12/06/2022 - Domingo

HORA: 10:00h

ATIVIDADES:  Culminância  das  ações  realizadas  na  semana,  através  de

divulgação  nas  redes  sociais  com  o  tema:  “NASCENTES  PRESERVADAS,

ÁRVORES GARANTIDAS’’.  

PÚBLICO: População em geral

LOCAL:

• Site oficial da prefeitura; 

• Redes de comunicação local.

RESPONSÁVEIS: Secretaria Municipal de Turismo, Cultura e Meio Ambiente e

secretaria Municipal de Logística e Estrategia Administrativa.

SUGESTÃO DE FILMES:

➔ Lixo Extraordinário;

➔ Lórax- Em busca da Trúfula perdida;

➔ Avatar;

➔ O homem que plantava árvores;

➔ Meu pé de laranja lima;

➔ Ilha das Flores;

➔ Rango;

➔ Wall-E;

➔ Minúsculos;

➔  O mundo dos pequeninos;

➔ Era uma vez na floresta;

➔ Planeta Água (BBC);

➔ A história das coisas;

➔ O Mundo é a nossa casa;

➔ "A árvore que não queria morrer".



APOIO SOLICITADO À SEMA:

➢ 350 mudas nativas;

➢ 300 bonés;

➢ 300 blusas;

➢ 300 pares de luvas;

➢ 1.500 sacos para mudas;

➢ 5.000 Panfletos e folders educativos;

➢ Matérias Educativos em formato digital (slides, PDF);

➢ Sementes de espécies vegetais típicas dos biomas caatinga e mata 

atlântica.

PARCERIAS:

SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE DO ESTADO DO CEARÁ – SEMA;

SECRETARIA DE TURISMO, CULTURA E MEIO AMBIENTE - SETUMA

SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO;



SECRETARIA DE SAÚDE

SECRETARIA DE LOGÍSTICA E ESTRATEGIA ADMINISTRATIVA

SECRETARIA DE AGRICULTURA E EXTENSÃO RURAL

AGENTE JOVEM AMBIENTAL - AJA

 
 
  ______________________________            ___________________________
    WILLIA MARIA OLIVEIRA DE ANDRADE             ANTÔNIO JOSÉ SOUSA DE MORAIS

                     Secretária de Educação                                       Secretário de  Agricultura e Extensão Rural

  

  _______________________________                 _____________________________         

            ADRIANO ROCHA DA SILVA                  FRANCISCO SEBASTIÃO DE MIRANDA FILHO

           Secretário de  Saúde                                     Secretário de Logística e Estratégia Administrativa

_______________________________

GILTON BARRETO DE CASTRO

Secretário de Turismo, Cultura e Meio Ambiente

Viçosa do Ceará, 02 de Maio de 2022.
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