
PLANO DE TRABALHO DA FESTA
ANUAL DAS ÁRVORES 

UNIDADE DE CONSERVAÇÃO : APA da Lagoa do Uruaú e Monumento Natural das Falésias 
de Beberibe.
TEMÁTICA : Árvores Nativas do Ceará

                                                                    
                                                                    ANO/ 2022

ARATICUN



Data das Ações:

20 e 27 de março de 2022

Justificativa:

Diante  da  necessidade  de  se  estabelecer  o  despertar  de  uma  consciência  crítica  como
instrumento fundamental para o trabalho educativo e considerando que a preservação e valorização
das espécies de árvores nativas do estado, passa pela educação ambiental, tornando-se necessário
criar mecanismos para um trabalho educativo através de ações concretas que apresentem resultados
visíveis quanto a preservação e conservação de suas vegetações nativas do Estado do Ceará. 

Objetivo Geral:

Trabalhar junto às escolas que estão inseridas nas unidades de conservação do município
propagando os cuidados e a conscientização ambiental em relação às espécies nativas de árvores sua
preservação e de seus ecossistemas.

Objetivo Específico: 

Conscientizar e sensibilizar a população local, através da Educação Ambiental, objetivando
colocar de forma prática e contínua à valorização e preservação das espécies de árvores nativas a
nível estadual e municipal.

 Metodologia:

- Abertura da Festa Anual da Árvore
- Palestra sobre apresentação das espécies nativas da região nas escolas do município
- Catalogação das espécies de árvores nativas
- Plantio de mudas nativas da região

Atores Envolvidos e Parcerias Firmadas:

SEMA, Autarquia  Municipal  de Meio Ambiente – AMABE, Escola Estadual  Profissionalizante
Pedro Queiroz de Lima e Escolas Municipal.



Cronograma : 

AÇÃO  DATA -  HORÁRIO LOCAL PÚBLICO
Distribuição de mudas

de árvores nativas
 21/3/2022 às 9h30min

(manhã)
Praça da Matriz de

Beberibe 
Comunidade em Geral

Montagem de painel
informativo sobre as
espécies de árvores
nativas do Estado e
plantio de mudas

nativas na área externa
da escola

22/3/2022 às 9h00min
(manhã)

Escola Municipal
Adélia Barros

Alunos da Educação
Infantil (anos iniciais)

Abertura da Festa
Anual da Árvore –
2022, com palestra

sobre árvores nativas
do Estado do Ceará

22/3/2022 às13h30min
(tarde)

EEEP Pedro Queiroz
de Lima 

Alunos e professores
da Escola

Profissionalizante
Pedro de Queiroz

Lima
Roda de conversa

sobre espécies nativas
do Ceará – Foco em

árvores com
características

medicinais

 23/3/2022 às 9h40min
(manhã)

Escola Municipal
Francisca Moreira de

Sousa

Alunos e professores
da Escola 

Catalogação das
espécies de árvores
nativas e Plantio no

Memorial de espécies
nativas da região

23/3/2022 às13h30min
(tarde)

Escola Estadual
Profissionalizante Dr.

Pedro Queiroz

Alunos do Ensino
Médio -  1º ano 

                             Orientadora de Célula de Unidade de Conservação
                                   Coordenadoria da Biodiversidade - COBIO


