PLANEJAMENTO DE AÇÕES
FESTA ANUAL DAS ÁRVORES “ÁRVORES NATIVAS DO CEARÁ”
ARIE DO SÍTIO CURIÓ

Fortaleza
Fevereiro - 2022

PLANEJAMENTO DE AÇÕES
1. Área de Abrangência:
1) Arie do Sítio Curió (Fortaleza)
2. Data das Ações:
2.1 Arie do Sítio Curió
As ações acontecerão do dia 20 ao dia 27/03/2022
3. Justificativa:
A Festa Anual da Árvore acontece todos os anos com o intuito de sensibilizar e
conscientizar a população acerca da importância do plantio e cultivo das árvores em
nosso estado, como também acerca da preservação das áreas verdes. A temática desse
ano é “Árvores Nativas do Ceará”, a fim de melhoranr a flora do nosso estado. A Festa
Anual da Árvore de 2022 traz essa temática com o intuito de promover ações de cunho
educativo que possam envolver as comunidades que vivem no entorno das unidades, a
fim de gerar resultados práticos e desenvolver uma consciência ambiental, como também
contribuir para a melhoria de vida das comunidades.
4.Objetivo Geral:
Atuar junto às comunidades e ONG’s que vivem no entorno das unidades de
conservação, a fim de promover ações concretas de educação ambiental, promovendo
uma sensibilização acerca da importância da preservação.

4.1 Objetivos Específicos:


Sensibilizar a população local, acerca da importância da Educação
Ambiental, com foco nas práticas de conscientização.



Promover trocas de mudas por alimento, ações de saúde e bem estar,
entre outras atividades relacionadas a temática da Festa Anual das
Árvores.



Envolver a comunidade local no processo de Educação ambiental.



Estimular o plantio e a preservação.

5. Metodologia:
As atividades acontecerão na Floresta do Curió, realizaremos a ação “Plantando
Solidariedade” onde nos domingos 20/03 e 27/03 no período de 08h ás 12h acontecerá a
troca de mudas por quilos de alimentos não perecíveis. Ressaltamos que aos domingos
acontece o Projeto Viva o Parque na Floresta do Curió e temos um fluxo intenso de
visitantes, sendo um ótimo momento para a realização da ação.
Durante a semana, serão feitas postagens de Educação Ambiental nas redes
sociais da floresta, com o intuito de propagar informações sobre a temática da Festa
Anual da Árvore.
No dia 23/03 realizaremos através do instagram da floresta a live “Saúde e bem
estar” com uma aula de alongamento realizada pelo Educador ambiental da floresta e
educador físico Pedro Victor, a live será ás 8h da manhã. O intuito dessa ação é a
promoção de uma atividade física matinal, auxiliando na qualidade de vida.
O encerramento das ações será no dia 27/03 com o final da campanha “Plantando
Solidariedade”.

5.1 Programação detalhada
Dia: 20/03 – Domingo
Horário: 08h ás 12h
Ação: Campanha “Plantando Solidariedade” troca de alimentos não perecíveis por mudas
nativas
Público: Comunidade local e visitantes da floresta
Local: Floresta do Curió
Responsável: SEMA

Dia: 21/03 – Segunda
Horário: 09h
Ação: Postagem sobre Árvores Nativas
Local: Instagram da floresta
Responsável: Equipe da floresta do Curió
Dia: 22/03 – Terça
Horário: 09h
Ação: Postagem sobre Árvores Nativas - Visgueiro
Local: Instagram da floresta
Responsável: Equipe da Floresta do Curió
Dia: 23/03 – Quarta
Horário: 09h
Ação: Live “Saúde e bem estar”
Local: Instagram da floresta
Responsável: Educador Ambiental – Pedro Victor
Dia: 24/03 – Quinta
Horário: 09h
Ação: Postagem sobre Árvores Nativas - Angelim
Local: Instagram da floresta
Responsável: Equipe da Floresta do Curió
Dia: 27/03 – Domingo
Horário: 08h ás 12h
Ação: Campanha “Plantando Solidariedade” troca de alimentos não perecíveis por mudas
nativas
Público: Comunidade local e visitantes da floresta
Local: Floresta do Curió
Responsável: SEMA

