FESTA ANUAL DAS ÁRVORES 2022
20 A 27 DE MARÇO DE 2022

PLANO DE TRABALHO
TEMA: ÁRVORES NATIVAS DO CEARÁ

ACARAPE
2022

1. JUSTIFICATIVA
As árvores trazem inúmeros benefícios para a saúdes. Elas absorvem o gás carbônico (CO2) e
liberam oxigênio, melhorando a qualidade e umidade do ar, e podem, inclusive, absorver ruídos e o
barulho na cidade.
As árvores são também as grandes responsáveis pelo equilíbrio climático da terra, pois ajudam a
manter a umidade do ar e a regularidades das chuvas. Ao realizar a fotossíntese, uma árvore executa
a purificação do ar. Isso porque o processo retira o gás carbônico, liverado pela respiração de outros
seres vivos, ou na queima de combustíveis, e devolve o oxigênio para a atmosfera.
O paisagismo nativo cearense apresenta cinco árvores, algo em comum entre elas é que todas são
de grande porte, algumas delas podendo chegar a 15 metros de altura, fazendo parte das matas
ciliares do nosso estado, são grandes responsáveis pela preservação dos lagos e rios que banham
nossas cidades, principalmente do interior do Ceará.
O Maciço de Baturité situa-se dentro do bioma Caatinga, que é exclusivamente brasileiro e possui
áreas de alta relevância ecológicas que são chamadas de brejos de altitude, regiões úmidas de mata
densa, que nada mais são do que enclaves de Mata Atlântica. A serra do maciço é composta por 13
municípios, especificamente neste plano sito a cidade de Acarape, o município conta com dois
grandes açudes, o açude Hipólito, conhecido como o açude do Mamoeiro, e o açude Antônio Vieira,
no sítio Boqueirão na localidade de Garapa, este dois destaques dá cidade são bem arborizados, e
repletos de árvores nativas do Ceará, citando um exemplo, a pitombeira.
Nesse sentido a Prefeitura Municipal de Acarape através da Secretaria de Infraestrutura e Meio
Ambiente (SEIM) irá promover do dia 21/03/2022 até o dia 25/03/2022 A Festa Anual das Árvores
2022, onde serão desenvolvidas atividades relacionadas à preservação das árvores, haverá destaque
para a distribuição de algumas mudas, e curiosidades sobre as árvores nativas que cercam o Maciço
de Baturité, levando em consideração seu crescimento na cidade de Acarape.

2. OBJETIVO
2.1 GERAL
Promover uma semana de conhecimento e curiosidades sobre a árvores nativas do Ceará e
juntamente com o Consórcio AMSA, e o apoio da UPMA (UNIDADE DE PROTEÇÃO DE
MUDAS AURORAS) apresentar algumas árvores que é de fácil acesso encontrar em nossa cidade,
executar oficinas com atividades envolvendo os Agentes Jovens Ambientais – AJAS, como objetivo
de atingir positivamente os munícipes de Acarape.

3. PROGRAMAÇÃO
- ATIVIDADE 1 –
Data: 21/03 – Segunda-Feira
Horário: 09h00min
Atividade: Abertura do Evento da Semana Das árvores, distribuição de mudas.
Público: Público em geral
Local: Praça Central de Acarape
Responsável: Secretaria de Infraestrutura e Meio Ambiente
Data: 21/03 – Segunda-Feira
Horário: 13h00min
Atividade: Brincando com diversão, o que é a semana anual das árvores?
Público: Público infantil da Creche CEI RAIO DE LUZ.
Local: Creche CEI RAIO DE LUZ
Responsável: Secretaria de Infraestrutura e Meio Ambiente e AJAS.
- ATIVIDADE 2 –
Data: 22/03 – Terça-Feira
Horário: 09h00min
Atividade: Oficina de Reuso da Garrafa Pet para confecção de vasos
Público: Alunos do ensino fundamental da Escola José Neves de Castro
Local: Escola José Neves de Castro
Responsável: Secretaria de Desenvolvimento Agrário, Pesca e Pecuária, e
AJAS.
- ATIVIDADE 3 –
Data: 23/03 – Quarta-Feira
Horário: 13h00min
Atividade: Cinema Club, Filme: Vida de inseto
Público: Alunos da Escola Padre Antonio Crisóstomo do Vale
Local: Secretaria de Trabalho e Desevolvimento Social
Responsável: Secretaria de Trabalho e Desevolvimento Social
- ATIVIDADE 4 Data: 24/03 Horário: 08:00h
Atividade: Aula de Campo para os alunos da escola Antônio Correia conhecerem a unidade de
proteção de mudas auroras.
Público: Alunos da Escola Antônio Correia
Local: Unidade de Proteção Mudas Auroras (UPMA)
Responsável: Secretaria de Educação

- ATIVIDADE 5 –
Data: 25/03
Horário: 09h00min
Atividade: Encerramento da Festa Anual das Árvores com o Consórcio Associação Pública dos
Municípios do Maciço de Baturité para o Saneamento Ambiental – AMSA e os AJAS
(ADOTE UMA ÁRVORE)
Público: Público em geral
Local: Câmara Municipal de Vereadores
Responsável: Secretaria de Infraestrutura e Meio Ambiente

