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JUSTIFICATIVA 

 

A cidade de Aratuba está localizada na serra de Baturité, uma das cidades mais altas 

do Ceará. Sua vegetação é composta por brejos de altitude, um misto de espécies da caatinga, 

mata atlântica e cerrado. A economia do município gira em torno dos cultivos de banana e 

hortaliças e, por depender da agricultura, este acaba sendo um fator que estimula, 

indiretamente, a derrubada da cobertura vegetal nativa. Assim como em outras cidades da 

APA, o estado de conservação das espécies botânicas existentes em Aratuba é preocupante, 

pois boa parte da vegetação original foi desmatada e espécies nativas foram substituídas por 

exóticas, um problema que cresceu muito durante os últimos anos a ponto de os habitantes 

não conhecerem as árvores próprias de sua região. Para modificar esse cenário, a educação 

ambiental tem um papel muito importante para incentivar os cidadãos a serem mais 

participativos em questões socioambientais, como a valorização de espécies de árvores 

nativas e reflorestamento de áreas degradadas. 

Diante disso, é proposto pela Prefeitura Municipal de Aratuba um evento a ser 

organizado em conjunto entre as secretarias em alusão a FESTA ANUAL DAS ÁRVORES 

com o tema: “ Árvores nativas do Ceará”. O evento ocorrerá nos dias 21, 23, 25 e 26 de 

março de 2022, está previsto o desenvolvimento de ações socioeducativas e de cunho 

ambiental que ocorrerão nas escolas e espaços públicos contando com a participação de 

servidores, estudantes, agentes jovens ambientais, vereadores e comunidade.  

 

OBJETIVOS 

Objetivo Geral: Instruir a população sobre a importância das árvores nativas e o 

problema ambiental causado pelas espécies exóticas e o desmatamento. 

Objetivos específicos:  

 Formar multiplicadores de conhecimento socioambientais;  

 Desenvolver nos habitantes um olhar crítico diante dos problemas ambientais 

encontrados em Aratuba; 

 

PROGRAMAÇÃO 

 

Data: 21/03/22 – Segunda- feira.  

Horário: 9:00h. 

Atividade: Palestra e Roda de conversa. (RESPEITANDO O DISTANCIAMENTO E 

OBRIGATORIEDADE DE MASCARAS) 

Publico: Secretários municipais, diretores e coordenadores escolares, professores, estudantes e 

vereadores. 

Local: Centro de Treinamento 

Responsável: Secretaria de desenvolvimento rural, recursos hídricos e meio ambiente e 

Secretaria de Assistência Social.  

   

Data: 23/03/22 – Quarta-feira. 

Horário: 9:00h / 15:00h 

Atividade: Cinema Ambiental. (RESPEITANDO O DISTANCIAMENTO E 

OBRIGATORIEDADE DE MASCARAS) 
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Publico: Professores e estudantes. 

Local: Escolas Municipais. 

Responsável: Secretaria de desenvolvimento rural, recursos hídricos e meio ambiente e 

Secretaria de Educação. 

 

Data: 25/03/22 – Sexta-feira. 

Horário: 9:00h. 

Atividade: Exposição de sementes e distribuição de mudas nativas 

Publico: Feirantes, trabalhadores rurais e comunidade geral. 

Local: Calçadão central. 

Responsável: Secretaria de desenvolvimento rural, recursos hídricos e meio ambiente e 

Secretaria de Cultura e Sindicatos dos Trabalhadores Rurais e da Agricultura Familiar. 

 

Data: 26/03/22 – Sábado. 

Horário: 7:30 

Atividade: Excursão na natureza.  

Publico: População em geral. 

Local: Pedra do gavião (Quebra-faca). 

Responsável: Secretaria de desenvolvimento rural, recursos hídricos e meio ambiente, 

Secretaria de Cultura, Secretaria de Educação, Secretaria de Saúde. 


