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JUSTIFICATIVA 
 

 

O cuidado com a natureza é um hábito que precisa ser estimulado desde a infância. 

Tendo em vista que, a preocupação com degradação do ecossistema é um fator 

que vem ganhando espaço.Com isso, a construção de ensinamentos e 

responsabilidade com meio ambiente deve-se iniciar cedo, seja em casa ou na 

escola, pois tais ensinamentos possuem pontos cruciais para a formação de adultos 

conscientes sobre a importância dos cuidados com o meio ambiente. A educação 

ambiental tem como aliado as instituições de ensino, pois é um dos locais 

essenciais para incrementar ensinamentos sobre o Meio Ambiente. Visto que é lugar 

no qual as pessoas passam boa parte dos primeiros anos de vida, ela torna-se uma 

ferramenta mais que adequada para que temas como este sejam abordados. A 

educação ambiental aplicada desde a educação infantil proporciona conhecimentos 

e favorece na formação de valores na criança em relação ao meio ambiente. Então, 

é notório a importância de cuidados com o meio ambiente desde cedo. Com isso, 

reflorestar, preservar e conservar a natureza é fator primordial. Tendo em vista isso, 

os espaços públicos do Município de Itatira-CE como por exemplo, praças e escolas, 

demonstra uma grande estratégia para se trabalhar o plantio de mudas nativas, e 

com isso ressaltar a importância da educação ambiental para a população do 

município. O plantio de mudas apresenta grandes chances de recuperar uma área 

degradada devido a diversos fatores. Pelo alto índice de sucesso dessa técnica, 

com a utilização de espécies de rápido desenvolvimento, cerca de um a dois anos 

após o plantio têm-se áreas onde espécies arbóreas venceram a competição com 

espécies invasoras herbáceas e gramíneas, através do sombreamento (Cavalheiro 

et al., 2002) Dessa forma precisamos de Mudas e sementes que podemos arborizar 

a nossas praças e espaços dos colégios e as margens da CE 366 que liga Lagoa do 

Mato Itatira com as seguntes mudas: Cajá, Oiti, Timbauba, Aroeira,Cajoeiro,Ipê 

Roxo,Peroba,Carnauba,oco atolê.Jucá, Jatobá. 

 

OBJETIVO 

OBJETIVO GERAL 

Ciente de que reflorestar é preciso, e que a escola é uma instituição que leva o 

conhecimento e auxilia no processo de conscientização, este projeto trabalhará o 

tema: ÁRVORES NATIVAS NO CEARÁ, enfatizando que o equilíbrio é essencial 

para a vida na terra. Diante disso,   o principal objetivo é durante a semana da 

árvore realizar o plantio de mudas em áreas públicas, focando preferencialmente 

nas escolas e praças, e realizar dinâmicas para trabalhar a importância dos 

cuidados com o meio ambiente. Com isso, tem-se a necessidade de incentivar 

professores, alunos e a população dos cinco distritos a importância de cuidar, 

plantar e preservar a fauna e flora nativa do município. 
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OBJETIVOS ESPECÍFICOS 
 

Compreender a importância do reflorestamento para melhorar o meio ambiente; 
 

Vivenciar o plantio de uma árvore nas escolas municipais e estaduais obedecendo 

ao decreto do Covid 19 ; 

Realizar a doação e/ou plantio de mudas nativas da região em áreas 

desmatadas/degradadas, matas ciliares, escolas e locais públicos, em que cada 

pessoa adotará uma árvore. Responsabilizando-se por cuidar dela por, no mínimo, 

1ano; 

Apresentar e discutir as árvores nativas da região e seus benefícios para o planeta; 

Apresentar fotos/vídeos das árvores do município; 

Desenvolver a capacidade de observação e reflexão do ambiente, além de 

apresentar conceitos ecológicos e da biodiversidade local, dando ênfase à 

importância da mata ciliar para os recursos hídricos do município (rio, açude, lagoa, 

nascentes); 

Incentivar a troca de garrafas PET por mudas de árvores nativas na região; 
 

Levar estudantes para que conheçam uma Unidade de Conservação (Parque, 

APA, Reserva Extrativista) dentro ou próximo ao município. 

Conhecer a importância ambiental e comercial das arvores nativas; 
 

Conhecer os prejuízos causados a natureza com o desmatamento causado em 

floresta no nosso Município e em outros lugares; 

Organizar panfletos sobre o meio ambiente e fazer distribuição nas Escolas 

municipais e nas  Escolas Estaduais; 

Valorizar a importância da arvore para a qualidade da vida humana como também 

sua preservação; 

Distribuir mudas nativas durante a semana da árvore em todo o Município 

 

CRONOGRAMA DE ATIVIDADES 
 

Data: 20/03 – Domingo 
 

Horário: 9:00h 

Atividade: Abertura da Festa Anual  das Árvores na Praça do Distrito de Lagoa do 
Mato. 

Público: Prefeito, Secretários vereadores, professores e alunos do  Agente 

Jovem – AJA  atendendo o Decreto Estadual. 
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Local: Praça do Distrito de Lagoa do Mato 

Responsável: Secretaria Municipal de Turismo e Meio Ambiente 
 

Data: 21/03 – Segunda 
 

Horário: 8:30h às 12:00h 

Atividade: Distribuição de mudas de árvore nativas    . 

Público: Alunos, coordenadores e Aja. 

Local: Itatira Sede, Centro administrativo Sec. De Turismo e Meio Ambiente 

Responsável:  Sec. De Turismo e Meio Ambiente e Séc. de                     Educação e 

Assistência Social. 

 
Data: 22/03 – Terça 

 
Horário: 8:30:00h às 12:00h 

Atividade: Distribuição de mudas de árvores nativas. 

Público: Alunos e coordenadores. 

Local: Distrito de Morro Branco  Sec. De Turismo e Meio Ambiente 

Responsável: Centro administrativo Sec. De Turismo e Meio Ambiente e Sec. De 

Educação. 

 
Data: 23/03 – Quarta 

 
Horário: 9:30h às 

10:30h Atividade: 

Palestra 

Público: Diretores, Presidente de associações, alunos e professores Local: Escola 

Municipal José Paulo de Sousa – CERU Lagoa do Mato. 

Responsável: Centro administrativo Sec. De Turismo e Meio Ambiente e Sec. De 

Educação 

 
Data: 24/03 Quinta Feira 

 
Horário: 9:30h às 11:00h 

Atividade: Palestra e distribuição de mudas 

Público: Diretores, Presidente de associações, alunos e professores Local: Escola 
Municipal de Bandeira Novo 

Responsável: Centro administrativo Sec. De Turismo e Meio Ambiente e Sec. De 

Educação 

 
Data: 25/03  Sexta Feira 

 
Horário: :9:00h às 11:30 

Atividade: Palestra e distribuição de mudas e Desenhos animados. 
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Público: Diretores, Presidente de associações, alunos e 

professores Local: Escola Municipal de Cachoeira Br 

Responsável:  Sec. De Turismo e Meio Ambiente e Sec. De Educação 

 
Data: 25/03 
Horário: 15:30h às 16:30h Sexta Feira 

Atividade: Palestra e distribuição de mudas 

Público: Diretores, alunos e professores Local:  

Escola Estadual Antonio Sabino Guerra de Itatira-CE 

Responsável:  Sec. De Turismo e Meio Ambiente e Sec. De    Educação. 

 

Data: 26/03 Sábado 
Horário: 9:30h às 11:00h 

Atividade: Palestra, distribuição de mudas  concurso de Desenhos 

Público: Diretores, Presidente de associações, alunos e 

professores Local: Escola Municipal Antonio Honorato -CE 

Responsável:  Sec. De Turismo e Meio Ambiente e Sec. De    Educação.  

 

Data: 26/03 Sábado 
Horário: 13:30h às 17:00h 

Atividade: Distribuição de mudas e concurso de textos Inlustrado. 

Público: Diretores, Presidente de associações, alunos e 

professores Local: Escola Municipal Antonio Honorato -CE 

Responsável:  Sec. De Turismo e Meio Ambiente e Sec. De    Educação.  

 
27/03   Domingo 
Horário: 8:30h às 11:00h 

Atividade: Encerramento das Atividades com Entrega de Premiações. 

Público: Prefeito, Secretários, Diretores, Presidente de 

associações, alunos e professores Local: Academia do Idoso  

Lagoa do Mato. 

Responsável:Sec. De Turismo e Meio Ambiente e Sec. De    Educação, 

Assistência Social. 

 

 

RECURSOS: Projetor, Carro, combustível, multimídia, vídeos, folder, trena, 

Tesoura, pá, enxada, enxadão, sacos plásticos, mudas, sementes, camisetas e 

bonés.  

 

AVALIAÇÃO A avaliação será formativa. As Equipes da Secretaria deverá fazer o 

registro das atividades desenvolvidas e os tópicos de dúvidas, participação e 

Relatório por escolas Municipais, Estaduais.




