FESTA ANUAL DAS ÁRVORES
Árvores Nativas do Ceará

PLANO DE TRABALHO

JUSTIFICATIVA

A partir das inúmeras transformações a qual o meio ambiente sofre ao longo dos
tempos, por diversos motivos, entre um deles o desenvolvimento das cidades e o
desordenado desmatamento para fins agrícolas e pecuário sem tanger nenhuma
possibilidade de reconstrução e recuperação deste meio. A Festa Anual das Árvores é um
importante instrumento que poderá ser usado para tornar-mos uma cidade mais agradável
para a população. Inúmeros são os fatores que trazem malefícios para o aumento dos
impactos ao meio ambiente, um deles é as ações desenfreadas ao nosso ecossistema e os
altos índices de desertificação que assola nosso Município por ainda termos uma condição
de solos muito rasos que agrava ainda mais os impactos negativos. Isso, nos leva a refletir
sobre o tema e repensar a maneira como vivemos em sociedade. A árvore como símbolo
de um meio ambiente equilibrado é o principal alvo e diante dessa realidade, faz-se
necessário à intensificação de ações de Educação Ambiental para que toda a sociedade
desenvolva a cultura da preservação, para juntos alcançarmos o desenvolvimento
sustentável de toda a comunidade, para isso, nada mais justo que evidenciemos as
ÁRVORES NATIVAS DO CEARÁ.

OBJETIVOS

•

Despertar a consciência para a necessidade da preservação ambiental;

•
•
•
•
•
•
•
•
•

Trabalhar as diferentes fases de crescimento de uma árvore e quais são suas
principais partes;
Desenvolver percepções audiovisuais e auditivas;
Apreciar a natureza;
Adquirir conhecimento sobre o ciclo de vida das plantas, em especial, das
árvores;
Desenvolver o cuidado e o respeito em relação a natureza;
Ampliar o vocabulário.
Realizar atividades educativas com crianças e jovens;
Desenvolver a consciência ambiental da sociedade (trilha, pedalada ecológica,
arborização das vias públicas, cinema);
Fomentar projetos de Educação Ambiental desenvolvidos nas escolas do
município;

PROGRAMAÇÃO

Dia: 21/03 - segunda-feira
INSTITUTO IMACULADA CONCEIÇÃO
Horário: 08:00 às 12:00
Atividade:
✓ Abertura Ofícial;
✓ Plantio de mudas diversas;
✓ Colapso no Ecossistema
Público: alunos do ensino médio do município, pais, docentes e população;
Responsável: SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE, PESCA E RECURSOS
HIDRICOS; SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, SECRETARIA DE
AGRICULTURA.
Horário: 17:00
Atividade:
✓ Plantio de mudas nos ambientes públicos

Dia: 22/03 - terça-feira
EMEIF 20 DE AGOSTO – PROFESSORA MARIA ELIELZA PINHEIRO GUERRA
Horário: 08:00 às 11:00
Atividades:
✓ Reconhecendo áreas em desertificação;
✓ Plantio de mudas nativas;
✓ Condução de horta escolar.
Público: alunos do ensino fundamental do município (6º ao 9º ano), pais, docentes e
população

Horário: 13:00 às 15:00
EMEIF CLAUDIO OLIVEIRA
Atividade:
Produção literária/teatral/musical referenciando A SEMANA DA ARVORE
Público: alunos do ensino fundamental do município (6º ao 9º ano), pais, docentes e
população.
Responsável: SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE, PESCA E RECURSOS
HIDRICOS; SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, SECRETARIA DE
AGRICULTURA.

Dia: 23/03 - Quarta-feira
ESCOLA DO CAMPO PADRE AUGUSTO RÉGIS ALVES – ASSENTAMENTO
PEDRA E CAL
Horário: 08:00 às 11:00
Atividades:
✓ Apresentação da programação;
✓ Palestra: Importância do BIOMA CAATINGA;
Público: população em geral, alunos ensino médio, acadêmicos, docentes, técnicos.

Horário: 13:00 às 15:00
EMEIF MARIA BENILDE ARAÚJO – ASSENTAMENTO PEDRA E CAL
Atividade:
✓ Mesa redonda: Tema – Conservação Ambiental
Mediador: Coordenação Escolar
Participantes:
Público: alunos do ensino fundamental do município (6º ao 9º ano), pais, docentes e
população.

Responsável: SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE, PESCA E RECURSOS
HIDRICOS; SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, SECRETARIA DE
AGRICULTURA.
Dia: 24/03 quinta-feira
EMEIF MANOEL CARLOTO PINHEIRO
Horário: 09:00 – 11:00
Atividade:
✓ Filme Lórax em busca da trúfula perdida
Público: população em geral, trilheiros ambientais, acadêmicos, docentes, técnicos.

Horário: 13:00 – 15:00
EMEIF SÃO JOSÉ – ASSENTAMENTO ALEGRE
Atividade:
✓ Exposição de fotos: minha self na caatinga (no foco da imagem deve aparecer o
aluno e uma árvore nativa)
Público: alunos do ensino fundamental do município (6º ao 9º ano), pais, docentes e
população.
Horário: 17:00
Atividade:
✓ Pedalada na Av: do Contorno, com paradas para arborização ao longo da avenida.

Público: população em geral, ciclistas ambientais, acadêmicos, docentes, técnicos.
Responsável: SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE, PESCA E RECURSOS
HIDRICOS E EQUIPE DE CICLISMO PÉ DE VENTO.

APOIO NECESSÁRIO
✓ Enxada
✓ Pá
✓ Pá de jardim
✓ Rastelo de jardim
✓ Blusas
✓ Bonés
✓ Material gráfico
✓ Mudas de plantas nativas
✓ Técnico de apoio

