
PLANO DE TRABALHO 

Assunto: Festa Anual das Árvores 2022 

 

1- Introdução: 

A Prefeitura Municipal de Mauriti, por meio da Secretaria de Agricultura e 

Meio Ambiente (SEAMA), realiza nos dias 22, 23, 24 e 25 de março a Festa 

Anual das Árvores 2022, com o tema "PLANTAS NATIVAS DO CEARÁ". A 

abertura oficial da Festa acontecerá na terça-feira dia 22 de março, a partir das 

8 horas, na Praça da Igreja Matriz, no Centro de Mauriti Ceará. 

2- Justificativa:  

A ideia é chamar atenção para a importância do plantio e preservação de 

plantas nativas do Ceará. Como também, ressaltar a diversidade de plantas 

nativas de cada região como (Pau-branco e Oiti). O plantio de árvores nativas e 

exóticas é cada vez mais importante para a manutenção da vida e do meio 

ambiente, afinal cada uma das espécies garante vantagens essenciais para o 

bem-estar.  

Ressalta-se que o cuidado com a natureza é um hábito que precisa ser 

estimulado desde a infância. A criação dessa responsabilidade desde os anos 

iniciais das crianças é um dos pontos cruciais para a formação de adultos 

conscientes a respeito da importância do cuidado com o meio ambiente. 

A situação de pandemia que hora atravessamos limitará muito as nossas 

ações visto que não será possível envolver plenamente a comunidade escolar 

nas nossas ações e sendo a escola um dos locais onde as pessoas passam boa 

parte dos primeiros anos de vida, ela torna-se um local adequado para que temas 

como este sejam debatidos, mais do que isso, ela é responsável por proporcionar 

as bases para que os indivíduos consigam refletir e formar um pensamento 

crítico. 

Sendo assim, o corpo docente das escolas e se possível alguns alunos serão 

convidados para as ações e para compor as discussões sobre este assunto tão 

relevantes para a sociedade e tão pertinentes ao ambiente escolar. A ideia é que 

estes temas relacionados à preservação e conservação das plantas nativas do 

Ceará sejam debatidos, uma vez que nossa sobrevivência depende diretamente 

do equilíbrio dos nossos ecossistemas. 

3- Objetivos: 

Devido às limitações impostas pelos serviços da saúde pública, a 

programação do evento será constituída de quatro dias, todos realizados na sede 

do município, onde ocorrerá distribuição de mudas nativas, panfletagem, roda de 

conversas sobre preservação ambiental, Oficinas, etc. A ideia, embora de forma 



tímida, é chamar atenção para a importância das árvores nativas, da 

preservação do meio ambiente em geral.  

 

Cronograma: 

Dia 22/03: Terça feira 

Local: Sede Praça da Matriz 

Horário: 08:00 h 

Atividades: Distribuição de mudas nativas, panfletagem sobre sustentabilidade 
ambiental. 

Público: População em geral 

Responsáveis: Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente e Agentes Jovens 
Ambientais (AJA’s) 

Dia 23/03: Quarta-feira 

Local: Sede Praça da Matriz 

Horário: 08:00 h 

Atividade: Troca de mudas de plantas nativas por material reciclável (papel, 
metal, garrafa PET, vidros) 

Público: População em geral  

Responsáveis: Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente e Agentes Jovens 
Ambientais (AJA’s) 

Dias 24/03:Quinta-feira 

Local: Sede Praça da Matriz 

Horário: 08:00h 

Atividades: Troca de mudas de plantas nativas por óleo de cozinha usado. 

Público: População em geral 

Responsáveis: Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente e Agentes Jovens 
Ambientais (AJA’s) 

Dias 25/03:Sexta-feira. 

Local: Sede Praça da Matriz 

Horário: 08:00h 

Atividades: Troca de mudas de plantas nativas por eletrônicos, baterias e 
lâmpadas em desuso.  

Público: População em geral 

Responsáveis: Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente e Agentes Jovens 
Ambientais (AJA’s) 



 

 

 

 

 

 

 


