
PLANO DE TRABALHO- MUNICÍPIO DE MORAÚJO 

IMPORTANTE! 

 

Todas as ações propostas no Plano de Trabalho devem levar em conta a NÃO GERAÇÃO DE 

AGLOMERAÇÕES que possam contribuir para a disseminação da COVID, bem como o USO 

OBRIGATÓRIO DE MÁSCARAS E DISTANCIAMENTO SOCIAL por todos os 

envolvidos. Recomendamos a estratégia de "CADA UM NO SEUQUADRADO". Assim, por 

exemplo, eventuais ações de plantio devem ser executadas por pequenos grupos —   que já 

convivem ou trabalhem juntos — sem convidados externos. A ideia é arborizar á secretaria com 

participação dos colaboradores; a escola, com participação de alunos e professores, a casa, com 

participação dos moradores, etc. Em caso de eventos (abertura solene, palestras, encerramento, 

etc.), realizar de FORMA VIRTUAL ou Presencial com limitação de Público. 

 

 FESTA ANUAL DAS ÁRVORES 2022 

 

 JUSTIFICATIVA 

 O espaço rural e, principalmente, o urbano vem sendo modificado de forma cada vez mais 

intensa. As ações antrópicas são as maiores causadoras desse feito. O meio natural está dando 

lugar a um verdadeiro mar de arranha-céus de concreto e com um ar poluído e acinzentado. O 

equilíbrio está em desuso e a espécie humana corre um sério risco de extinção?!. Pensar e refletir 

sobre o verdadeiro papel de cada habitante do planeta é uma tarefa árdua, assim cabe a cada um 

destes procurar intervir e propor alternativas que amenizem esses impactos.  

 Levando isso para uma escala local, os município desempenham uma função 

imprescindível, buscar alternativas viáveis e possíveis para que se possa sensibilizar seus 

munícipes sobre um elemento importante e que contribue para/com o espaço geográfico: as 

árvores. É importante salientar as funções das árvores, assim como seus benefícios, sendo um ato 

primordial, valendo destacar resumidamente sua contribuição na diminuição da temperatura local, 

atuação como um filtro natural, além de embelezar e dar frutos que podem alimentar, evita os 

processos de erosão e assoreamento, entre muitos outros. Tudo isso justifica sua primordial 

relevância.  

 Nesse sentido, busca-se aqui uma proposta de propagação de informações, ideias e 

atitudes que sirvam como um pontapé inicial para o engajamento e a contribuição de uma parcela 

da população em prol de um bem maior, o equilíbrio na relação sociedade-natureza. O município 

de Moraújo, vem com um estímulo na realização de ações acessíveis, com um cunho ambiental, 

para exemplificar que cada moraujense poderá, através de um simples ato, ser um agente 

transformador, seja na sua casa, no seu bairro ou na cidade. 

 

 OBJETIVOS 

 Incentivar a população sobre a importância, as funções e os benefícios das árvores para 

as pessoas e para o equilíbrio da sua cidade e para vida no planeta; 

 Propor alternativas para mitigar os efeitos causados pela ação antrópica; 

 Propagar práticas de educação ambiental junto à comunidade e os espaços escolares; 

 Realizar práticas de campo que levem ao plantio de mudas, principalmente de árvores 

nativas. 

 

Programação detalhada: 

Data: 24/03 — Quinta-feira 



Horário: 08:00h 

Atividade: Abertura das atividades referente a “Festa anual das árvores” 

Público: População em geral 

Local: Secretaria do Trabalho e Assistência Social – Centro 

Responsável: SETAS e Agentes Jovens Ambientais. 

 

Data: 24/03 — Quinta-feira 

Horário: 09:30h  

Atividade: Cinema ambiental – Filme: Lórax, em busca da trúfula perdida 

Público: Crianças do Serviço de convivência e fortalecimentos de vínculos do CRAS 

Local: Auditório do CRAS  

Responsável: Secretaria do trabalho e Assistência Social- SETAS. 

 

 

Data: 24/03 — Quinta-feira  

Horário: 15:00h  

Atividade: Oficina de reuso de garrafa PET e plantio de sementes. 

Público: Crianças do Serviço de convivência e fortalecimentos de vínculos do CRAS 

Local: Auditório do CRAS 

Responsável: Secretaria do trabalho e Assistência Social- SETAS. 

 

Data: 25/03 — Sexta-feira  

Horário: 08:00h  

Atividade: Palestra “Árvore, um ser tecnológico”. 

Público: Alunos do fundamental I 

Local: Escola Ensino Fundamental Nossa Senhora da Conceição – Centro 

Responsável: Secretaria Municipal de Educação. 

 

Data: 25/03 — Sexta-feira  

Horário: 09:30h  

Atividade: Plantio de mudas nativas  

Público: População em geral 

Local: Espaços públicos e nas margens do rio Coreaú - perímetro urbano. 

Responsáveis: Ponto Focal, Agentes Jovens Ambientais e SETAS. 

 

Data: 25/03 — Sexta-feira  

Horário: 15:00h  

Atividade: Distribuição de mudas 

Público: População em geral 

Local: Galpão dos Feirantes- Centro 

Responsáveis: Ponto Focal, Agentes Jovens Ambientais e SETAS. 

 

 


