
 

 

 
 

 

FESTA ANUAL DAS ÁRVORES – 2022 

PLANO DE TRABALHO NOVA RUSSAS - CE 

TEMA: “ÁRVORES NATIVAS DO CEARÁ”. 

 

JUSTIFICATIVA: 

A Prefeitura Municipal de Nova Russas através da SEMADE - Secretaria de Meio 

Ambiente e Desenvolvimento Econômico, em parceria com outras instituições, participará 

da Festa Anual das Árvores, onde realizarão ações voltadas a valorização, preservação e 

plantio das árvores nativas da nossa região, este que é o tema da campanha do ano de 2022. 

As árvores nativas trazem inúmeros benefícios para sua região, como: produzir os 

alimentos necessários para fauna nativa; são dificilmente exterminadas por pragas, pois já 

desenvolvem uma melhor defesa contra cada praga da região; indicadas para plantio 

orgânicos; as espécies de árvores ajudam umas às outras, de diversas formas; necessita 

exatamente dos nutrientes que são disponíveis na região; e são a escolha dos pássaros 

nativos para construção de seus ninhos. Em síntese, elas são fundamentais para o equilíbrio 

do ecossistema da sua região. 

Em Nova Russas, de acordo com o último levantamento da flora realizado, observa-se 

que há predominância de árvores exóticas. Com isso, o Projeto Biodiversidade e Mudanças 

Climáticas realizado pela SEMADE, visa estimular a consciência, preservação e plantio de 

árvores nativas no município, o que casa com o tema da Festa Anual das Árvores, sendo a 

oportunidade de atrair o olhar e participação da população para esse assunto tão importante. 

Contudo, diante do atual cenário mundial com a pandemia de Covid-19, as atividades 

realizadas seguirão as recomendações dos órgãos da saúde e evitando aglomerações e 

promovendo as atividades com todas as medidas de biossegurança. 

OBJETIVO GERAL: 

Promover a conservação, recuperação e reconstrução da flora nativa no município, 

cumprindo o distanciamento social e evitando aglomerações. 

Objetivos Específicos: 

• Utilizar a educação ambiental como meio de informação e propagação da 

importância e proteção das árvores; 

• Incentivar o plantio de árvores nativas no município;  

• Promover a conservação da biodiversidade;  

• Desenvolver na comunidade a formação cidadã e consciente de conceitos 

relacionados com o meio ambiente, sustentabilidade, preservação e conservação. 

 

 



 

 

 
 

PROGRAMAÇÃO 

Data 21/03 – Segunda-feira  

Horário: 8h  

Atividade: Oficina de semeadura, um momento dinâmico com contação de histórias, 

promovendo a consciência ambiental nas crianças. 

Público: Alunos do 4º ano da Creche Maria Cecilia.  

Local: Núcleo de Artes 

Responsável: Secretaria Municipal de Meio Ambiente e Desenvolvimento Econômico 

em parceria com a Secretaria de Educação. 

 

 

Data 22/03 – Terça-feira  

Horário: 8h  

Atividade: Palestra com o tema Árvore e Água, fontes de preservação ambiental. 

Público: Alunos do 7º ano da Escola Olmir Mendes Guedes.  

Local: Escola Olmir Mendes Guedes. 

Responsável: Secretaria Municipal de Meio Ambiente e Desenvolvimento Econômico 

em parceria com a Secretaria de Educação. 

 

Data 23/03 – Quarta-feira  

Horário: 9h  

Atividade: Tombamento de duas árvores centenárias, espécie Mangueira.  

Público: População geral.  

Local: Secretaria de Infraestrutura 

Responsável: Secretaria Municipal de Meio Ambiente e Desenvolvimento Econômico. 

 

 

Data 24/03 – Quinta-feira  

Horário: 8h  

Atividade: Troca troca sustentável, levando o material reciclável ou óleo de cozinha já 

utilizado troca por uma muda.  

Público: População geral. 

Local: Praça Artur Pereira 

Responsável: Secretaria Municipal de Meio Ambiente e Desenvolvimento Econômico. 

 

 

Data 25/03 – Sexta-feira  

Horário: 8h  

Atividade: Visita à Mini Floresta de Mogno. 

Público: Alunos do ensino fundamental 11 de novembro.  

Local: Distrito de Canindezinho.   

Responsável: Secretaria Municipal de Meio Ambiente e Desenvolvimento Econômico. 

 

 



 

 

 
 

 

 


