GOVERNO MUNICIPAL DE PALHANO
SECRETARIA DO MEIO AMBIENTE,
INFRAESTRUTURA E RECURSOS HÍDRICOS

PROJETO

FESTA ANUAL DAS ÁRVORES 2022.
TEMA:
“ARVORES NATIVAS DO CEARÁ”
SUBTEMA
CONCURSO DE FOTOGRAFIAS DE ÁRVORES NATIVAS DO CEARÁ

AUTORES: PAULA FONSECA DOS SANTOS
TERESA FILOMENA BARRETO
JANDER RODRIGUES DA SILVA
ILÁRIO NUNES DA SILVA
WENES LUCAS PEREIRA
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1. INTRODUÇÃO
O Estado do Ceará, por intermédio da Secretaria do Meio
Ambiente – SEMA, através da Lei Estadual nº 17.383, de 11 de Janeiro de 2021,
criou o Programa Jovem Ambiental, visando à seleção de 10 mil jovens em
situação de vulnerabilidade social, residentes nos 184 municípios cearenses, para
atuação em projetos socioambientais.
Podem participar jovens na idade entre 15 (quinze) e 29 (vinte e
nove) anos, matriculados ou que tenham concluído o ensino médio em escola
pública do Estado do Ceará, integrantes de famílias cadastradas no Cadastro
Único para Programas Sociais – CadÚnico.
Neste contexto, a Secretaria Municipal do Meio Ambiente,
buscando promover o envolvimento da comunidade escolar na divulgação e
valorização do meio ambiente, por meio de um projeto de fotografia de árvores
nativas do Ceará, com a participação das turmas do 9º Ano de todas as turmas das
escolas municipal, para realizar de forma participativa dos alunos que através de
fotografias das árvores possamos apreciar e estimulá-los na busca da preservação
meio ambiente.
2. JUSTIFICATIVA
O meio ambiente deve ser preservado por todos e em todas as
formas da Lei, para que tenhamos uma sociedade consciente de seus direitos e
deveres. A educação ambiental não deve ser tratada como algo distante do dia-adia dos alunos, deve sim fazer parte de suas vidas. A importância de termos a
conscientização da preservação do Meio Ambiente é pelo fato de podermos
usufruir dos recursos naturais com responsabilidades. Contudo, essa consciência
deverá acontecer desde cedo, pois é muito fácil fazer as crianças entenderem a
importância da natureza e quando esses ensinamentos acontecem cedo, logo elas
vão crescer com essa ideia bem formada. Devemos utilizar atividades de forma
lúdica e interdisciplinar para estimulá-los para com o cuidado com o meio
ambiente.
Temos como base o projeto Agente Jovem Ambiental, iniciado
neste município desde 2021.
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3. OBJETIVO GERAL

Estimular a participação de jovens em projetos sustentáveis,
através da inclusão social e ambiental, viabilizando o desenvolvimento de suas
competências e habilidades, ampliando as oportunidades de geração de renda e o
protagonismo juvenil, focando na melhoria da qualidade de vida e na preservação
do meio ambiente.
3.1 OBJETIVOS ESPECÍFICOS
- Promover o envolvimento da comunidade escolar na divulgação e valorização do meio
ambiente, por meio de um projeto de fotografia de árvores nativas do município de Palhano.
- Incentivar a participação cidadã dos jovens em suas comunidades, buscando conscientizar a
população local da importância da união em torno de ações que resguardem a sustentabilidade;
– Propiciar o desenvolvimento da autoestima e de sentimento de pertencimento familiar e
comunitário com vistas a uma perspectiva positiva de vida pelos jovens do Programa;
– Qualificar social e profissionalmente jovens por meio de ações socioambientais.
PROGRAMAÇÃO DO EVENTO
Alunos do Ensino Fundamental do 9º Ano das Escolas Públicas do Município
de Palhano – Realizar um Concurso de fotografias de Árvores Nativas, sendo que, as três
melhores fotografias escolhidas pela comissão da Secretaria do Meio Ambiente Municipal.
Para serem vinculadas ao referido projeto concurso de fotografias de ARVORES
NATIVAS DO CEARÁ.
4. METODOLOGIA DO PROJETO
Visitar todas as escolas do município para falar sobre o Projeto, com o núcleo
gestor e demais membros da comunidade escolar. Sensibilizar os alunos envolvidos para que
possam interagir com os objetivos do projeto. Conversar sobre a importância da Preservação do
Meio Ambiente, e questioná-los sobre o que devem fazer.
Cada turma do 9º Ano deverá fotografar diversas árvores nativas, no mínimo
5 fotografias por turma. A escolha das fotos deverá ocorrer na sala de aula de cada turma, da
melhor forma possível. E cada turma escolherá as 03 (três) melhores fotografias da turma. E
o núcleo gestor juntamente com o professor de classe deverá enviar para a secretaria do meio
ambiente, com nome da árvore, nome turma, e do aluno que tirou
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as fotografias escolhidas. Enviar através do Email: infraambiente@palhano.ce.gov.br
Para que, as fotos vencedoras possam ser postadas e apreciadas em redes
sociais. Sendo que, serão emitidos certificados de participação dos estudantes das fotos
escolhidas.
5. CRONOGRAMA
Programação do Evento:


03 de Março de 2022 – 09:00 às 17:00h
Visita as Escolas Municipal – para a apresentação do projeto para a comunidade
escolar.



07 de Março de 2022 – 09:00 às 17:00h
Receber as fotografias das turmas do 9º Ano



09 de Março de 2022 - 09:00 às 17:00h
Escolha das 3 fotografias das Arvores Nativas e posteriormente fazer a postagem das
mesmas nas redes sociais.

6. CONCLUSÃO
A preocupação com a preservação do Meio Ambiente e a melhoria da
qualidade de vida tornou-se algo cotidiano e a Educação Ambiental se apresenta como um
campo de estudo preocupado com a formação de pessoas conscientes do planeta em que vivem.
Quando trabalhamos a Educação Ambiental, não falamos apenas de Meio Ambiente, mas
abordamos as complexas relações de interdependência entre os diversos elementos da natureza,
da qual fazemos parte e somos capazes de conhecer e transformar.
Assim, preocupado principalmente com o processo de formação de seres
conscientes do planeta que habitam, devemos sempre incentivar desde cedo todas as pessoas,
para tal importância. Assim, sendo uma forma simples mais que pode impactar na vida destes
estudantes, no que se propõe o Projeto. E que a partir dessas práticas e atitudes, formem-se
novos hábitos com relação à utilização dos recursos naturais.
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