
Plano de trabalho da Festa Anual das Árvores 2022.

Parque Estadual Botânico do Ceará e APA do Estuário do Rio Ceará.

Introdução

A Festa Anual das Árvores, que acontece em março de todos os anos, promovida pela

Secretaria de Meio Ambiente do Estado – SEMA, é de suma importância para a promoção de

atividades que incluam e estimulem a sociedade a valorizar a conservação das florestas, além de

enfatizar a importância das árvores na busca do equilíbrio ambiental. O tema do ano de 2022:

“Árvores nativas do Ceará” buscará apresentar estas espécies, como elas se reproduzem, sua

importância para o ecossistema e para a sociedade.

Devido a atual situação de pandemia e a necessidade de seguir os decretos estaduais vigentes,

as atividades deverão acontecer de modo a não gerar aglomerações e as realizadas em ambientes

fechados deverão contar com a solicitação de passaporte de vacina e com poucos participantes, com

uso obrigatório de máscara e distanciamento social.

Justificativa

O Programa de Valorização das Espécies Vegetais Nativas do Estado do Ceará, previsto pela

lei nº 16.002 de 02/05/2016 incentiva a arborização do Estado com espécies nativas, a substituição de

espécies exóticas e invasoras, a disseminação de conhecimentos sobre as plantas nativas do estado,

reconhecimento dos saberes tradicionais sobre a flora, além de incentivar a manutenção, criação e

desenvolvimento de viveiros de mudas.

O programa também prevê que se deve contribuir com a cultura de respeito e valorização das

plantas nativas, patrimônio comum, gerando benefícios socioambientais e ecossistêmicos, como

melhor qualidade do ar, da água, do clima e bem-estar da população.

Utilizando – se dessas prerrogativas, justificam-se as ações deste plano de trabalho a ser

desenvolvido no PEBCE no período da Festa Anual das Árvores de 2022.
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Objetivos

▪ Promover a sensibilização do visitante pontual e dos grupos visitantes do PEBCE a respeito

da importância das espécies nativas ressaltando a existência destas no interior do PEBCE;

▪ Evidenciar a importância do Viveiro de Mudas do PEBCE no âmbito da produção e

distribuição de espécies nativas;

▪ Realizar a capacitação e integração da equipe de colaboradores do PEBCE e funcionários de

órgãos da esfera municipal e Agentes Jovens Ambientais do município de Caucaia;

▪ Maximizar a distribuição de conteúdo educativo interativo por meio das mídias sociais do

PEBCE;

▪ Promover e incentivar o plantio de espécies nativas em equipamentos públicos.
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Programação proposta:

Data: 20/03 (domingo)

Horário: 08h - 12h.

Atividade: Aulões de dança e treinamento funcional.

Público: Visitantes do PEBCE.

Local: Tenda grande do PEBCE.

Responsável: Secretaria de Esporte e Juventude de Caucaia - SEJUV e PEBCE.

Horário: 08h - 12h.

Atividade: Ação de sensibilização sobre arboviroses (Dengue, chikungunya e outros).

Público: Visitantes PEBCE.

Local: Tenda pequena do PEBCE.

Responsável: Secretaria de Saúde de Caucaia.

Horário: 08h - 12h.

Atividade: Oficina de mudas de espécies nativas.

Público: Visitantes PEBCE.

Local: Sala Verde PEBCE.

Responsável: Equipe educação ambiental e equipe viveiro de mudas.

Horário: 08h - 12h.

Atividade: Visitação ao Meliponário Parque Escola.

Público: Visitantes PEBCE.

Local: Meliponário PEBCE.

Responsável: Meliponário Parque Escola.

Horário: Todo horário de funcionamento do PEBCE.

Atividade: Doação de mudas de espécies nativas na recepção do PEBCE. Lotes de espécies nativas

serão selecionados para doação e será feita divulgação nas redes sociais das espécies disponíveis no

dia (esta atividade acontecerá durante toda a Festa Anual das Árvores).

Público: Visitantes PEBCE.

Local: Tenda em frente ao Orquidário do PEBCE.
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Responsável: Equipe Viveiro de Mudas e equipe educação ambiental.

Data: 21/03 (segunda-feira)

Horário: 09h - 11h.

Atividade: Plantio de mudas de mangue na área do PEBCE.

Público: Educadoras ambientais do PEBCE.

Local: Área de mangue do PEBCE.

Responsável: Equipe educação ambiental e equipe do Viveiro de Mudas.

Horário: 15h.

Atividade: Postagem nas redes sociais do PEBCE sobre o Programa de Florestamento,

Reflorestamento e Educação Ambiental no Ceará.

Público: Seguidores das redes sociais do PEBCE.

Local: Redes sociais PEBCE.

Responsável: Equipe educação ambiental.

Data: 22/03 (terça-feira)

Horário: 09h - 11h.

Atividade: Ação de educação ambiental e plantio na escola indígena Tapeba da Ponte.

Público: Alunos e funcionários da escola.

Local: Escola Indígena Tapeba da Ponte (BR - 222).

Responsável: Educação Ambiental PEBCE, equipe do viveiro de mudas e Instituto de Meio

Ambiente de Caucaia - IMAC.

Horário: 15h.

Atividade: Postagem nas redes sociais do PEBCE sobre as Espécies de plantas nativas frutíferas que

existem no Parque.

Público: Seguidores das redes sociais do PEBCE.

Local: Redes sociais PEBCE.

Responsável: Equipe educação ambiental.
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Horário: Funcionamento do PEBCE.

Atividade: Doação de mudas de espécies nativas na recepção do PEBCE. Lotes de espécies nativas

serão selecionados para doação e será feita divulgação nas redes sociais das espécies disponíveis no

dia (esta atividade acontecerá durante toda a Festa Anual das Árvores).

Público: Visitantes PEBCE.

Local: Recepção PEBCE.

Responsável: Equipe Viveiro de Mudas e equipe educação ambiental.

Data: 23/03 (quarta-feira)

Horário: 09h.

Atividade: Palestra online com a professora Dra. Gislene Ganade - Restauração Ecológica da

Caatinga.

Público: Seguidores das redes sociais da SEMA e PEBCE.

Local: Online (meio a definir).

Responsável: Equipe educação ambiental PEBCE, Roberta Rocha e professora Gislene Ganade.

Horário: 14h.

Atividade: Plantio de mudas nas trilhas do Parque pelos visitantes do PEBCE.

Público: Visitantes do PEBCE que realizarem inscrições prévias.

Local: Trilhas do PEBCE.

Responsável: Equipe educação ambiental com apoio do Viveiro de Mudas.

Horário: 15h.

Atividade: Postagem nas redes sociais do PEBCE sobre as espécies do viveiro de mudas do Parque.

Público: Seguidores das redes sociais do PEBCE.

Local: Redes sociais PEBCE.

Responsável: Equipe educação ambiental com apoio do Viveiro de Mudas.

Horário: Funcionamento do PEBCE.

Atividade: Doação de mudas de espécies nativas na recepção do PEBCE. Lotes de espécies nativas

serão selecionados para doação e será feita divulgação nas redes sociais das espécies disponíveis no

dia (esta atividade acontecerá durante toda a Festa Anual das Árvores).
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Público: Visitantes PEBCE.

Local: Recepção PEBCE.

Responsável: Equipe Viveiro de Mudas e equipe educação ambiental.

Data: 24/03 (quinta-feira)

Horário: 09h.

Atividade: Trilha dos Sentidos com crianças do Projeto Espaço Azul e plantio de mudas nas trilhas

do PEBCE.

Público: Crianças do Projeto Espaço Azul.

Local: Sala Verde PEBCE e Trilhas dos Sentidos do PEBCE.

Responsável: Equipe educação ambiental com apoio do Viveiro de Mudas.

Horário: 14h.

Atividade: Oficina de produção de mudas nativas.

Público: Visitantes do PEBCE que realizarem inscrições prévias.

Local: Sala Verde PEBCE.

Responsável: Equipe educação ambiental com apoio do Viveiro de Mudas.

Horário: 15h

Atividade: Postagem nas redes sociais do PEBCE sobre como fazer mudas.

Público: Seguidores das redes sociais do PEBCE.

Local: Redes sociais PEBCE.

Responsável: Equipe educação ambiental.

Horário: Funcionamento do PEBCE.

Atividade: Doação de mudas de espécies nativas na recepção do PEBCE. Lotes de espécies nativas

serão selecionados para doação e será feita divulgação nas redes sociais das espécies disponíveis no

dia (esta atividade acontecerá durante toda a Festa Anual das Árvores).

Público: Visitantes PEBCE.

Local: Recepção PEBCE.

Responsável: Equipe Viveiro de Mudas e equipe educação ambiental.
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Data: 25/03 (sexta-feira):

Horário: 09h - 11h.

Atividade: Plantio de mudas de manguezal em área do PEBCE pela equipe da educação ambiental

PEBCE e Gestão.

Público: Equipe educação ambiental PEBCE com apoio da equipe do Viveiro de Mudas.

Local: Interior do PEBCE próximo às margens da CE-090.

Responsável: Equipe educação ambiental com apoio da equipe do Viveiro de Mudas.

Horário: 14h - 16h.

Atividade: Trilha e plantio nas trilhas do PEBCE com idosos do Projeto dos Bombeiros. de Caucaia.

Local: Trilhas do PEBCE.

Responsável: Equipe educação ambiental com apoio da equipe do Viveiro de Mudas.

Horário: 15h.

Atividade: Postagem nas redes sociais do PEBCE sobre os 25 anos do PEBCE.

Público: Seguidores das redes sociais do PEBCE.

Local: Redes sociais PEBCE.

Responsável: Equipe educação ambiental.

Horário: Funcionamento do PEBCE.

Atividade: Doação de mudas de espécies nativas na recepção do PEBCE. Lotes de espécies nativas

serão selecionados para doação e será feita divulgação nas redes sociais das espécies disponíveis no

dia (esta atividade acontecerá durante toda a Festa Anual das Árvores).

Público: Visitantes PEBCE.

Local: Recepção PEBCE.

Responsável: Equipe Viveiro de Mudas e equipe educação ambiental.

Data: 26/03 (sábado)

Horário: 09h - 11h.

Atividade: Mini Curso “Introdução à criação de abelhas sem ferrão”.
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Público: Interessados das secretarias de agricultura de Caucaia, Instituto de Meio Ambiente de

Caucaia e outras (30 vagas).

Local: Meliponário Parque Escola e Sala Verde PEBCE.

Responsável: Joaquim Saldanha e equipe educação ambiental PEBCE.

Horário: 15h

Atividade: Postagem nas redes sociais do PEBCE sobre os 25 anos do PEBCE.

Público: Seguidores das redes sociais do PEBCE.

Local: Redes sociais PEBCE.

Responsável: Equipe educação ambiental.

Horário: Funcionamento do PEBCE.

Atividade: Doação de mudas de espécies nativas na recepção do PEBCE. Lotes de espécies nativas

serão selecionados para doação e será feita divulgação nas redes sociais das espécies disponíveis no

dia (esta atividade acontecerá durante toda a Festa Anual das Árvores).

Público: Visitantes PEBCE.

Local: Recepção PEBCE.

Responsável: Equipe Viveiro de Mudas e equipe educação ambiental.

Data: 27/03 (domingo)

Horário: 09h - 12h.

Atividade: Encerramento da festa com ações conjuntas em parceria com IMAC e SEJUV.

Público: Autoridades e visitantes PEBCE.

Local: PEBCE.

Responsável: Toda equipe PEBCE, SEMA, SEJUV e IMAC.

Horário: Funcionamento do PEBCE.

Atividade: Doação de mudas de espécies nativas na recepção do PEBCE. Lotes de espécies nativas

serão selecionados para doação e será feita divulgação nas redes sociais das espécies disponíveis no

dia (esta atividade acontecerá durante toda a Festa Anual das Árvores).

Público: Visitantes PEBCE.

Local: Em frente ao orquidário do PEBCE.
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