
Com o presente pensament
município de Penaforte comemora n
21 a 24 de março iremos mi
conscientização da flora municipal
diversas fases do ciclo natu
essenciais para uma maior vida útil dessas espécies.

 

 Espalhar sementes nos áreas periféricas do município;
 Informar a população local dos cuidados essenciais com a nossa flora;
 Expor a diversidade de espécies que encontramos no 
 Conscientizar jovens 
 Devolver a ambientes devastados a esperança de se recompor;
 Divulgar o conhecimento 

todas a oportunidade de colaborar com a natureza;
 
 
 

Data 21/03- Segunda-Feira
Horário:  9:00h 
Atividade: Oficina de bolinhas de semente (Bolinha de fukuoka
Público: Diverso  
Local: Ambiente virtual 
Responsável: Secretaria Municipal de
 
Data 22/03- Terça-Feira 
Horário:  10:00h 
Atividade: Exposição de Vídeos 
Público: Alunos do Ensino Fundamental 

 
Plano de Trabalho 

 
Festa Anual das Árvores – 2022 

 
Tema: Árvores Nativas do Ceará 

 
Justificativa 

Com o presente pensamento voltado aos cuidados do meio ambiente local, o 
município de Penaforte comemora no ano de 2022 a “Festa Anual das Árvores

ministrar atividades voltadas a informação, reflor
municipal. Serão dispostas algumas ações 

natural de crescimento das árvores, assim como cuidados 
uma maior vida útil dessas espécies. 

Objetivos 
 

sementes nos áreas periféricas do município; 
Informar a população local dos cuidados essenciais com a nossa flora;

a diversidade de espécies que encontramos no município; 
jovens a classe mais jovem que “cuidar é preciso”;

Devolver a ambientes devastados a esperança de se recompor; 
hecimento as diferentes classes do município e proporcionar a 

todas a oportunidade de colaborar com a natureza; 

Programação 
 

Feira 

Oficina de bolinhas de semente (Bolinha de fukuoka) 

taria Municipal de Cultura 

Exposição de Vídeos e Fotos 
o Ensino Fundamental da rede pública municipal 

 

 

do meio ambiente local, o 
Festa Anual das Árvores”. Do dia 

reflorestamento e 
 relacionadas às 

ssim como cuidados 

Informar a população local dos cuidados essenciais com a nossa flora; 
 
; 

e proporcionar a 



Local: E.E.I.F. Professora Ledite Angelo
Responsável: Secretaria Municipal de 
 
Data 23/03- Quarta-Feira
Horário:  9:30h 
Atividade: Palestra e rodas de conversas
Público: Comunidade Penafortense 
Local: Secretaria Municipal de Agricultura
Responsável: Secretaria Municipal 
 
Data 24/03- Quinta-Feira 
Horário:  9:00h 
Atividade: Adote uma árvore
Público: Comunidade Penafortense 
Local: Praça Querubina Bringel
Responsável: Secretaria Municipal de Meio Ambiente
 
 
 
 
 
 

 

Professora Ledite Angelo 
Responsável: Secretaria Municipal de Educação 

Feira 

Palestra e rodas de conversas 
Público: Comunidade Penafortense  

: Secretaria Municipal de Agricultura 
Responsável: Secretaria Municipal de Agricultura 

 

Atividade: Adote uma árvore 
Público: Comunidade Penafortense  
Local: Praça Querubina Bringel 
Responsável: Secretaria Municipal de Meio Ambiente 

 

 


