Plano de Trabalho
Árvores Nativas do Ceará-2022
A árvore é o maior símbolo da natureza. Ela proporciona sombra para o
descanso, frutos para a nossa alimentação, mantém a necessidade do ar, diminui a
poluição, forma barreiras contra o vento, impede a erosão, etc. Além disso, as árvores
fornecem várias matérias-primas.
Devemos valorizar as árvores e contribuir para a manutenção e propagação
delas, principalmente em tempos de aquecimento global. No atual cenário de
preservação ambiental é necessário a conservação e reflorestamento das espécies
nativas
JUSTIFICATIVA
A diversidade de espécies nativas da flora cearense é muito grande. Árvores
como a carnaúba, cajueiro, pau-branco, oiti, juazeiro, guajiru, angelim, cajá, jatobá,
murici da praia, guabiraba, ameixa, pitomba, torém, angico, cedro, dentre outros, fazem
parte desse vasto grupo. Essas árvores retratam a beleza exuberante da nossa região e
enriquecem também a cultura nativa do povo cearense. Pois além da importância
ambiental, essas espécies contribuem com a história de vida do nosso povo, sendo
utilizada como fonte de alimentação, uso medicinal ou na produção de madeira.
A festa anual das árvores 2022, traz esse tema, e com isso, iremos desenvolver
ações voltadas a conscientização da nossa sociedade sobre a importância dessas
espécies vegetais e a preservação das mesmas tendo o reflorestamento como ação
maior.

OBJETIVOS





Sensibilizar a comunidade para a importância da árvore no nosso cotidiano e o
seu papel dentro do ecossistema.
Proporcionar discussões sobre as ações da nossa sociedade local em relação a
preservação das espécies nativas.
Desenvolver ações de reflorestamento em alguns espaços e vias públicas.
Implementar parcerias com as escolas e outras instituições, tendo jovens e
crianças como público-alvo na luta a favor da preservação.

Cronograma de atividades
ATIVIDADES/MÊS
Elaboração do projeto
Planejamento das atividades e
entrega do projeto na sema
Visita nas escolas com o núcleo
gestor
Campanha de arborização junto
a prefeitura
Atividade com os ajas
Divulgação e sensibilização
com a rádio web ambiental
Semana da árvore –
culminância

Fevereiro
X
18

Março
---

X

1°e 2° semana
3° semana

X

X
1°e 2° semana
20 a 27

Mês de Março
Atividades para a Semana da Árvore
Divulgação das atividades da semana
21/03- (segunda-feira)
Horário: 9:00
Atividades: 1. Visita à Rádio Litorânea de Trairi;
2.Distribuição de mudas (durante o expediente)
Público: população em geral
Local: Autarquia de Meio Ambiente de Trairi
Responsável: AMA Trairi
22/03- (terça-feira)
Horário: 08:00 e 15:00
Atividade: Produção textual com os alunos do Ensino Médio sobre o
tema; roda de conversa.
Local: Escolas estaduais
Responsável: Coordenação de Educação Ambiental e AJAs.
23/03- (quarta-feira)
Horário: 08:00
Atividade: Desenho e poesia com os alunos da rede municipal;
Local: Escolas municipais
Responsável: Coordenação de Educação Ambiental e AJAs.

24/03- (quinta-feira)
Horário: 09:00
Atividade: blitz educativa sobre as Árvores nativas
Local: Avenida padre Tomás Feliu Amengual – sede de Trairi
Responsável: Autarquia de Trânsito e Equipe de Meio ambiente de Trairi
25/03- (sexta feira)
Horário: 08;00
Atividade: Arborização nos espaços públicos e comunidades;
Local: sede do município, distritos e comunidades;
Responsável: AMA Trairi, escolas, AJAs, etc
OBS: DURANTE A SEMANA DAS ÁRVORES FICAREMOS FAZENDO A
DOAÇÃO DE MUDAS NA SECRETARIA AO PUBLICO.

ANEXO
NOME DAS MUDAS
Munguba
Janaguba
Almécega
Trapiá
Guajiru
Angelim
Mutamba
Manipuça
Guabiraba
Batiputá
Ameixa
Cajá
Limãozinho
Malva branca

QUANTIDADE SOLICITADA
30
30
30
30
30
30
30
30
30
30
30
30
30
30

