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1 – PLANO DE TRABALHO
 
 
• JUSTIFICATIVA 

 

O crescente desmatamento da vegetação nativa e o parcelamento indiscriminado do 
solo vêm determinando a redução dos biomas brasileiros e ameaçando sua existência isso não 
é diferente no estado do Ceará. Entre outros instrumentos importantes para reverter esta 
situação, é garantir a perenidade dos recursos naturais necessários à sobrevivência h
Nessa perspectiva o Governo Municipal de Uruoca, através da Secretaria de Desenvolvimento 
Rural, Meio Ambiente e dos Recursos Hídricos do município, pretende trabalhar a FESTA 
ANUAL DAS ÁRVORES 2022, em parceria com a SEMA, com o TEMA ÁRVORES NATIV
CEARÁ. O presente plano de trabalho pretende desenvolver atividades como: Doação e plantio 
de mudas nativas, produção literária, campanha de incentivo para a coleta seletiva (troque 
plástico pela vida), palestras com foco na conscientização da preser
divulgação da campanha nas redes sociais. E desta forma verificar de que forma influencia a 
percepção dos seus participantes no que se refere à preservação e uso sustentável dos 
recursos naturais. Essas atividades se justificam por trabalh
ambiental, possibilitando a formação do sujeito ecológico e colaborando para o 
estabelecimento de hábitos e atitudes preservacionistas e de uso sustentável dos recursos 
naturais. 

 
OBJETIVOS 
 

 Sensibilizar a população sobre a impor
 Mostrar a importância de manter o bioma para o meio ambiente;
 Mostrar a importância das árvores como resgate de poluentes do ar;
 Ações que minimizem os impactos ambientais;
 Discutir a importância das árvores para a v

crença dos povos através da produção literária de poemas enfocando as 
árvores nativas da região;

 Incentivar coleta seletiva como forma de preservação do meio ambiente, 
realizando a troca de garrafas PET por mudas de árvore
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PLANO DE TRABALHO 

O crescente desmatamento da vegetação nativa e o parcelamento indiscriminado do 
determinando a redução dos biomas brasileiros e ameaçando sua existência isso não 

é diferente no estado do Ceará. Entre outros instrumentos importantes para reverter esta 
situação, é garantir a perenidade dos recursos naturais necessários à sobrevivência h
Nessa perspectiva o Governo Municipal de Uruoca, através da Secretaria de Desenvolvimento 
Rural, Meio Ambiente e dos Recursos Hídricos do município, pretende trabalhar a FESTA 
ANUAL DAS ÁRVORES 2022, em parceria com a SEMA, com o TEMA ÁRVORES NATIV
CEARÁ. O presente plano de trabalho pretende desenvolver atividades como: Doação e plantio 
de mudas nativas, produção literária, campanha de incentivo para a coleta seletiva (troque 
plástico pela vida), palestras com foco na conscientização da preservação ambiental, 
divulgação da campanha nas redes sociais. E desta forma verificar de que forma influencia a 
percepção dos seus participantes no que se refere à preservação e uso sustentável dos 
recursos naturais. Essas atividades se justificam por trabalhar na promoção da educação 
ambiental, possibilitando a formação do sujeito ecológico e colaborando para o 
estabelecimento de hábitos e atitudes preservacionistas e de uso sustentável dos recursos 

Sensibilizar a população sobre a importância da conservação do meio ambiente;
Mostrar a importância de manter o bioma para o meio ambiente;
Mostrar a importância das árvores como resgate de poluentes do ar;
Ações que minimizem os impactos ambientais; 
Discutir a importância das árvores para a vida e sua influência na cultura e 
crença dos povos através da produção literária de poemas enfocando as 
árvores nativas da região; 
Incentivar coleta seletiva como forma de preservação do meio ambiente, 
realizando a troca de garrafas PET por mudas de árvores nativas;
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O crescente desmatamento da vegetação nativa e o parcelamento indiscriminado do 
determinando a redução dos biomas brasileiros e ameaçando sua existência isso não 

é diferente no estado do Ceará. Entre outros instrumentos importantes para reverter esta 
situação, é garantir a perenidade dos recursos naturais necessários à sobrevivência humana.  
Nessa perspectiva o Governo Municipal de Uruoca, através da Secretaria de Desenvolvimento 
Rural, Meio Ambiente e dos Recursos Hídricos do município, pretende trabalhar a FESTA 
ANUAL DAS ÁRVORES 2022, em parceria com a SEMA, com o TEMA ÁRVORES NATIVAS DO 
CEARÁ. O presente plano de trabalho pretende desenvolver atividades como: Doação e plantio 
de mudas nativas, produção literária, campanha de incentivo para a coleta seletiva (troque 

vação ambiental, 
divulgação da campanha nas redes sociais. E desta forma verificar de que forma influencia a 
percepção dos seus participantes no que se refere à preservação e uso sustentável dos 

ar na promoção da educação 
ambiental, possibilitando a formação do sujeito ecológico e colaborando para o 
estabelecimento de hábitos e atitudes preservacionistas e de uso sustentável dos recursos 

tância da conservação do meio ambiente; 
Mostrar a importância de manter o bioma para o meio ambiente; 
Mostrar a importância das árvores como resgate de poluentes do ar; 

ida e sua influência na cultura e 
crença dos povos através da produção literária de poemas enfocando as 

Incentivar coleta seletiva como forma de preservação do meio ambiente, 
s nativas; 
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DATA: 21/03 –  SEGUNDA 
 
Horário: 08:30h às 12h 
Atividade: Abertura oficial da festa Anual das Árvores, apresentação da programação, 
Blitz Ambiental para distribuição de mudas nativas, apresentação cultural, 
de panfletos. 
Local: Praça Aniceto Rocha, em frente a Prefeitura Municipal.
Público: Representantes municipais, secretários, escolas e população em geral.
Responsável: Secretaria de Desenvolvimento Rural, Meio Ambiente, Chefia de Meio 
Ambiente. 
 
DATA: 22/03 TERÇA -FEIRA
Horário: 08h às 11h 
Atividade: Palestras, roda de conversa, Oficinas de reuso de garrafas PET para 
confecção de vasos, Produções literárias.  
Público: Estudantes, professores e comunidade escolar.
Local: Escola Valdemar Rocha
 
DATA: 22/03 TERÇA -FEIRA
Horário: 14h às 17:00 h 
Atividade: Doação de mudas e campanha de conscientização nos bairros sobre a 
preservação ambiental (troque o plástico pela vida).
Público: população em geral
Local: praças e bairros da cidade 
 
DATA: 24/03 – QUINTA-
Horário: 08h: ás 10:00h 
Atividade: Concurso de desenho, produções literárias, roda de conversa, trilha nas matas 
ciliares.  
Público: Estudantes e professores, comunidade escolar, AJAS Local.
Local: Escola D. Alcídia Sales
Responsável: AJAS, Everaldo Lima 
 
DATA:24/03-QUINTA-FEIRA
Horário: 16:30 h 
Atividade: Pedalada Ambiental.
Local: SaindodaAv. Valdemar Rocha em frente a Secretaria de Desenvolvimento Rural, 
passando pelos açúdes Riachinho, Premuoca e Planalto
Responsável: SDR e Chefia de Meio Ambiente
 
• APOIO SOLICITADO À SEMA. (Panfletos e Folder sobre Educação Ambiental,  
material para divulgação, blusas, bonés e  mudas).
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• PROGRAMAÇÃO 

SEGUNDA -FEIRA 

Atividade: Abertura oficial da festa Anual das Árvores, apresentação da programação, 
Blitz Ambiental para distribuição de mudas nativas, apresentação cultural, 

Local: Praça Aniceto Rocha, em frente a Prefeitura Municipal. 
Público: Representantes municipais, secretários, escolas e população em geral.
Responsável: Secretaria de Desenvolvimento Rural, Meio Ambiente, Chefia de Meio 

FEIRA 

Atividade: Palestras, roda de conversa, Oficinas de reuso de garrafas PET para 
confecção de vasos, Produções literárias.   
Público: Estudantes, professores e comunidade escolar. 
Local: Escola Valdemar Rocha 

FEIRA 

Atividade: Doação de mudas e campanha de conscientização nos bairros sobre a 
preservação ambiental (troque o plástico pela vida). 
Público: população em geral 
Local: praças e bairros da cidade  

-FEIRA 

Atividade: Concurso de desenho, produções literárias, roda de conversa, trilha nas matas 

Público: Estudantes e professores, comunidade escolar, AJAS Local. 
D. Alcídia Sales 

veraldo Lima – Chefia do Meio Ambiente.  

FEIRA 

Pedalada Ambiental. 
SaindodaAv. Valdemar Rocha em frente a Secretaria de Desenvolvimento Rural, 

passando pelos açúdes Riachinho, Premuoca e Planalto.  
SDR e Chefia de Meio Ambiente 

• APOIO SOLICITADO À SEMA. (Panfletos e Folder sobre Educação Ambiental,  
material para divulgação, blusas, bonés e  mudas). 
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Atividade: Abertura oficial da festa Anual das Árvores, apresentação da programação, 
Blitz Ambiental para distribuição de mudas nativas, apresentação cultural, distribuição 

Público: Representantes municipais, secretários, escolas e população em geral. 
Responsável: Secretaria de Desenvolvimento Rural, Meio Ambiente, Chefia de Meio 

Atividade: Palestras, roda de conversa, Oficinas de reuso de garrafas PET para 

Atividade: Doação de mudas e campanha de conscientização nos bairros sobre a 

Atividade: Concurso de desenho, produções literárias, roda de conversa, trilha nas matas 

SaindodaAv. Valdemar Rocha em frente a Secretaria de Desenvolvimento Rural, 

• APOIO SOLICITADO À SEMA. (Panfletos e Folder sobre Educação Ambiental,  
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