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PROJETO E PROGRAMAÇÃO
FESTA ANUAL DAS ÁRVORES 2020

1. JUSTIFICATIVA 

No Ceará, o mês de março é marcado pelo início das chuvas e por ações de preservação e

educação ambiental com a realização da Festa Anual das Árvores, promovida pela Secretaria do

Meio Ambiente (SEMA), que põe em evidência a importância do reflorestamento e da preservação

das espécies nativas.

Em 2022, o tema central será “Árvores Nativas do Ceará”, planta que é natural, originária

da regi ão em que vive, ou seja, que cresce dentro dos seus limites naturais incluindo a sua área po-

tencial de dispersão. As Árvores Nativas são de extrema importância por que atua na melhoria da

qualidade de vida da população, servindo como fonte de alimento e habitat de uma enorme varieda-

de de animais, e também como matéria prima para muitos materiais utilizados pelo homem, como

papel, móveis, medicamentos entre outros.

A Festa Anual das Árvores é um momento de sensibilizar a população sobre a importância

das árvores para a qualidade de vida e a manutenção do equilíbrio ambiental. Nas Unidades de Con-

servação Estaduais da região oeste do Ceará (APA das Dunas da Lagoinha e APA do Estuário do

Rio Mundaú) a programação em alusão a tal festa será dos dias 20 a 27 de março.

2. OBJETIVO

- Apresentar e discutir temas relacionados às árvores nativas.

- Realizar a doação e/ou plantio de mudas nativas em áreas desmatadas/degradadas, de preferência

nas matas ciliares, praças urbanas, margens de rios sensibilizando o público sobre a importância da

vegetação para a vida.

3. PROGRAMAÇÃO 

APA das Dunas da Lagoinha
Atividade: Palestra, apresentação de vídeos, doação de mudas e plantio simbólico de mudas nativas
Local: Distrito de Lagoinha (praças, mirante e calçadão da lagoinha

Município Local e data Público Alvo Responsável
pela execução

Parceiros

Paraipaba/Lagoinha Dia 23 de
março às

9:00h

Professores, 
estudantes (13 a 
17 anos) e 
população local

Ana Michelle Prefeitura Municipal de Parai-
paba, Secretaria de Turismo e 
Meio Ambiente e Secretaria de 
Educação de Paraipaba e Escola
de Ensino Médio Profissional



APA do Estuário do Rio Mundaú
Atividade: Palestra, apresentação de vídeos, doação de mudas e plantio simbólico de mudas nativas
Local: Associação Ambiental e Cultural do Mundaú

Município Local e data Público Alvo Responsável
pela execução

Parceiros

Trairi/Mundaú Dia 24 de
março às

9:00h

Professores,  
estudantes (13 a 
17 anos) e 
população local

Ana Michelle Associação Ambiental e
Cultural do Mundaú,
Prefeitura Municipal de Trairi, 
Secretaria de Turismo e Meio 
Ambiente, Cooperativa de Cata-
marãns de Trairi e Secretaria de 
Educação de Trairi

4. SOLICITAÇÃO DE MATERIAIS 

Município Item Quantidade

Paraipaba/Lagoinha

Blusas 150
Bonés 150
Material informativo 100
Mudas* A definir com o PB
Sacolas Veiculares 100

Trairi/Mundaú

Blusas 150
Bonés 150
Material informativo 100
Mudas* A definir com o PB
Sacolas Veicuares 100

* As mudas serão disponibilizadas pelo viveiro do Parque Botânico do 
Ceará, conforme estoque.


