


Apresentação

A FAA é uma campanha de educação ambiental realizada todos os anos,
coordenada pela Secretaria Estadual do Meio Ambiente (SEMA).

Objetivo: educar a sociedade e difundir ensinamentos sobre aObjetivo: educar a sociedade e difundir ensinamentos sobre a
conservação das florestas e a importância das árvores para o equilíbrio
da vida no planeta e para o bem-estar dos cidadãos.

Abrangência: todos os municípios do Ceará, envolvendo escolas, ONGs,
Unidades de Conservação, instituições públicas e privadas.



Histórico de participação (Municípios e UCs)

Saiba mais: https://www.sema.ce.gov.br/educacao-ambiental/campanhas-educativas/festa-anual-das-arvores-p/







FAA 2022

Tema: “Árvores Nativas do Ceará: plante essa
ideia”

Inspirada na Lei Estadual nº 16.002/2016Inspirada na Lei Estadual nº 16.002/2016
(Programa de Valorização das Espécies Vegetais
Nativas).

Início da campanha: 20 de Março. Com o lançamento
do Festival Anual das Árvores, será realizado o
reflorestamento do Parque do Cocó, onde serão
plantadas cerca de 600 mudas nativas.



Metodologia SEMA

SEMA envia Ofício aos municípios e instituições.

Municípios e instituições elaboram suas programações, a serem
validadas pela SEMA.

SEMA apoia com:

 Material promocional (camisas e bonés) e educativo;
 Divulgação nas mídias;
 Apoio com técnicos para palestras/eventos;
 Participação dos Agentes Jovens Ambientais (AJAs).



Participação dos Agentes Jovens Ambientais-AJAs

A FAA 2020 terá o apoio fundamental dos AJAs. O Programa Agente
Jovem Ambiental foi criado pelo governo do Ceará, por intermédio da
SEMA, em 2011. O programa beneficia quase 10 mil jovens em situação
de vulnerabilidade social, residentes nos 184 municípios cearenses.

Os AJAs recebem auxílio mensal de R$ 200,00, cursos de formação,
fardamento, seguro-acidente e certificados. O Programa estimula a
participação de jovens em iniciativas sustentáveis, promove inclusão social e
ambiental, viabiliza o desenvolvimento de suas competências e habilidades,
ampliando as oportunidades de geração de renda e o protagonismo juvenil.



Material de apoio



Locais de produção de mudas da SEMA

Parque Estadual Botânico (Caucaia) APA da Serra de Baturité (Pacoti)



Meta: plantar inicialmente 70.000 árvores no Ceará!

PARCEIRO TOTAL MUDAS

Municípios 9.000

AJAs 16.000AJAs 16.000

Escolas Estaduais 5.000

UCs Estaduais
(Unidades de Conservação)

10.000

Entidades Privadas 10.000

Outros parceiros 20.000



O plantio das mudas será 
registrado e acompanhado 
virtualmente por um 
aplicativo!

Em todos os locais, os 
participantes serão 
orientados a bater fotos com o 
celular e registrar a ação por 
meio de um APP. 





Como posso participar?

 Fornecendo mudas para distribuição nas diversas
ações de plantio;

 Colaborando no transporte de mudas dos locais de 
produção ou armazenamento para os locais de plantio;produção ou armazenamento para os locais de plantio;

 Financiando o controle de plantios através do APP;
 Formando comunidade própria com ações de plantio 

nos locais de trabalho/residência dos colaboradores 
ou comunidade;

 Realizando plantios em unidades de conservações 
para uso em compensações.
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