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PLANO DE TRABALHO 
 

FESTA ANUAL DAS ÁRVORES 
 

TEMA NORTEADOR: ÁRVORES NATIVAS DO CEARÁ  
 

• JUSTIFICATIVA: 
 

 Nas últimas décadas a preocupação com as questões ambientais vem se 

intensificando, onde a sociedade passou a cobrar uma postura responsável nos 

gestos mais simples de todos os cidadãos e, sobretudo daqueles que atuam na 

exploração e no uso dos recursos naturais. 

 Dessa forma a Secretaria de Meio Ambiente, Urbanismo, Desenvolvimento 

Agrário e Recursos Hídricos do Município de Aquiraz, em parceria com a 

Secretaria do Meio Ambiente do Estado do Ceará e outras instituições, que 

protagonizará, articulará, promoverá e sistematizará atividades socioambientais, 

educacionais, de lazer e culturais, voltadas para o bem-estar da comunidade. 

  
• OBJETIVO GERAL: 

        Realizar atividade de educação ambiental voltada para a importância da 

preservação de árvores nativas do Ceará no Município de Aquiraz. 

 

• OBJETIVOS ESPECÍFICOS: 

 

- Informar e discutir sobre a variedade arborícola do Ceará; 

- Informar e discutir sobre a importância da valorização do plantio de espécies de 

árvores nativas; 

- Incentivar o plantio de árvores nativas para evitar espécies exóticas com 

potencial degradador; 

- Estimular a arborização no Município; 

- Incentivar os alunos a preservar e conservar o ambiente em que vivem; 

- Sensibilizar a população sobre questões relacionadas ao meio ambiente e a suas 

diretrizes de gestão. 
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PROGRAMAÇÃO: 
Dia: 21/03- Segunda-feira 
Horário: 08:30 H 
Atividade: Palestra referente as árvores nativas do Ceará com ação de plantio de 
mudas de árvores. 
Público: Alunos do ensino fundamental. 
Local: EMEF Laís Sidrim Targino 
Responsável: Secretaria Municipal de Meio Ambiente de Aquiraz 

 

Dia: 21/03- Segunda-feira 
Horário: 13:30 H 
Atividade: Palestra referente as árvores nativas do Ceará com ação de plantio de 
mudas de árvores. 
Público: Alunos do ensino fundamental. 
Local: EMEF Guilherme Janja 
Responsável: Secretaria Municipal de Meio Ambiente de Aquiraz 
 

Dia: 22/03- Terça-feira 
Horário: 08:30 H 
Atividade: Palestra referente as árvores nativas do Ceará com ação de plantio de 
mudas de árvores. 
Público: Alunos do ensino fundamental. 
Local: EMEF Ernesto Gurgel Valente 
Responsável: Secretaria Municipal de Meio Ambiente de Aquiraz 
 

• APOIO: 

 
- Mudas de espécies vegetais arbóreas nativas para arborização dos espaços 

educacionais; 

- Material informativo relacionado a conservação de árvores nativas. 

- Camisas da Festa Anual das Árvores. 


