
Plano de trabalho 

Festa anual das árvores 2022 
Canindé-Ceará 

Secretaria do Meio Ambiente 

 

Justificativa 

              A proteção da natureza na sociedade atual, tornou-se ferramenta 

necessária a ser desenvolvida desde nossa infância, pois o cuidado com meio 

ambiente perpassa por toda nossa formação de adulto, mas é na infância que 

torna-se crucial para transforma-lo em um cidadão ambientalmente consciente. 

Dessa forma, debates sobre assuntos relevantes para a sociedade são muito 

pertinentes em todos os ambientes, assim podemos difundir essas ideias junto 

à sociedade civil. Incluídos nestes temas, estão os relacionados à preservação 

e conservação da natureza, uma vez que nossa sobrevivência depende 

diretamente do equilíbrio do planeta. 

Objetivo  

               O objetivo do evento é promoção, socialização e debates do tema e 

da conscientização da população para a importância da preservação das 

árvores, e o meio ambiente como todo. Despertando nos cidadãos um senso 

de responsabilidade e de sustentabilidade do planeta a partir do compromisso 

que cada um deve assumir. 

Programação 

Data: 21/03/2022 

Horário: 08 à 11hs. 

Atividade: Abertura oficial, explanações sobre a importância do tema e plantio 

de mudas  

Público: Público em geral 



Local: CVT  

Responsável: Secretaria Municipal do Meio Ambiente 

Data: 22/03/2022 

Horário: 8:00 à 11:00hs 

Atividade: Realização de palestra educativa sobre arborização e plantio de 

mudas 

Público: Alunos do ensino fundamental presente na escola EEMTI Capelão Frei 

Orlando 

Local: EEMTI Capelão Frei Orlando 

Responsável: Secretaria Municipal do meio Ambiente 

Data: 23/03/2022 

Horário: 08:00 às 11:00hs 

Atividade: concurso de Fotografia e Vídeo com tema; arborização 

Público: Alunos do ensino fundamental presente na escola EEMTI Capelão Frei 

Orlando 

Local: EEMTI Capelão Frei Orlando 

Responsável: Secretaria Municipal do Meio Ambiente 

 

Data: 24/03/2022 

Horário: 08:00 às 10:00h 

Atividade: Plantio de mudas 

Público: Membros do projeto AJA (Agente Jovem Ambiental) 

Local: Praça Frei Aurélio  

Responsável: Secretaria Municipal do Meio Ambiente 



Data: 24/03/2022 

Horário: 8:00:10:00h 

Atividade: plantio de mudas 

Público: Membros do projeto AJA (Agente Jovem Ambiental) 

Local: Praça Doutor Aramis   

Responsável: Secretaria Municipal do Meio Ambiente 

 

Data: 25/03/ 2022 

Horário: 8:00 às 10:00h 

Atividade: Plantio de mudas nativas na zona Rural do município e 

encerramento das comemorações da Festa Anual da Arvores 

Público: Público em geral 

Local: Assentamento Monte Orebe   

Responsável: Secretaria Municipal do Meio Ambiente 

 

 


