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PLANEJAMENTO DAS ATIVIDADES 

 

As propostas e ações a serem realizadas durante a FESTA ANUAL DAS ÁRVORES 

será acompanhada pela Secretaria Municipal do Meio Ambiente (SEMMA) e Conselho 

Municipal de Defesa do Meio Ambiente (COMDEMA) e acontecerá no período de 22 a 25 de 

março do ano em curso. 

Ressaltamos que todas as ações propostas neste Plano de Trabalho seguirão 

rigorosamente aos Decretos do Governo Estadual, levando em conta a não geração de 

aglomerações, bem como o uso obrigatório de máscaras e o distanciamento social, contribuindo 

assim para a não disseminação da Covid-19. 

 

 

PLANO DE TRABALHO 

 

JUSTIFICATIVA 

 

A importância da árvore em nossas vidas. 

Atualmente, a variedade de árvores, de acordo com a região que este ser vivo habita, 

pode identificar e embelezar um ambiente, controlar pragas, e ainda preservar as matas ciliares 

de rios, lagoas e lagoas.  

A árvore facilita a penetração da água no solo, beneficiando os lençóis freáticos. O 

ciclo das águas melhora muito com o plantio de árvore, principalmente às margens dos rios. É 

preciso, porém, que se utilizem parâmetros para um plantio correto, com espécies nativas, para 

que haja uma recuperação equilibrada do ambiente. Está comprovado que uma árvore auxilia na 

retirada de poluentes do ar, ajudando também a reduzir os ruídos sonoros.  

A árvore é uma velha companheira do homem e diversas outras espécies na natureza. 

E quando as novas gerações se envolvem no processo de cuidar do meio ambiente, também 

estarão cuidando e preservando o meio ambiente. Por ser tão importante ao Meio Ambiente, a 

árvore ganhou um dia próprio.  

Para homenagear esse ser vivo tão importante, este ano o Governo do Estado do 

Ceará comemorará a FESTA ANUAL DAS ÁRVORES, que terá como tema: ÁRVORES 

NATIVAS DO CEARÁ.  

 

OBJETIVO 

 

A FESTA ANUAL DAS ÁRVORES 2022 traz como tema: ÁRVORES NATIVAS DO 

CEARÁ, que tem como objetivo conscientizar e sensibilizar a população cearense sobre a 

importância das árvores para o equilíbrio da vida no planeta e em especial proteger as espécies 

nativas do nosso estado.  



 
 
 
 
 
 

 

 

 

  

 

 

Este será um momento de conscientizar a população sobre a importância das árvores 

para a qualidade de vida e a manutenção do equilíbrio ambiental, visto que temos um bioma 

único, que é a Caatinga, que precisa ser preservado.  

O tema em destaque neste ano de 2022, “ÁRVORES NATIVAS DO CEARÁ”, tem 

o objetivo de resgatar o reconhecimento com a nossa própria natureza, reconhecendo os valores 

das espécies nativas do estado do Ceará.  

 

CRONOGRAMA DAS ATIVIDADES 

 

Dia 22/03 (terça-feira): Abertura da Festa Anual das Árvores 

Horário: 08:30 horas: 

Atividades: Plantio de mudas de árvores frutíferas e nativas da nossa região; 

Público alvo: Alunos, Professores e Gestores Municipais; 

Local: Parque Ecológico Eriberto de Sá Ponte (Polo de Lazer); 

Responsável: Prefeitura Municipal, Secretarias do Meio Ambiente, AJAs, Comdema, demais 

Secretarias Municipais e Núcleos Gestores das escolas envolvidas. 

 

Horário: Turnos da Manhã e Tarde:  

Atividades: Roda de Conversa sobre Árvores Nativas e Matas Ciliar da Região. 

Objetivo: Conhecer as árvores nativas e a mata ciliar da nossa região e sua biodiversidade;  

Público alvo: Alunos e Professores da Educação Infantil e Ensino Fundamental I e II das escolas 

públicas do município; 

Local: Escolas Públicas da sede e do interior do município; 

Responsável: Prefeitura Municipal, Secretarias do Meio Ambiente, AJAs, Comdema, demais 

Secretarias Municipais e Núcleos Gestores das escolas envolvidas. 

 

Dia 23/03 (quarta-feira) - Horário: Turnos da Manhã e Tarde 

Atividades: Cinema Ambiental (Respeitar o Distanciamento / Uso de Máscara). 

Objetivo: Discutir a importância das árvores para a vida e sua influência na cultura e crença dos 

povos; 

 



 
 
 
 
 
 

 

 

 

  

 

 

Público alvo: Alunos e Professores da Rede Municipal de Ensino; 

Local: Salas de Multimídias das Escolas; 

Responsável: Prefeitura Municipal, Secretarias do Meio Ambiente, AJAs, Comdema, demais 

Secretarias Municipais e Núcleos Gestores das escolas envolvidas. 

Dica de Filmes: O Homem que plantava árvores; 

                            Lórax – Em busca da trúfula perdida; 

                            Dentre outros... 

 

24/03 (quinta-feira) – Horário: Turno da Manhã  

Atividades: Plantio e Adoção de Árvores Nativas e Frutíferas 

Objetivo: Realizar o plantio das mudas e incentivar os alunos e professores a adoção das espécies 

plantadas, em que cada pessoa ou grupo de pessoas adotará uma árvore, responsabilizando-se 

por cuidar dela por, no mínimo 1 ano;  

Público alvo: Alunos e professores das escolas públicas do município; 

Local: Creche Vereador Eduardo Durval de Brito (próximo ao Ginásio do Proares na sede do 

Município); 

Responsável: Prefeitura Municipal, Secretarias do Meio Ambiente, AJAs, Comdema, demais 

Secretarias Municipais e Núcleos Gestores das escolas envolvidas. 

 

Dia 25/03 (sexta-feira) – Encerramento 

Horário: 7:00 às 10:00 horas – Passeio Ecológico “Nas Trilhas da Mata Nativa e Ciliar” – 

nas margens do Rio Acaraú (Pedra da Júlia – Povoado de Anil); 

Objetivo: Desenvolver a capacidade de observação e reflexão dos alunos, incentivando os 

mesmos a refletirem sobre a importância das árvores nativas e ciliar para os recursos hídricos do 

nosso município;  

Público alvo: Alunos do ensino médio das escolas estadual da sede do município; membros do 

Comdema e Agentes Jovens Ambientais (AJAs); professores; gestores escolares; e gestores 

municipais. 

Local de Saída: Secretaria Municipal do Meio Ambiente (Centro Comunitário). 

Responsável: Prefeitura Municipal, Secretarias do Meio Ambiente, AJAs, Comdema, demais 

Secretarias Municipais e Núcleos Gestores das escolas envolvidas. 


