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PLANO DE TRABALHO – FESTA ANUAL DAS ÁRVORES 2022 

Município: Granjeiro/CE 

 

INTRODUÇÃO 

A Festa Anual das Árvores é um evento que visa destacar a importância da 

preservação da vegetação para o desenvolvimento sustentável da sociedade e foi 

instituída pelo Decreto Federal Nº 55.795, de 24 de Fevereiro de 1965, sendo 

comemorada durante a última semana do mês de março (período chuvoso) nos 

Estados do Ceará, Acre, Amazonas, Pará, Maranhão, Piauí, Rio Grande do Norte, 

Paraíba, Pernambuco, Alagoas, Sergipe e Bahia. 

No estado do Ceará, a Festa Anual das Árvores é coordenada pela SEMA – 

Secretaria do Meio Ambiente e realizada em parceria com municípios cearenses, 

ONG’s, universidades, escolas, movimentos ambientalistas e entidades privadas. 

Nesse contexto, o município de Granjeiro, localizado na mesorregião do sul 

cearense, a 360 Km de distância (em linha reta) da capital Fortaleza, por meio de sua 

Secretaria municipal de Meio Ambiente, apresenta proposta para realização da 

segunda edição do evento no município.  

O plano de ação contém propostas de atividades que tem como objetivo 

conscientizar e sensibilizar a população sobre a importância das árvores nativas para 

o equilíbrio da vida no planeta.  

 

JUSTIFICATIVA 

As atividades alusivas à Festa Anual das Árvores são de grande importância 

para conscientização da população quanto a preservação ambiental e proteção de 

todas as formas de vegetação nativa. Assim, o presente plano de ação tem como 

justificativa a necessidade de planejar e organizar as atividades realizadas pelo 

município no que diz respeito ao evento, bem informar à SEMA sobre a referida 

programação. 
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OBJETIVOS 

 Conscientizar a população sobre a preservação e o cuidado com o meio 

ambiente bem como para o uso sustentável de seus recursos; 

 Ressaltar a relevância das plantas nativas, evidenciando que são elas 

responsáveis pela manutenção do ecossistema; 

 Incentivar o plantio e a preservação de árvores nativas, visando impacto 

ambientais positivo para a biodiversidade. 

 

PROGRAMAÇÃO 

ABERTURA 

Dia 22/03 – Terça-feira 

Atividade: Momento de conscientização ambiental   

Objetivo: Conscientizar a população sobre a preservação da natureza bem como 
para o uso sustentável de seus recursos, com panfletagem, fixação de placas 
educativas e incentivo de preservação e plantio de árvores nativas. 

Local: Bairro Joaquim Ferreira 

Público-alvo: População em geral 

Horário: 09:00h 

Responsável: Secretaria Municipal de Meio Ambiente e os Agentes Jovens 
Ambientais-AJAs. 

 

Dia 23/03 – Quarta-feira 

Atividade: Distribuição de mudas de árvores nativas 

Objetivo: Incentivar o plantio de árvores para reverter os impactos ambientais já 
causados pelo homem na natureza.  

Local: Secretaria de Municipal de Meio Ambiente 

Público-alvo: População em geral  

Horário: 09:00h 

Responsável: Secretaria de Meio Ambiente 
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Dia 24/03 – Quinta-Feira 

Atividade: Arborização e plantio de mudas de árvores nativas   

Objetivo: Proporcionar um ambiente arborizado e bonito 

Local: Escola Francisca de Araújo-Sítio Serrinha 

Público-alvo: Comunidade Escolar   

Horário: 09:00h 

Responsável: Secretaria Municipal de Meio Ambiente e os Agentes Jovens 
Ambientais-AJAs. 

 

Encerramento  

Dia 25/03 – Sexta feira 

Atividade: Plantio de mudas de árvores nativas 

Objetivo: Proporcionar um ambiente arborizado e paisagístico  

Local: Praça do Sítio Picada  

Público-alvo: Comunidade local  

Horário: 09:00h 

Responsável: Secretaria de Meio Ambiente e AJAS  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


