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1 – Justificativa 

O processo de ordenamento fundiário do Brasil caracterizou-se basicamente pela expropriação 

de terras e pela falta de planejamento, cujas consequências podem ser observadas quando da 

degradação dos recursos naturais, particularmente das florestas. Ao longo da história do País, 

a cobertura florestal nativa, representada pelos diferentes biomas, foi sendo devastada, 

cedendo espaço para as culturas agrícolas, as pastagens e as cidades, resultando num conjunto 

de problemas ambientais, como a extinção de várias espécies da fauna e da flora nativa, as 

mudanças climáticas locais, a erosão dos solos, assoreamento dos cursos d'água, dentre 

outros. Decorrente da realidade apresentada acredita-se que além da importância do 

desenvolvimento de ações de controle e preservação, faz-se necessário ações complementares 

de educação ambiental, as quais objetivem a formação de cidadãos conscientes a respeito da 

importância do cuidado com o meio ambiente. Compreendendo a escola como um espaço 

reflexivo e de construção educativa continuada desde os primeiros anos de vida das pessoas, 

ela torna-se, por conseguinte, o local mais que adequado para que temas como a ecologia e a 

sustentabilidade sejam amplamente debatidas. Mais do que isso, ela é responsável por 

proporcionar as bases para que os indivíduos consigam refletir e formar um pensamento 

crítico. Disto posto, o projeto ora apresentado tem por finalidade a ampliação das noções 

inerentes ao meio ambiente nas suas mais variadas formas, considerando que o ato de 

proteção e cuidado, implica diretamente em ter conhecimento e afinidade sobre aquilo que se 

pretende cuidar. 

2. Objetivos 

2.1 Objetivos Gerais 

Contribuir no desenvolvimento e formação de uma sociedade ambientalmente correta e 

responsável pela preservação da biodiversidade e comprometida com o futuro da nova 

geração, enfatizando na figura da árvore, a maior expressão do património ambiental e a 

referência em equilíbrio do planeta. 

2.2 Objetivos Específicos 

Realizar atividades educativas com crianças e jovens da Rede Municipal de Educação em 

comemoração à Festa Anual das Árvores; 

 Realizar atividades educativas com crianças e jovens da Rede Municipal de Educação em 

comemoração à Festa Anual das Árvores; 

  Envolver as crianças em plantios de mudas de árvores nativas e frutíferas e/ou restauração de 

matas ciliares nos municípios de abrangência do projeto;  

 Promover uma melhor percepção do meio, como estimula às mudanças de atitudes e o 

fortalecimento de práticas socioambiental mente sustentáveis;  

 Estimular a arborização de escolas, espaços públicos e privados, como meio de promoção e 

desenvolvimento de uma identidade ambiental; 

 



3. Programação 

 Data: 20/03/2022 (domingo)  

Horário: 09h00min  

Atividade: Distribuição de mudas e materiais educativos em praças da cidade. 

Público: Diversos 

 Local: Praça Padre Mororó 

 Responsável: Secretaria Municipal de Agricultura, Aquicultura, Pesca e Meio Ambiente. 

 

Data: 21/03/2022 (segunda-feira) 

 Horário: 09h00min 

 Atividade: Plantio de árvores em locais previamente acordados no perímetro urbano da 

cidade. 

 Público: Diversos Locais: A definir  

Responsável: Secretaria Municipal de Agricultura, Aquicultura, Pesca e Meio Ambiente. 

Data: 22/03/2022 (terça-feira)  

Horário: 15h00min  

Atividade: Cinema Ambiental  (Exibição do Filme: Avatar) 

 Público: Alunos da rede pública de ensino 

 Local: Escola ou Centro Cultural (turmas do 7° ao 9° ano) 

 Responsável: Secretaria Municipal de Agricultura, Aquicultura, Pesca e Meio Ambiente. 

Data: 23/03/2022 (quarta-feira)  

Horário: 09h00min  

Atividade: Palestra  sobre "Arvores Nativas da Caatinga".  

Público: Alunos da rede pública de ensino  

Local: A definir 

 Responsável: Secretaria Municipal de Agricultura, Aquicultura, Pesca e Meio Ambiente. 

 

 



Data: 24/03/2022 (quinta-feira)  

Horário: 15h00min 

 Atividade: Palestra sobre o extrativismo da Carnaúba 

Público: Diversos 

 Local: A definir 

 Responsável: Secretaria Municipal de Agricultura, Aquicultura, Pesca e Meio Ambiente. 

 

Data: 25/03/2022 (sexta-feira)  

Horário: 09h00min  

Atividade: Debate sobre Educação ambiental  

Público: Alunos da rede pública de ensino 

 Local: escola a definir 

 Responsável: SAAMAP e CGIRS. 

 

Data: 26/03/2022 (sábado) 

 Horário: 15h00min  

Atividade: Plantio de árvores nativas nas áreas de encostas de rio no município 

 Público: Alunos da rede pública de ensino  

Local: A definir 

 Responsável: Secretaria Municipal de Agricultura, Aquicultura, Pesca e Meio Ambiente. 

Data: 27/03/2022 (domingo)  

Horário: 09h00min Atividade: Blitz Educativa (distribuição de material para educação 

ambiental) 

 Público: Diversos Locais: A definir 

 Responsável: Secretaria Municipal de Agricultura, Aquicultura, Pesca e Meio Ambiente. 

 

                        

ELCINEI OLIVEIRA BARRETO 
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