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PLANO DE TRABALHO DA FESTA ANUAL DAS ÁRVORES 2022 

TEMA: “ARVORES NATIVAS DO CEARÁ” 

 

Ipaumirim - Ceará, fevereiro de 2022. 

 

1. JUSTIFICATIVA 

       O plano de trabalho intitulado “ÁRVORES NATIVAS DO CEARÀ”, é de fundamental 

importância para o nosso planeta, pois as árvores ocupam papel essencial, e um deles é 

ambiental, pois são organismos eficazes para o equilíbrio do ecossistema. Além de tantos 

benefícios para o planeta, o ser humano também aproveita inúmeros recursos que são 

utilizados no seu dia a dia. Precisa-se buscar na coletividade mecanismos e ações que possam 

promover soluções para as problemáticas existentes na natureza decorrente de inúmeros 

fatores, entre eles (e talvez maior), a ação destrutiva do homem sobre os recursos naturais. 

       O Município Ipaumirim, Estado do Ceará, apesar de numericamente não ter crescido em 

grande proporção populacional nas últimas décadas, cresceu de forma significativa na 

economia e urbanização territorial, evidenciando contrastes socioambientais como a retirada 

de árvores nativas em área urbana, bem como principio de desertificação do bioma oriundo 

dos loteamentos e empreendimentos imobiliários que vieram surgindo ao longo dos anos. 

Portanto, temos como objetivo fomentar a educação ambiental, o plantio de árvores nativas e 

a recuperação de áreas degradadas. 

       A presente ação da “Festa Anual das Árvores” no Município de Ipaumirim justifica-se 

pela relevância dos benefícios de se plantar árvores nativas, uma vez que a temática proposta 

pela Secretaria do Meio Ambiente – SEMA, busca conscientizar a população dos benefícios 

de se plantar árvores nativas, pois as mesmas evitam a erosão; eliminam poluentes do ar; 

melhoram o micro clima local; servem de abrigo a animais e humanos; são resistentes a 

pragas. 

 Dessa forma vamos trabalhar com ações educativas de cunho prático, sobre a 

importância da preservação ambiental para nossa vida, cidade e planeta, sensibilizando ainda, 

estudantes, escolas, entidades públicas e privadas, para assim estimular a arborização urbana e 

rural do nosso município, evidenciando os benefícios da biodiversidade protegida no dia a dia 

de todos os seres vivos e o meio ambiente.  
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2. OBJETIVOS 

 

2.1. Objetivo Geral 

 Conscientizar estudantes, entidades, gestores e população em geral; 

 Formar multiplicadores de Preservação Ambiental a partir do trabalho dos AJA’s. 

 

2.2. Objetivos Específicos 

 Mobilização social e comunitária; 

 Envolver as entidades públicas na prática da preservação ambiental; 

 Usar ação educativa como ferramenta de conscientização; 

 Difundir o conhecimento sobre as árvores nativas estaduais e regionais nas escolas; 

 Estimular a arborização urbana e rural; 

 Reduzir, reciclar, repensar e sensibilizar o (a) aluno sobre as questões ambientais, 

através da arte, brincadeiras e da leitura. 

 

3. CRONOGRAMA DE ATIVIDADES 

 

Data: 20/03 – Domingo 

Horário: 09h 

Atividade: Arborização no estacionamento e limpeza da Pedra de São Sebastião. 

Objetivo: Restauração da área degradada a fim de manter a biodiversidade nativa e 

conservação do solo, bem como, conscientizar visitantes / turistas sobre o descarte impróprio 

de resíduos na área. 

Público: Romeiros e população em geral 

Local: Pedra de São Sebastião (ponto turístico) 

Responsável: Sec. de Agricultura e Meio Ambiente, AJA, Sec. de Infraestrutura. 

 

Data: 21/03 – Segunda-feira  

Horário: 09h 

Atividade: Roda de conversa e plantio de mudas nativas 



 
GOVERNO DO CEARÁ 

PREFEITURA MUNICIPAL DE IPAUMIRIM 

SECRETARIA DE AGRICULTURA, RECURSOS HÍDRICOS E MEIO AMBIENTE 

 

 

RUA CEL. GUSTAVO LIMA, 230, CENTRO, IPAUMIRIM – CEARÁ 

CEP 63340-000, TELEFONE (88) 3567-1525 - CNPJ: 07.520.141/0001-84 / CGF: 06.920.233-8 

Objetivo: Suprir a necessidade de árvores nos canteiros e entrada da escola e ao mesmo tempo 

conscientizar alunos quanto aos cuidados e preservação local. 

Público: Alunos do 5º ano, professores e gestores 

Local: Escola E. F. José Alves – Vila São José 

Responsável: Sec. de Agricultura e Meio Ambiente, AJA, Direção da Escola 

 

Data: 22/03 – Terça-feira 

Horário: 09h 

Atividade: Arborização e distribuição de mudas a estudantes 

Objetivo: Transformar a escola em área verde e despertar crianças e adolescentes para a 

importância das árvores no meio ambiente. 

Público: Alunos do 8º ano 

Local: Escola Dr. Jarismar Gonçalves de Melo 

Responsável: Sec. de Agricultura e Meio Ambiente, AJA, Sec. de Educação 

 

Data: 23/03 – Quarta-feira 

Horário: 09h 

Atividade: Plantio de Mudas com identificação de espécies e quem plantou 

Objetivo: Restaurar área urbana e tornar os jovens protagonistas da mudança. 

Público: Adolescentes do NUCA – Selo Unicef 

Local: Zona Urbana 

Responsável: Sec. Agricultura e Meio Ambiente, AJA, Sec. de Assistência Social e Cidadania 

 

Data: 24/03 – Quinta-feira 

Horário: 17h 

Atividade: Palestra: “Proteção ambiental e as contribuições do processo de reciclagem” 

Objetivo: Discutir e apresentar propostas para o legislativo que possam melhorar o ambiente 

em que habitamos. 

Público: Gestores, estudantes, sindicatos e sociedade em geral 

Local: Câmara Municipal de Ipaumirim 

Responsável: Poder Legislativo / Sec. Agricultura e Meio Ambiente / AJA 
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Data: 25/03 – Sexta-feira 

Horário: 09h 

Atividade: Reflorestamento Comunitário 

Objetivo: Arborizar parcialmente as áreas desertificadas pelas construções. 

Público: Estudantes e Grupo de Capoeira Ginga Brasil / Alunos da Creche tia Zê 

Local: Bairro Alto Bandeirante 

Responsável: Sec. Agricultura e Meio Ambiente / Sec. de Cultura / Sec. Educação 

 

Data: 26/03 – Sábado 

Horário: 08h 

Atividade: Trilha Ecológica com plantio de mudas e aula sobre meio ambiente 

Objetivo: Apresentar as plantas nativas de nosso município a partir de experiência prática 

vivenciada no campo. 

Público: Adolescente do NUCA / estudantes, esportistas e público diverso 

Local: Zona Rural / Serra do Pintadinho 

Responsável: Sec. de Agricultura e Meio Ambiente / Sec. de Assistência Social e Cidadania 

 

Data: 27/03 – Domingo 

Horário: 08:30h 

Atividade: Comunidade Sustentável 

Objetivo: Difundir com comunidade e associados sobre plantas nativas e realização de plantio 

de mudas no Distrito, atentando para o descarte correto de resíduos. 

Público: Associação Casa Olho D’Água, estudantes. 

Local: Distrito Felizardo 

Responsável: Diretoria da Associação/Sec. de Agricultura e Meio Ambiente / AJA 

 

4. Considerações 

 

Ao concluir este Plano de Trabalho vemos a necessidade do plantio de árvores 

nativas e frutíferas em nosso município. Recomenda-se um olhar diferenciado com o apoio de 

todos com o objetivo de conscientizar a população para a importância das árvores na vida do 

homem. 
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Cabe ainda, no contexto das políticas públicas um desenvolvimento de atividades 

contínuas orientadas por técnicos do estado e do município, podendo ser desenvolvido estudo 

nas áreas de degradação, identificando as problemáticas com o intuito de minimizar os 

impactos ocasionados e buscando soluções viáveis no contexto da educação ambiental. O 

plantio de árvores nativas e frutíferas para conscientizar moradores a preservar o meio 

ambiente, como também recuperar as áreas degradadas. 

 O conceito sobre a “Festa Anual das Árvores” explorado pelo Governo do Estado do 

Ceará, coordenado por meio da SEMA, onde são realizadas diversas ações de educação 

ambiental em todo estado com o objetivo de conscientizar e sensibilizar a população em geral, 

são imprescindíveis para que possamos seguir avançando nas políticas ambientais. 

Na oportunidade sugerimos a viabilidade de envio mínimo de árvores nativas frutíferas para 

serem plantadas nas áreas urbanas, tendo em vista que algumas árvores são de grande porte, o 

que podem ocasionar danos estruturais futuros. 

 

 

Antonio Ilderlan Duarte de Souza 

Sec. de Agricultura, Rec. Hídrico e Meio Ambiente 

Portaria 07/2021 


