
 

 
 

Plano de Trabalho 
Festa Anual das Árvores 2022 em Ipueiras- CE. 

 
TEMA GERAL: ÁRVORES NATIVAS DO CEARA. 

 
1. JUSTIFICATIVA 

O cuidado com a natureza é um hábito que precisa ser estimulado desde a infância. 
A criação dessa responsabilidade é essencial para manutenção da saúde do planeta e 
dos seres vivos que o habitam, perpassando as gerações. Preservar e defender o meio 
ambiente é dever da coletividade para a conservação da qualidade de vida. 

2. OBJETIVO GERAL 
O objetivo principal do evento é harmonizar nossas atividades com intuito de 

conscientizar sobre a importância das Árvores Nativas em nossa cidade, teremos uma 
parceria com a Secretaria de Educação. Dessa forma, a organização da Festa Anual 
da Árvore será um demonstrativo do quanto é importante à preservação da natureza, 
uma vez que nossa sobrevivência depende diretamente do equilíbrio do planeta. 

DATA: 22 de Março de 2022 - Terça-Feira 
HORÁRIO: 08:00h 
ATIVIDADE: Cada escola do município de Ipueiras irá arborizar com mudas de árvores 
nativas – Diretor, Professor e Aluno; 
PÚBLICO: Alunos  
LOCAL: Escolas do Município;  
RESPONSÁVEL: Secretaria de Educação e Secretaria de Meio Ambiente;  
DESCRIÇÃO DA ATIVIDADE: Ação consorciada com escolas de ensino infantil e 
fundamental do município que realizarão arborização de pontos da cidade com o plantio 
de mudas. (OBS: cada aluno e professor envolvido na ação receberão garrafinha tipo 
squeezer - com logo da SEMA e da FAA2022 como contrapartida, considerando ainda 
que na vivência de pandemia e retorno gradual das atividades escolares, se faz 
necessário a individualização de objetos de uso pessoal para evitar propagação da 
COVID-19). 

DATA: 23 de Março de 2022-  Quarta-feira 
HORÁRIO: 07:00h 
ATIVIDADE: Arborização do Cristo Redentor;  
PÚBLICO: População em geral; 
LOCAL: Cristo Redentor  
RESPONSÁVEL: Secretaria de Meio Ambiente e Agente Jovem Ambiental; 
DESCRIÇÃO DA ATIVIDADE: Arborização em ponto turístico específico do município - 
cristo redentor - com mudas de Ipê 



 

 
 

DATA: 24 de Março de 2022- Quinta-Feira   
HORÁRIO: 07:30h 
ATIVIDADE: Troca de mudas  por embalagens de arroz e açúcar;  
PÚBLICO: População em geral; 
LOCAL: Feira das Frutas. 
RESPONSÁVEL: Secretaria de Meio Ambiente e Agente Jovem Ambiental; 
DESCRIÇÃO DA ATIVIDADE: Mudas de árvores nativas - para evento de doação que 
será realizado dia 24/03/2022 em troca de saquinhos de arroz e açúcar. (OBS: em tal 
ação será fornecido mudas + saquinho para lixo carro, caso a solicitação do ofício 
008/2022 emitido pela Secretaria de Meio Ambiente de Ipueiras). 
 

 
 
 


