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JUSTIFICATIVA 

O Decreto Federal Nº 55.795, de 24 de fevereiro de 1965, instituiu a Festa Anual das 

Árvores, a ser 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. Tal evento visa estabelecer elos de fundamental 

relevância para concretização da inclusão e sensibilização social para as questões ambientais. 

Ressalta-se que a finalidade é difundir ensinamentos sobre a conservação das florestas. Assim a 

Festa Anual das árvores esse ano se dará nos dias 20 a 27 de março de 2022 com temática de 

“ÁRVORES NATIVAS DO CEARÁ” em consonância com lei estadual 16002/2016 (programa de 

valorização das espécies vegetais nativas). 

Tal evento tem por objetivo apresentar os planos traçados por essa secretaria afim de pôr 

em prática a Festa Anual das Árvores instituída pela Secretaria do Meio Ambiente – SEMA. 

Levando em consideração os protocolos de prevenção ao COVID-19, os decretos estaduais e 

municipais relativos à aglomerações e distanciamento social e horários de funcionamento dos 

setores públicos e demais que participarão. 

A importância deste evento ajuda na conscientização e sensibiliza o cidadão Irauçubenses 

ver de dorme sustentável a conservação e preservação de espécies nativas, trazendo qualidade 

de vida ao ecossistema semiárido e consequentemente ao homem que contempla e usa dos 

recursos naturais.  

OBJETIVO GERAL  

O evento tem objetivo de englobar a sociedade civil organizada ou não, estudantes e 

setores públicos na discussão sobre a importância do manejo, do cuidado de espécies nativas e 

sobre os benefícios que acarretam a escolha de plantio dessas árvores, desde de sua concepção 

como sementes até o trato com a mesma depois de adulta.  

OBJETIVOS ESPECÍFICOS  

• Proporcionar o conhecimento sobre as ÁRVORES NATIVAS DO CEARÁ;  

• Promover a criatividade do aluno em decorrência da temática envolvida com intuito de 

gerar a cultura do meio ambiente;  

• Promover o aprendizado dos alunos de como plantar árvores nativas.;  

• Desenvolver ao aluno do ensino infantil a importância do meio ambiente na nossa 

sociedade.;  

• Incentivar a troca de Garrafas Pets por Mudas Nativas da Região;  

• Expor sementes nativas do semiárido brasileiro;  

• Levar a sociedade para um passeio ciclístico nos arredores da Sede do Município afim de 

ter um contato mais direto com a natureza e observar as diversas espécies nativas. 

PROGRAMAÇÃO  

Data: 21/03 - Segunda-feira  

Horário: 10h00min  

Atividade: Roda de conversa - Palestra sobre as principais árvores nativas da região.  



Público: Alunos 1º ano do ensino médio  

Local: Escola de Ensino Médio Tempo Integral Dilma Bastos – EEMTI Dilma Bastos.  

Responsável: Secretaria de Desenvolvimento Rural (SDR) e Autarquia Municipal do Meio 

Ambiente de Irauçuba - Ce, com participação de 2 Agentes Jovens Ambientais – AJA/SEMA. 

Material: Retroprojetor, computador, cartolinas, pinceis, tintas, colas, revistas e tesouras.  

Data: 22/03 - Terça-feira  

Horário: 14h00min  

Atividade: Concurso de Redação Desenho e/ou Fotografia- Promover a criatividade do 

aluno em decorrência da temática envolvida com intuito de gerar a cultura do meio ambiente. 

 Público: Alunos do 9º ano  

Local: Escola Lucas Ferreira  

Responsável: Secretaria de Desenvolvimento Rural (SDR) e Autarquia Municipal do Meio 

Ambiente de Irauçuba - Ce, com participação de 2 Agentes Jovens Ambientais – AJA/SEMA. 

Comissão de Banca: Secretário de Desenvolvimento Rural-SDR, Autarquia Municipal do 

Meio Ambiente de Irauçuba – AMMAI e Secretária de Educação.  

Data: 23/03 - Quarta-feira  

Horário: 09h30mn  

Atividade: Oficina de Plantio de árvores - Promover o aprendizado dos alunos de como 

plantar árvores nativas.  

Público: Alunos do 7º ano  

Local: Escola Manoel Coelho da Cruz  

Responsável: Secretaria de Desenvolvimento Rural, Autarquia Municipal do Meio Ambiente 

de Irauçuba – AMMAI e Secretaria de Educação (SME) com participação de 2 Agentes Jovens 

Ambientais – AJA/SEMA. 

Quantidades de Mudas: 50 mudas.  

Espécies: 20 paus d’arcos roxo, 100 cajás, 10 angicos, 10 limãozinhos. 

Data: 24/03 - Quinta-feira  

Horário: 08h00min  

Atividade: Passeata e Oficina ÁRVORES NATIVAS DO CEARÁ – Desenvolver ao aluno do 

ensino infantil a importância do meio ambiente na nossa sociedade.  

Público: Alunos do Maternal II e III  

Local: Escola Íris Silva  

Responsável: Autarquia Municipal do Meio Ambiente de Irauçuba – AMMAI.  

Quantidade de mudas: 20 



Espécies: 10 paus d’arcos roxo, 10 limãozinhos. 

Data: 25/03 - Sexta-feira  

Manhã 

Horário 09h00mn  

Atividade: Troque o Plástico pela Vida- Incentivar a troca de Garrafas Pets por Mudas 

Nativas da Região.  

Público: Alunos do 1º ano do ensino médio com participação de 02 Agentes Jovens 

Ambientais - AJAs  

Local: Escola de Ensino Médio Tempo Integral Dilma Bastos – EEMTI Dilma Bastos. 

Responsável: Secretaria de Desenvolvimento Rural, Secretaria Municipal de Educação 

(SME) e Autarquia Municipal do Meio Ambiente de Irauçuba - AMMAI.  

Quantidades de Mudas: 100 Mudas 

Espécies: 20 cajueiros, 20 pau d’arcos roxo, 20 ameixas, 20 cajás e 20 limãozinhos. 

Tarde 

Horário: 15h30min  

Atividade: Cinema Ambiental - Transmitir, através de um filme relacionado ao tema, uma 

mensagem que demostre a importância das árvores tanto para o meio, quanto paro os seres.  

Público: Alunos do 5º ao 9º ano  

Local: De forma VIRTUAL, onde será executado no Auditório da Secretaria de Educação  

Responsável: Secretaria de Desenvolvimento Rural, Secretaria Municipal de Educação 

(SME) e Autarquia Municipal do Meio Ambiente de Irauçuba - AMMAI.  

 


