
 
 

 

FESTA ANUAL DAS ÁVORES 2022 

PLANO DE TRABALHO 

 

JUSTIFICATIVA: 

 O município de Martinópole está localizado na região noroeste do estado do Ceará e 

foi emancipado em 26 de Março de 1957. Coincidentemente a festa Anual das árvores esta 

prevista para acontecer no mesmo período em que o município fará suas atividades 

voltadas ás comemorações de aniversário. 

 Nosso município tem buscado desenvolver atividades voltadas á preservação do 

meio ambiente e ações de conscientização já haviam sido inseridas no planejamento da 

Secretaria de Desenvolvimento Rural para ser realizadas em 2022, como por exemplo a 

Semana Municipal do Meio Ambiente, onde prevemos a distribuição de mudas nativas nas 

escolas municipais e também a realização de roda de conversas em parceria com as 

instituições de ensino do município. 

 Nosso município, apesar de não abrigarmos indústrias, somos tipicamente agrícolas 

e as tradições de desmatamento desenfreado ainda são grandes. Com o desmatamento, 

várias árvores como podarco, pereira, entre outros, já se encontram em extinção em nossa 

localidade.  

 Resgatar essas matas nativas é resgatar a história da cidade, vista que nosso 

município surgiu ás margens de uma lagoa e próximo a ela uma árvore de nome Angico. 

Por muito tempo nosso município recebeu o nome de Angica, em homenagem á arvore 

que deu sombra aos primeiros habitantes que aqui chegaram.  

 Atualmente, a Lagoa está poluída pelo esgoto que está sendo jogado diariamente 

pela cidade e o Angico está quase extinto no município.  

 É preciso que as pessoas mais jovens conheçam a história de nosso município e 

possam preservar as matas ciliares e ainda preservar o meio ambiente em que vive.  

 

OBJETIVOS: 

 Desenvolver estratégias de expansão dos conhecimentos sobre árvores nativas; 

 Estimular a produção de mudas de árvores nativas na comunidade; 

 Promover a disseminação dos conhecimentos ambientais por meio das mídias 

digitais e/ou impressas; 



 
 

  Promover uma campanha de preservação das matas nativas de nosso município; 

 Estimular à multiplicação de ações voltadas a preservação do meio ambiente.  

 

PROGRAMAÇÃO  

1. PARCERIA DE INCENTIVO COM A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO 

MUNICIPIO 

DATA: DE 14 A 18 DE MARÇO 

HORÁRIO: Contínuo 

ATIVIDADES: Panfletagem e diálogo como as instituições de ensino do munícipio no 

intento a divulgar a Tenda do Meio Ambiente á ser instalado em Praça Pública, durante a 

abertura da Semana do município      

PÚBLICO-ALVO: Alunos das séries terminais do ensino fundamental.  

LOCAL: Escolas Chico Mundoca e Padre José Roberto 

RESPONSÁVEL PELA EXECUÇÃO: Agentes Jovens Ambientais 

 

2.  DIVULGAÇÃO DAS PEÇAS NAS REDES SOCIAIS 

DATA: DE 20 a 27 de Março 

HORÁRIO: Contínuo 

ATIVIDADES: Divulgação das peças da Campanha de preservação das matas nativas do 

município usando para isso redes sociais da Secretaria de Desenvolvimento Rural.  

PÚBLICO-ALVO: População em geral do município 

LOCAL: Facebook e Instagram da Secretaria de Desenvolvimento Rural do Município 

RESPONSÁVEL PELA EXECUÇÃO: Equipe da Secretaria de Desenvolvimento Rural 

3. TENDA DO MEIO AMBIENTE 

DATA: 20 DE MARÇO DE 2022 

HORÁRIO: 06 ÁS 9 HORAS DA MANHÃ 

ATIVIDADES: Montagem de uma Tenda denominada “Tenda do Meio Ambiente”, com 

distribuição de sementes de árvores nativas, como também orientações de como preservar 

as áreas símbolos de nosso município.   Na tenda serão expostas várias orientações como 



 
 

cartazes, panfletos, banners e outros instrumentos de disseminação de conhecimento e 

preservação do meio Ambiente. Além disso, os Agentes Jovens Ambientais farão breves 

explicações sobre as consequências da ação humana na derrubada das árvores.  

PÚBLICO-ALVO: Público em Geral   

LOCAL: Galpão de Feirantes do município 

RESPONSÁVEL PELA EXECUÇÃO: Agentes Jovens Ambientais 

 

RESULTADOS ESPERADOS 

 Espera-se atingir todo público-alvo do projeto, primando pela gestão participativa, o 

acompanhamento técnico sistemático e continuado e o desenvolvimento de ações de 

disseminação de informações e de conhecimentos entre a população envolvida. 


