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PLANO DE TRABALHO 

FESTA ANUAL DAS ÁRVORES 2022 

“Árvores Nativas do Ceará” 
MOMBAÇA-CE 

 

 

 
JUSTIFICATIVA: 

 
A educação Ambiental não deve ser tratada como algo distante do cotidiano das 

pessoas, mas como parte de suas vidas. É de suma importância à conscientização da 

população sobre a necessidade que temos de preservar o Meio Ambiente, tanto para 

nossas vidas bem como para os seres vivos que compartilham do mesmo meio e 

necessitam que os recursos naturais estejam sempre disponíveis em qualidade e em 

quantidade necessária; Assim acreditamos que a conscientização da população quanto a 

questão do desmatamento deve ser tratado o mais breve possível, deixando claro a toda 

sociedade a importância das árvores para o equilíbrio do meio ambiente. 

Desenvolveremos nossas atividades através de palestra em escolas, associações 

comunitárias e através de entrevistas nas rádios locais abordando as problemáticas do 

desmatamento como também trazendo a importância da compostagem. 

 

 
OBJETIVOS: 

 
 Despertar na população, de forma especial nas crianças e nos adolescentes 

valores e ideias de preservação e o não desmatamento; 

 Sensibilizar a todos sobre o uso sustentável dos recursos naturais através 

de suas próprias ações; 
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 Estimular para que se faça perceber a importância do homem na 

transformação do meio em que vivem e o que as interferências negativas 

têm causado à natureza; 

 Incorporar o respeito e o cuidado para com o meio ambiente. 

 Estimular a mudança prática de atitudes e a formação de novos hábitos 

com relação à utilização dos recursos naturais; 

 Incentivar o replantio das árvores nativas da região no município; 

 

 
 

PROGRAMAÇÃO DA FESTA ANUAL DAS ÁRVORES 2022 

(21/03/2022 a 26/03/2022) 

 

DATA: 21/03/22 – Segunda–Feira 

Horário: 12h:30min. às 13h:30min. 

Atividade: Abertura Oficial com entrevista sobre ações que serão realizadas no 

município na semana da Festa Anual das Árvores, bem como ações realizadas pela 

Secretaria Municipal de Meio Ambiente. 

Local: Rádio Sertões de Mombaça; 

Público: População em geral; 

Responsáveis: Secretaria de Meio Ambiente; 

 
DATA: 22/03/22 – Terça-Feira 

Horário: 9h. às 11h. 

Atividade: Sensibilização da comunidade quanto a “Importância das 

Árvores para nossa sobre vivencia!” e Distribuição de mudas de árvores nativas. 

Local: Distrito de Boa Vista (Zona Rural);                          

Público: População da Localidade; 

Responsáveis: Secretaria de Meio Ambiente e Agentes Jovens Ambientais - AJAS; 

Obs.; Essa ação ocorrerá respeitando todos os protocolos de segurança de 

enfretamento ao COVID-19.   

 

 
DATA 23/03/22 – Quarta-Feira 

Horário: 8h às 10h. 

Atividade: Palestra “Importância das Árvores para nossa sobre vivencia!” e 

Distribuição de mudas de árvores nativas, aos alunos. 

Local: Escola Estadual de Ensino Médio professor Pedro Jaime (Zona Urbana); 

Público: Alunos 1º ano ao 3º nível médio; 

Responsáveis: Secretaria de Meio Ambiente e Agentes Jovens Ambientais - AJAS; 

Obs.; Essa ação ocorrerá respeitando todos os protocolos de segurança de 

enfretamento ao COVID-19. 
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DATA 24/03/22 – Quinta-Feira 

Horário: 8h às 10. 

Atividade: Palestra “Importância das Árvores para nossa sobre vivencia!” e                  

Distribuição de mudas de árvores nativas, aos alunos. 

Local: Escola Divino Salvador (Zona Urbana);                            

Público: Turmas do 3ºano do 2ºgrau profissionalizante; 

Responsáveis: Secretaria de Meio Ambiente e Secretaria de 

Educação; 

Obs.; Essa ação ocorrerá respeitando todos os protocolos de 

segurança de enfretamento ao COVID-19. 

 
DATA 25/03/22 – Sexta-Feira 

Horário: 8h às 10h 

Atividade: Blitz com distribuição de mudas de árvores nativas da região, panfletos 

e trabalho de conscientização da população sobre a importância das árvores. 

Local: Centro Comercial de Mombaça (Zona Urbana) 

Público: População em geral; 

Responsáveis: Secretaria de Meio Ambiente, Agentes Jovens Ambientais – 

AJAS, Leo Clube Centro e Prefeitura Municipal de Mombaça - PMM; 

Obs.; Essa ação ocorrerá respeitando todos os protocolos de segurança de 

enfretamento ao COVID-19. 

 

 
DATA 26/03/22 – Sábado 

Horário: 8h às 11. 

Atividade: Dia de Campo com Palestra “Importância das Árvores para 

nossa sobre vivencia!” e                  Distribuição de mudas de árvores nativas, aos 

alunos. 

Local: Escola do Campo Paulo Freire (Zona Rural);                            

Público: Turmas do 5º ano ao 9º ano; 

 Responsáveis: Secretaria de Meio Ambiente, Agentes Jovens 

Ambientais - AJAS e Secretaria de Educação; 

Obs.; Essa ação ocorrerá respeitando todos os protocolos de 

segurança de enfretamento ao COVID-19. 
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APOIO SOLICITADO À SEMA, PELA SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE 

DE MOMBAÇA-CE: 

Secretaria Municipal de Meio Ambiente de Mombaça-Ce, vem solicitar a este 

Douto órgão apoio para a realização da Festa Anual das Árvores de 2022, apoio este que 

pode ser através de doação de: Camisetas, Bonés, Panfletos, Cartazes, Chaveiros e 

Mudas de árvores para o replantio. Certo do pronto atendimento reitero nossos votos de 

estima e apreço. 

 

 
Mombaça 09 de fevereiro de 2022. 

 

 

 

 

Rafael Ângelo Marques Gonçalves e Silva 

Coordenador Ambiental 


