
 

 

Festa Anual das Árvores 
Tema: Árvores Nativas do Ceará 

Período: 21 a 25 de março de 2022 
Ano: 2022 

 
PROGRAMAÇÃO 

 
  Segunda-feira - 21/03 

 Abertura 
 Distribuição de mudas para a população. 
 Local: Praça da Estação 
 Horário: 8h 

 
 Terça-feira - 22/03 

 Ação deEnriquecimento ambiental com plantio de mudas de espécies nativas - 
Projeto Matas Vivas “Restaurando as Matas Ciliares para Preservar a Água”. 

 Horário: 7h30 
 Local: Sítio Manoel Lopes 
 Oficina de produção de mudas com alunos da EMEF Azarias Fernandes. 
 Horário: 7h30 
 Local: Viveiro Chico Mendes 

 
  Quarta-feira - 23/03 

 Ação de arborização – Projeto Mudanças Climáticas 
 Local: Escolas: Reino Infantil e Azarias Fernandes – Sede do Município 
 Horário: 8h 
 Início das ações de implantação do 1º Pomar Público 
 Local: Sede do Município 
 Horário: 07h30 

 
   Quinta-feira - 24/03 

 Ação de arborização – Projeto Mudanças Climáticas; Escola Barra do Serrote e 
Escola Ana Clara de Magalhães. 

 Local: Sítio Monteiros e Distrito de Ibicuã 
 Horário: 8h 

 
   Sexta-feira - 25/03 

 Arborização de trechos de pavimentação 
 Local: Bairro Santa Luzia 
 Horário: 8h 

 
 
 
Piquet Carneiro, 16 de fevereiro de 2022. 
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Plano de Trabalho 

 
 
 
Justificativa 

 

A   adesão a Festa Anual das Árvores, tem sido uma rotina do município nos últimos 
anos, cujo objetivo é fortalecer as ações de educação ambiental já realizadas   pela 
gestão municipal o que vem possibilitando a difusão de conhecimentos voltados para as 
questões ambientais destinados aos munícipes em geral. 

Durante o período da programação em 2022, serão respeitados todos os protocolos de 
segurança para evitar contaminação pela corona vírus, tais como: uso de máscaras e 
distanciamento social durante todas as atividadesque compõem a programação da 
semana com o tema: Árvores Nativas do Ceará. O intuito do evento é, sensibilizar a 
população para a importância do plantio, adoção, preservação e valorização das espécies 
nativas do nosso bioma com foco no município e região.  

. 

Objetivos 

 

 Sensibilizar a população para a prática do cultivo e adoção de mudas nativas do 
nosso bioma;   

 Despertar os munícipes para a importância dos cuidados e valorização das 
espécies nativas do estado e da nossa região; 

 Conscientizar para a importância de práticas de reflorestamento e da preservação 
das florestas. 
 

 

 


