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1.0 - JUSTIFICATIVA 

Nas últimas décadas, para nós seres humanos, tem-se tornado cada vez mais 

perceptível as inúmeras mudanças ocorridas em nosso ecossistema. A ação antrópica tem sido 

a principal responsável por todas essas alterações no clima, na qualidade das águas, na poluição 

do solo e da atmosfera, etc. 

A formação de cidadãos com uma perspectiva crítica e transformadora da realidade 

requer um fortalecimento de ações sistemáticas que busquem uma sociedade pautada em 

valores econômicos, sociais e ambientais. A parceria entre o poder público e sociedade civil é 

algo indispensável nesse processo de formação. 

Como sempre, o Governo do Estado do Ceará vem buscando o fortalecimento da 

politica ambiental em nosso estado, instigando a participação dos municípios nos diversos 

planos, programas e ações inerentes à temática ambiental. 

O crescimento urbano tem sufocado nossas poucas áreas verdes que ainda nos 

restam. O poder públido tem a obrigação de fazer o com que as futuras gerações possam usufruir 

de todos os recursos naturais existentes atualmente. 

Ações educativas e práticas voltadas a valorização e preservação da flora local tem 

sido constantemente difundida anualmente, de maneira sistemática e efetiva, pelo governo 

estadual nos diversos municípios, fortalecendo ainda mais a parceria entre ambos. 

Além disso, o plantio de ávores em nossos municípios é algo indispensável para a 

criação e manutenção das áreas de relevância ambiental, favorecendo a manutenção do 

equilibrio de nosso bioma. 

A Festa Anual das Árvores no estado do Ceará, que é realizada todo ano, se tornou 

uma ferramenta marcante e bastante eficaz na discussão sobre a grande relevância que as 

árvores possuem na manutenção do equilíbrio ambiental em nosso Bioma Caatinga, 

especialmente por valorizar espécies de árvores nativas de nossa região. 

Sabedores da imensa presteza que a Secretaria de Meio Ambiente do Governo do 

Estado possui, agradecemos desde já todo o apoio já oferecido ao nosso município para a 

concretização das ações ambientais elencadas em nossa programação. 

 

2.0 – OBJETIVOS 

- Estimular a participação dos AJA’s nas ações de educação ambiental do município; 

- Estimular a participação da sociedade civil nas ações de educação ambiental propostas pelo 

poder público; 

- Incentivar a criação e manutenção de áreas verdes em nosso município; 



 

 

- Fortalecer as políticas de educação ambiental em nosso município; 

- Estimular o plantio de árvores nas ruas de nosso município; 

- Valorizar os espaços públicos que possuem uma arborização intensa; 

- Revitalizar os canteiros das avenidas que possuem ausência de jardins e árvores; 

- Intensificar a parceria entre Governo do Estado e município. 

 

3.0 – PROGRAMAÇÃO 

Data: 20/03 – DOMINGO 

Horário: 07h ás 10h 

Atividade: Revitalização da Praça com plantio de mudas 

Público: População em Geral 

Local: Praça em frente a Secretaria de Educação 

Responsável: Secretaria Municipal de Meio Ambiente e Agentes Jovens Ambientais – AJA’s 

 

Data: 21/03 – SEGUNDA 

Horário: 08h às 16h 

Atividade: Plantio de mudas no canteiro central com substiuição das árvores Nim existentes 

Público: Agentes Jovens Ambientais – AJA’s 

Local: Avenida Dr. Epitácio de Pinho 

Responsável: Secretaria Municipal de Meio Ambiente 

 

Data: 22/03 – TERÇA 

Horário: 08h às 16h 

Atividade: Plantio de mudas no canteiro central com substiuição das árvores Nim existentes 

Público: Agentes Jovens Ambientais – AJA’s 

Local: Avenida Dr. Epitácio de Pinho 

Responsável: Secretaria Municipal de Meio Ambiente 

 

Data: 23/03 – QUARTA 

Horário: 07h ás 09h 

Atividade: Plantio de árvores com visita ao Alto da Mãe de Deus 

Público: Comunidade Escolar 

Local: Escola Municipal Dr. Epitácio 

Responsável: Secretarias Municipais de Meio Ambiente e de Educação 



 

 

 

Data: 24/03 – QUINTA 

Horário: 07h ás 10h 

Atividade: Mutirão de limpeza 

Público: Agentes Jovens Ambientais – AJA’s 

Local: Balneário da Cachoeira do Pinga 

Responsável: Secretarias Municipal de Meio Ambiente e AJA’s 

 

Data: 25/03 – SEXTA 

Horário: 07h às 10h 

Atividade: Plantio de Mudas 

Público: Alunos da Rede Estadual de Ensino 

Local: Escola Estadual Prudencio de Pinho 

Responsável: Secretaria Municipal de Meio Ambiente e Gestão Escolar 

 

Data: 26/03 – SÁBADO 

Horário: 07h às 10h 

Atividade: Mutirão de limpeza 

Público: Alunos da Rede Estadual de Ensino 

Local: Alto da Mãe de Deus 

Responsável: Secretaria Municipal de Meio Ambiente e Gestão Escola 
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