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O processo de ocupação do Brasil caracterizou-se pela falta de 

planejamento e consequente degradação dos recursos naturais, particularmente 

das florestas. Ao longo da história do País, a cobertura florestal nativa, 

representada pelos diferentes biomas, foi sendo devastada, cedendo espaço para 

as culturas agrícolas, as pastagens e as cidades, resultando num conjunto de 

problemas ambientais, como a extinção de várias espécies da fauna e da flora, as 

mudanças climáticas locais, a erosão dos solos, assoreamento dos cursos d'água e 

principalmente a degradação das matas ciliares. 

As matas ciliares exercem importante papel na proteção dos cursos d'água 

contra o assoreamento e a contaminação com defensivos agrícolas, além de, em 

muitos casos, se constituírem nos únicos remanescentes florestais das 

propriedades rurais sendo, portanto, essenciais para a conservação da fauna. Estas 

peculiaridades conferem às matas ciliares um grande aparato de leis, decretos e 

resoluções visando sua preservação.  

Decorrente da realidade apresentada acredita-se que além da importância 

da recuperação das matas ciliares, temos a falta de Conscientização Ambiental que 

é fundamental a intensificação de ações na área da educação ambiental, visando 

conscientizar tanto as crianças quanto os adultos sobre os benefícios da 

conservação das matas ciliares, das arvores nativa em nossa região, para que 

possamos usufruir de um meio ambiente ecologicamente equilibrado, conforme 

preconizado no Art. 225 da Constituição Federal de 1988 e reforçado pelo Decreto 

nº 55.795 de 24/02/1965 que oficializa a comemoração da Festa Anual das 

Árvores, e objetivando difundir ensinamentos sobre a conservação das florestas, 

estimular a prática de tais ensinamentos e como divulgar a importância das 

árvores no progresso da Pátria e no bem-estar dos cidadãos.  

Portanto, a proposta do presente projeto tem como foco exclusivo, o 

trabalho de conscientização ambiental referente “A Festa Anual das Árvores” com 



  
 

  

o Tema: “Árvores Nativas do Ceará” - 2022 e acontecerá paralelamente a outros 

projetos ambientais, que contemplem outras metas e objetivos. 



  
 

  

OBJETIVO GERAL 
• O Plano de Trabalho da Festa Anual das Árvores - Tema: “Árvores Nativas do 

Ceará” – 2022 têm como objetivo geral contribuir com a formação de uma 

sociedade ambientalmente correta e responsável pela preservação da 

biodiversidade e comprometida com o futuro da nova geração. 

 
OBJETIVO ESPECÍFICO  
• Realizar atividades educativas com crianças do ensino Infantil e fundamental de 

1º ao 5º ano da Rede Municipal de Educação em comemoração a Festa Anual das 

Árvores 2022;  

• Envolver as crianças em plantios de mudas de árvores nativas e frutíferas e/ou 

restauração de matas ciliares no município de abrangência do projeto;  

• Estimular crianças da rede municipal de educação do 1º ao 5º ano, a uma 

consciência voltada à preservação das matas ciliares e arborização do Município. 

METODOLOGIA 
1- Palestras e rodas de conversas com alunos da rede pública municipal com a 

participação dos Agentes Jovens Ambientais. 

2 – Troque o plástico pela vida. 

3 – Preparação e distribuição de mudas de plantas nativas. 

CRONOGRAMA 
Dia: 21 e 22/03– Segunda e Teça: 09:00hs  

Atividade: Incentivar a troca de Garrafas PET por mudas de árvores nativas da 

região.  

Público: População em Geral  

Local: Secretaria de Meio Ambiente e Praça Pública Municipal.  

Responsável: Secretaria Municipal de Meio Ambiente e Secretaria Municipal de 

Agricultura. 

 

Dia: 23/03 – Quarta Feira: 09:00hs 

Atividade: Apresentar e discutir sobre as árvores nativas da região e seus 

benefícios para o planeta. 
Público: Alunos do 1º ao 5º ano das Escolas de Ensino Fundamental da Sede e dos 

Distritos. 

Local: E.E.F. Manoel Gonçalves dos Santos e Creche Dáulia Bringel Olinda (Sede) 

Distritos: Flamengo, Barrinha, Malhada, São José e Felipe.  



  
 

  

Responsável: Secretaria de Meio Ambiente e Agricultura. 

 

Dia: 24/03 – Quinta Feira: 09:00hs 

Atividade: Revitalização das praças com plantio de mudas. 

Público: Secretaria de Meio Ambiente, Agricultura e alunos do 1º ao 5º ano. 

Local: Praças do Município 

Responsável: Secretaria de Meio Ambiente, Secretaria de Agricultura, Secretaria 

de Educação e AJAS.  

 

Dia: 25/03 – Sexta Feira: 09:00hs 

Atividade: Encerramento das atividades com todos os participantes, e 

apresentação do relatório da Festa Anual das Árvores. 
Público: Todos os envolvidos da Festa Anual da Árvore 2022.  

Local: Secretaria de Meio Ambiente 

Responsável: Secretaria de Meio Ambiente  
 

APOIO SOLICITADO: 

 Mudas Nativas 500 

 Panfletos 500 

 Folders 500 

 Camisas 300 

 Boné 300 

 Filmes 

 Banners 

 Cartazes 

 

 
 

Secretária Municipal do Meio Ambiente 
Jane Alves de Brito Pereira 
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