
 

 

 

 

 

 

 

 

PLANO DE TRABALHO PARA A 

FESTA ANUAL DAS ÁRVORES 2022. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tarrafas-CE 

2022 

 



 

 

 

 

JUSTIFICATIVA 

Tendo em vista que a preservação do meio ambiente é dever de todos e que 

necessita de ação em conjunto, fazem- se necessários programas de cunho 

educacionais abertos ao publico em geral sobre o meio ambiente para que 

as pessoas se tornem mais conscientes sobre a sustentabilidade e a 

importância de construir um futuro mais limpo para as próximas gerações. 

O evento FESTA ANUAL DAS ÁRVORES é um estimulo para os jovens 

e população em geral à criarem hábitos de cuidado com o meio ambiente. 

Eventos que promovem troca de conhecimentos sobre o meio ambiente 

contribuem para encontrar alternativas de evoluções tecnológicas sem 

destruir seus recursos cada vez mais escassos. 

 

OBJETIVOS: 

O evento FESTA ANUAL DAS ARVORES em Tarrafas terá com objetivo 

reforçar a importância do cuidado com o meio ambiente, apontar os 

benefícios da arborização urbana além de apresentar formas de 

desenvolvimento humano respeitando a natureza. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

PROGRAMAÇÃO: 

 

 

Data: 20/03 Domingo 

Horário: 08:30h 

Atividade: Apresentação do cronograma de atividades do evento FESTA 

ANUAL DAS ÁRVORES; 

Publico: estudantes, professores, pesquisadores, gestores públicos e 

população em geral; 

Local: Radio Princesa FM; 

Responsável: Secretaria Municipal do Meio Ambiente e bolsistas do 

programa Agente Jovem Ambiental. 

Horário: 15:30 

Atividade: Palestra sobre a importância da arborização urbana, 

apresentação das arvores nativas do nosso município e apresentação do 

cronograma de atividades do evento FESTA ANUAL DAS ARVORES 

(virtual via Instagram); 

Publico: estudantes, professores, pesquisadores, gestores públicos e 

população em geral; 

Local: Via Live do Instagram da Secretaria do Meio Ambiente de Tarrafas; 

Responsável: Secretaria do Meio Ambiente e bolsistas do programa Agente 

Jovem Ambiental. 

 

 

Data: 21/03 Segunda-Feira 

Horário: 08:30h 

 



 

 

Atividade: palestra sobre a importância da arborização urbana incluindo 

apresentação das arvores nativas do nosso Município e oficina de bolinhas 

de sementes nativas. Convidar os alunos para participar do concurso de 

fotografias das áreas verdes do município. A votação e a exposição das 

imagens serão realizadas através do instagram da Secretaria de Meio 

Ambiente; 

Publico: Alunos e professores do ensino médio da escola EEM Luiz 

Gonzaga de Alcântara; 

Local: EEM Luiz Gonzaga de Alcântara; 

Responsável: Secretaria Municipal do Meio Ambiente e bolsistas do 

programa Agente Jovem Ambiental. 

Horário: 15:30h 

Atividade: Palestra sobre a importância da arborização urbana incluindo 

apresentação das arvores nativas do nosso Município e oficina de bolinhas 

de sementes nativas. Convidar os alunos para participar do concurso de 

fotografias das áreas verdes do município. A votação e a exposição de 

imagens serão realizadas através do Instagram da Secretaria de Meio 

Ambiente; 

Publico: Alunos e professores do ensino médio da escola EEM Luiz 

Gonzaga de Alcântara; 

Local: EEM Luiz Gonzaga de Alcântara; 

Responsável: Secretaria Municipal do Meio Ambiente e bolsistas do 

programa Agente Jovem Ambiental. 

 

Data: 22/03 Terça-Feira 

Horário: 08:30h 

Atividade: Palestra incentivando os alunos a cuidarem do meio ambiente 

com o objetivo de mostrar a importância das arvores para a vida e sua 

influencia na cultura e crença dos povos. Cinema com o filme Lórax – em 

busca da trúfula perdida; 



 

Publico: Alunos e professores do Ensino Fundamental do turno manhã; 

Local: Escola de Ensino Fundamental Emilia Ferreira de Oliveira; 

Responsável: Secretaria Municipal do Meio Ambiente e bolsistas do 

programa Agente Jovem Ambiental. 

Horário: 15:30h 

Atividade: Palestra incentivando os alunos a cuidarem do meio ambiente  

com o objetivo  de mostrar a importância das arvores para a vida e sua 

influencia na cultura e crença dos povos. Cinema com o filme Lórax – em 

busca da trúfula perdida; 

Publico: Alunos e professores do Ensino Fundamental do turno tarde; 

Local: Escola de Ensino Fundamental Emilia Ferreira de Oliveira; 

Responsável: Secretaria Municipal do Meio Ambiente e bolsistas do 

programa Agente Jovem Ambiental. 

 

Data: 23/03 Quarta-Feira 

Horário: 08:30h 

Atividade: Roda de Conversa sobre a importância de cuidar do meio 

ambiente e atividade de desenho e colagem com materiais encontrados no 

pátio da escola (folhas, flores...); 

Publico: Alunos do Ensino Infantil; 

Local: Creche Comunitária Pingo de Gente; 

Responsável: Secretaria Municipal do Meio Ambiente. 

Horário: 15:30 

Atividade: Roda de Conversa sobre a importância de cuidar do meio 

ambiente e atividade de desenho e colagem com materiais encontrados no 

pátio da escola (folhas, flores...); 

Publico: Alunos do Ensino Infantil; 

Local: Creche Comunitária Pingo de Gente; 



 

 

Responsável: Secretaria Municipal do Meio Ambiente e secretaria 

municipal de Agricultura e bolsistas do programa Agente Jovem 

Ambiental. 

 

Data: 24/03 Quinta-Feira 

Horário: 08:30h 

Atividade: Adote uma Árvore, doar e realizar o plantio de mudas nativas da 

nossa região na área urbana em que cada pessoa adotará uma muda 

responsabilizando-se por cuidar dela por no mínimo 1 ano; 

Publico: População em Geral; 

Local: Sede do Município; 

Responsável: Secretaria Municipal do Meio Ambiente  e Bolsistas do 

Programa Agente Jovem Ambiental. 

Horário: 15:30h 

Atividade: Palestra sobre a importância das arvores nativas para o meio 

ambiente, como um meio ambiente equilibrado beneficia a produção 

agrícola e como produzir mudas para vender. Exposição de sementes 

nativas com o objetivo de proporcionar conhecimento sobre as sementes 

das principais arvore da região, oficina de produção de mudas com o 

objetivo de ensinar a população a produzir mudas de espécies nativas bem 

como técnicas de plantio de arvores e os cuidados necessários para o seu 

desenvolvimento; 

Publico: População em Geral; 

Local: Associação de Produtores Rurais do Sítio Patos; 

Responsável: Secretaria Municipal do Meio Ambiente e Secretaria 

Municipal de Agricultura e bolsistas do Programa Agente Jovem 

Ambiental. 

 

 



 

 

 

Data: 25/03 Sexta-Feira 

Horário: 08:30h 

Atividade: Palestra sobre a importância das arvores nativas para o meio 

ambiente, como um meio ambiente equilibrado beneficia a produção 

agrícola e como produzir mudas para vender. Exposição de sementes 

nativas com o objetivo de proporcionar conhecimento sobre as sementes 

das principais arvore da região, oficina de produção de mudas com o 

objetivo de ensinar a população a produzir mudas de espécies nativas bem 

como técnicas de plantio de arvores e os cuidados necessários para o seu 

desenvolvimento; 

Publico: Agricultores e Publico em Geral; 

Local: Secretaria de Agricultura de Tarrafas; 

Responsável: Secretaria Municipal do Meio Ambiente e Secretaria 

Municipal de Agricultura e bolsistas do Programa Agente Jovem 

Ambiental. 

Horário: 15:30 

Atividade: Documentário sobre os impactos ambientais da ação do homem 

na natureza e Oficina com garrafas pet; 

Publico: Alunos do Ensino Fundamental; 

Local: EEF Ricarte Pedro do Carmo; 

Responsável: Secretaria Municipal do Meio Ambiente e bolsistas do 

programa Agente Jovem Ambiental. 

 

Data: 26/03 Sábado 

Horário: 06:30h 

Atividade: Excursão na Natureza, será realizado uma trilha ecológica para a 

serra próximo á sede do Município; 



 

 

Publico: Publico em Geral; 

Local: Serra próxima a sede do Municipio; 

Responsável: Secretaria do Meio Ambiente, bolsistas do Programa Agente 

Jovem Ambiental. 

Horário: 15:30 

Atividade: Palestra sobre a importância das arvores nativas  e como um 

meio ambiente equilibrado beneficia a produção agrícola, reforçar a 

importância da arborização urbana e os benefícios de cuidar bem do meio 

ambiente.  Exposição de sementes nativas com o objetivo de proporcionar 

conhecimento sobre as sementes das principais arvores da região; 

Publico: Publico em Geral; 

Local: Praça Dona Teresa, Sede do Município; 

Responsável: Secretaria Municipal do Meio Ambiente e bolsistas do 

programa Agente Jovem Ambiental. 

 

Data: 27/03 Domingo 

Horário: 06:30h 

Atividade:  Trilha ecológica para visitar o olho d’água e instalação de 

placas educativas com incentivo de preservação à natureza no local; 

Publico: População em Geral; 

Local: Sítio Encruzilhada, Tarrafas; 

Responsável: Secretaria Municipal do Meio Ambiente e bolsistas do 

programa Agente Jovem Ambiental. 

Horário: 15:30h 

Atividade: encerramento da semana da FESTA ANUAL DAS ARVORES 

e entrega do premio ao ganhador do concurso de melhor registro de área 

verde de Tarrafas; 



 

 

Publico: População em Geral; 

Local: Live no Instagram; 

Responsável: Secretaria Municipal do Meio Ambiente. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


