O Instituto Intervalo é uma Organização Não Governamental que tem como missão
promover o desenvolvimento pessoal e social da criança, do adolescente e da família,
através do oferecimento de programas comunitários de assistência social, recreação,
cultura, esporte, lazer e iniciação ao mundo do trabalho. A instituição tem como valores
primordiais a Eficiência, Humanização, Unidade e Transparência.
Um dos projetos trata-se da Escola Circo Social Respeitável Vida realizada em
parceria com o produtor cultural Alencar Lage.
O Projeto configura-se como uma proposta de educação não formal pela via da
cultura, que oferece aos participantes um currículo centrado nas necessidades e interesses
dos envolvidos, favorecendo o enriquecimento de suas histórias de vida e experiências
formativas, utilizando-se das artes circenses como facilitadoras de múltiplos aprendizados.
Atualmente a instituição passa por sérias dificuldades na sustentabilidade de suas
ações, principalmente no que se refere a manutenção da estrutura física da instituição e
lanches das crianças e suas famílias que frequentam os projetos.
Os editais de incentivo às artes e a cultura não são permanentes, e para mantermos
a continuidade das ações sem sustentabilidade, fica toda a infraestrutura da ONG
susceptível a doações e voluntariado.
Desta forma, apresentamos os projetos da instituição:
1. A Escola vai ao Circo.
2. Museu Siará em Miniatura.
3. Práticas agrícolas com bombeamento solar.
Em contrapartida, a escola adquirindo um dos projetos acima, ofereceremos o
espetáculo Circo de Outras Histórias, com participação de nossos instrutores e alunos da
Escola Circo Social Respeitável Vida. A contribuição será 1 Kg. de alimento não perecível
por aluno.
Na certeza de firmarmos a parceria, nos colocamos a disposição para maiores
esclarecimentos.
Contato: 9925.9233 – 8854.1855
ong.intervalo@yahoo.com.br
site: ongintervalo.org
Fanpage: Intervalo.org

Atenciosamente

_________________
Alencar Lage

____________________________________________________________
Av. Alberto Craveiro, 2222 – Castelão. Condomínio Espiritual Uirapuru.

A ESCOLA VAI AO CIRCO
DIREÇÃO
O Instituto Intervalo vem respeitosamente apresentar o Projeto A Escola vai ao Circo, em comemor ação ao Mês do Circo que tradicionalmente já realizamos desde 1996.
A diferença é que este ano será realizado no EcoCirco – O Primeiro Circo Temático do Nordeste, uma
lona de circo profissi onal nas cores branca e verde que realizará o espetáculo temático RECICLAR ATITUDESreunindo as mais diferentes linguagens artísticas unindo a beleza, criatividade, inovação, destreza e perfeição
profissional apresentando números clássicos que contam a história da arte milenar do circo.
O projeto é uma forma de oportunizar lazer e cultura ao corpo docente, discente, pais e comunidade
escolar, visando incentivar o gosto pela arte circense propiciando um espetáculo diferencial .
Faça sua reserva que os espetáculos são limitados, nossa programação será através de agendamentos
da escola nos seguintes horários.
Horários:
- 2ª às 6ª feiras nos horários de: 8:30h. às 10h. e 14:30h. às 16:00h.
- Sábados e domingos nos horários de: 9h. às 10:30h.; 16:00h. às 17:30h.
Local: Estância Sócio Ambiental Intervalo - Av. Alberto Craveiro, 2222 - Castelão.
Proposta 1:
EcoCirco ESPETÁCULO RECICLAR ATITUDES.
Pacote mínimo de 100 alunos.
Transporte de ônibus ida e volta. (Ônibus sem/com Ar, toalete, som, cinto de segurança.)
Não incluem: Lanche e água mineral. Pacote opcional lanche (pipoca, algodão doce, etc.) sob consulta.
 CIRCO COM ACESSIBILIDADE PARA PESSOAS COM DIFICULDADES MOTORAS.
 CONHEÇA OUTRAS PROGRAMAÇÕES.
Programação:
- Recepção das crianças por palhaços e visitação no trailer dos artistas para tirar fotos.
- Participação de crianças e adultos no espetáculo.

Sem ônibus
R$ 7,00 por aluno.

Ônibus sem AR
Õnibus com AR
R$ 15,00 por aluno.
R$ 20,00 por aluno.
Obs: A escola deve reservar sua data com antecedência.
Reservas: Alencar Lage 986222804 – 999259233
e-mail: ong.intervalo@yahoo.com.br - site: ongintervalo.org - Fanpage: Intervalo.org

A Natureza e o Circo realizando o sonho de sua criança.
Faça o aniversário de seu filho(a) no Circo.
Buffet Infantil Ecocirco.
Realizamos Buffet completo.
Locamos brinquedos infláveis.
Estacionamento próprio.

O Museu Siará em Miniatura consiste em uma exposição, em miniatura, sobre
História do Ceará, dando destaque para Fortaleza antiga. São mais de 1.500 peças que
caracterizam os principais acontecimentos da história e da cultura do Ceará, com o objetivo
de propiciar informações acerca do acervo histórico-cultural, de forma a despertar no
educando e na sociedade em geral o senso de preservação da memória histórica e o
conseqüente interesse pelo tema.
Acesse na Internet e assista ao Museu Siará em Miniatura. >
http://globotv.globo.com/tv-verdes-mares/cetv-1a-edicao-fortaleza/v/estudantesvisitam-o-museu-em-miniatura-da-antiga-fortaleza/2266003
site: ongintervalo.org - fanpage: Intervalo.org
Objetivo da visita: conhecer de perto o patrimônio arquitetônico para dar-lhe seu valor
histórico, como elemento de nossa formação cultural.
- Pacote no mínimo para 40 estudantes.
- Visita monitorada com profissional especializado no Museu Siará em Miniatura.
- Ingresso Museu Siará em Miniatura.
- Opcional: Revista do Pilombeta. Unidade R$ 2,00 (dois reais.)
- Lanche no EcoCirco. (Opcional.)
Kit Lanche EcoCirco: R$ 5,00 ( 1 sanduiche com queijo, 1 copo refri 300ml. e 1 copo água
mineral.)
Proposta 1: Visita Museu Siará em Miniatura. (somente o ingresso.)
Proposta 2: Transporte de ônibus ida e volta. (Ônibus sem Ar. Não inclui toalete e som.)
Proposta 3: Transporte de ônibus ida e volta. (Ônibus Com Ar Condicionado, toalete, som,
cinto de segurança.)
Proposta 4: Exclusiva para escolas situadas próximas ao castelão: R$ 15,00 por aluno.
- Inclui entrada + transporte no Trem da Memória. Pacote para 50 pessoas.
a
Proposta 1 Sem ônibus
Proposta 2 Ônibus sem AR Proposta 3 Ônibus com AR
R$ 12,00 por aluno.
R$ 27,00
R$ 35,00 por aluno.
Realizamos City Tour Escolar específico para a escola.
Obs: A escola deve reservar sua data com antecedência.
Reservas: Alencar Lage 99925.9233 / 98622.2804
e-mail: ong.intervalo@yahoo.com.br - site: ongintervalo.org - Face Book: intervalo.org

O Museu Siará em Miniatura leva você a uma viagem ao passado. Não um
passado estático, mas um passado que pode estar contribuindo para ampliar a
compreensão sobre o nosso presente, sobre a forma como nosso espaço urbano foi se
constituindo no decorrer da história e como as relações sociais e a nossa cultura se
configuram no nosso cotidiano.
No

Museu

Siará

da Miniatura

podemos fazer esse link, pois teremos em
único

espaço

as

principais

réplicas

de

construções históricas do nosso patrimônio
material e imaterial que nos permite abordar
aspectos importantes da história e da cultura
do Ceará.
A nossa viagem
tem inicio com a maquete do Forte de
Schoonemborch, construído em 1649
pelo holandês Matias Beck, onde nosso
mediador

narrará

o

processo

de

ocupação do espaço cearense. Em
seguida, faremos uma ponte com o
pequeno vilarejo que se forma no entorno
do forte, tendo como marco principal a igreja de São José, atual Catedral Metropolitana. A
partir dessa narração, os estudantes terão a oportunidade de conhecer a querela entre a
Vila de São José do Ribamar – Aquiraz -e Fortaleza. Observando ainda aspectos simbólicos
da cultura cearense; tais como: as feiras, os cantadores, os antigos mercados de carne, os
hábitos cotidianos e a religiosidade.
Após essa parada em Aquiraz,
nosso

percurso

histórico

nos

leva

a

Redenção, onde enfocaremos a questão da
escravidão, enfatizando toda a contribuição
da etnia negra na construção da história
nacional;

bem

como

os

movimentos

abolicionistas e as lutas de resistência na
liberdade dos cativos. Saindo de Redenção,
nosso link é mostrar a zona rural e enfatizar o
do momento da produção da cotonicultura e a necessidade de construção processo de
desenvolvimento de Fortaleza a partir de ferrovias para viabilizar o transporte do algodão até
o Porto de Fortaleza.

Com
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mediador

contextualização

narrará

desenvolvimento
implementadas

o
e

processo
as

pelo

nosso
de

medidas

governo

para

disciplinar e modernizar a cidade nos
moldes do modelo em voga da época,
que

era

inspirado

na

França.

Daí

passando o período a ser chamado pelos
historiadores de Fortaleza Bellé Epoqué, com seus modos e costumes de ares de
modernidade. Para enfocar esse assunto, os alunos conhecerão várias maquetes que
mostram o apogeu dessa época, tais como: Cine Mgestic, Cine Moderno, Boulevards,
Teatro José de Alencar, Casa Juvenal Galeno, Santa Casa de Misericórdia, belas praças,
passeios públicos, belas residências , entre tantas outras edificações.

A visita faz uma reflexão sobre belas construções históricas que foram destruídas para dar
espaço a especulação imobiliária e a não valorização do patrimônio. Para esse objetivo
temos a maquete do Palacete Plácido de Carvalho, uma bela construção (um castelo) que
ficava localizado em plena Avenida Santos Dumont que foi destruído para abrigar um
supermercado que não chegou a ser concluído.
----------------------------------------------------------------------------------------------Agende uma visita. Solicite nossa programação.
www. ongintervalo.org
e-mail: ong.intervalo@yahoo.com.br
Contatos: 85 – 999259233 / 988541855

Realização de
aulas de campo:
- City Tour Geográfico.

Objetivo da visita: Estudar in loco os aspectos geográficos, econômicos, cartográficos e
ambientais da cidade de Fortaleza, através de City Tour.
Proposta:
- City Tour Geográfico. (Roteiro no verso.)
- Transporte de ônibus ida e volta. (Ônibus com Ar, toalete, som, cinto de segurança.
- Guia de Turismo (especialização em Geografia do Ceará.)
- O Pacote inclui água mineral.
- Cortesia do lanche para os professores acompanhantes.
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------City Tour histórico.

Objetivo da visita: Conhecer de perto o patrimônio arquitetônico para da-lhe seu valor
histórico, como elemento de nossa formação cultural.
Proposta:
- City tour histórico.
- Transporte de ônibus ida e volta. (Ônibus com Ar, toalete, som, cinto de segurança.)
- Guia de Turismo (especialização em História do Ceará.)
- O Pacote inclui água mineral e lanche na Pastelaria Leão do Sul. (opcional)
- (pastel: carne ou queijo.) e caldo de cana 300ml. ou refrigerante lata.
- Cortesia do lanche para os professores acompanhantes.
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Agrícolas Sustentáveis – Para crianças e
adolescentes: tem o objetivo da conscientização ambiental nos
cuidados com os recursos naturais. Na prática os estudantes
aprendem a plantar hortaliças, plantas medicinais e árvores
frutíferas, cuidando da terra desde o plantio até a colheita, podendo
levar este aprendizado para um ambiente pequeno; a exemplo do
quintal de sua casa e da escola. A horta é orgânica e sustentável
movida a energia fotovoltaica (Energia Solar) onde é apresentada
como é o seu funcionamento e a importância desta energia para o
Práticas

equilíbrio sustentável.

Proposta pedagógica: Aprender noções de agricultura sustentável e produção agrícola
sem uso defensivos para mudança de hábito alimentar.

Um dos nossos projetos irão tocar seu coração.
O Instituto Intervalo convida voce e sua instituição a conhecer nossas ações e
contribuir no desenvolvimento social, acolhendo nossos projetos inovadores que realmente
transformam vidas através da Rede Social de Sustentabilidade Intervalo.
Seja um de nossos parceiros.
O Sistema Econômico Solidário é o aporte inicial para a construção da RESSI (Rede
Social de Sustentabilidade Intervalo), que tem por objetivo arrecadar doações (cestas
básicas, material escolar, brinquedos, roupas, móveis, etc); além de angariar trabalhos
voluntariados (apoio psicológico às famílias, apoio pedagógico, entre outros).
Nesta perspectiva, estamos convidando V.Sa a participar da RESSI, com a doação
de produtos, usados, porém conservados.
Temos aulas diariamente, manhã e tarde, com cerca de 25 crianças por turno e 10
mães no acompanhamento das ações por turno. São 60 pessoas para lanchar por dia.

Sistema Econômico Solidário - Unidade
Trata-se do desenvolvimento de uma Rede
de Sustentabilidade, construída entre as
famílias participantes do Projeto Práticas
Agrícolas e o Instituto Intervalo, no sentido
de criar um movimento interno que a partir
de trabalhos voluntários gerem, também,
bônus para a comunidade.
Os bônus recebidos serão revestidos em
moeda social denominada Unidade, que circula, exclusivamente, nas dependências da Estância Sócio Ambiental Intervalo.
O Sistema Econômico Solidário foi o aporte inicial para a construção da RESSI (Rede Social
de Sustentabilidade Intervalo), que tem por objetivo arrecadar doações (cestas básicas,
material escolar, brinquedos, roupas, móveis, etc); além de angariar trabalhos voluntariados
(apoio psicológico às famílias, apoio pedagógico, entre outros).

Grupo de Escoteiro Básico João
Nogueira Jucá
Acontece aos sábados nos horários de 14h.
às 17h no Instituto Intervalo com o objetivo
de proporcionar as crianças e jovens a
participarem de um grupo de escotismo com
o foco no social e meio ambiente. A missão do escotismo é contribuir para a educação do
jovem, baseado em sistema de valores baseados na Promessa e na Lei Escoteira, ajudando
a construir um mundo melhor, onde se valoriza a realização individual e a participação
construtiva em sociedade.

--------------------------------------------------------------------------------------Instituto de Desenvolvimento para Formação da Juventude,
na Educação, na Cultura, no Esporte e no Meio Ambiente.
CNPJ: 04153758/0001-10
Av. Alberto Craveiro, 2222 – Boa Vista – CEP: 60.681-212 Fortaleza – Ceará.
Condomínio Espiritual Uirapuru.
Contato - Fones: (0xx85) Cel. 99925.9233 – 98622.2804 - 98854.1855
Email: ong.intervalo@yahoo.com.br - site: ongintervalo.org Fanpage; intervalo.org

