EVENTO FORMATIVO DO INSTITUTO DE
EDUCAÇÃO PORTAL – IEP
ARRAIÁ SOCIAL 2019

O Instituto de Educação Portal – IEP realizou no dia 13 de julho de 2019 às
16 horas no Centro Cultural Maloca dos Brilhantes em Pacajus – Ceará, o tradicional
Arraiá Social do Cumpade IEP, que tem como objetivo resgatar a cultura junina,
cidadania, fraternidade, criticidade e entretenimento, voltando-se para as práticas do
bem e da solidariedade, obtendo o engajamento dos nossos jovens no meio social e
no fazer cultural local.
O evento contou com diversas atividades do período junino, como
apresentação, brincadeiras e comidas típicas, proporcionando a animação dos
nossos convidados e de toda família IEP. Segue as atrações realizadas no Arraiá.
 Apresentação do Boi Brilhante, Bumba-Meu-Boi, Reisado do Curso de
Teatro da Escola Livre Maloca das Artes e a apresentação da Banda 7
Dons, animação da festa;
 Barracas das brincadeiras, comidas típicas, do bolo, barraca do beijo, das
bebidas, do correio elegante e uma barraca com “espaço agora vai!”;
 Brinquedos da Casa de Brinkedos Entretenimento Infantil, como cama
elástica e a cabine e um touro mecânico da Casa de Brinkedo T desafia;
 Escolha do Rei e da Rainha do Milho, com o desfile e apresentação de
performances que esbanjavam caracterização, desenvoltura, simpatia,
animação, criticidade e posicionamento politico, com reflexões sobre a
nossa contemporaneidade. O casal escolhido ganhou brindes de nossos
patrocinadores.
Participaram do nosso Arraiá cerca 150 pessoas com uma arrecadação de
182 quilos de alimentos não perecíveis, que serão doados para famílias carentes da

escola de educação especial do município de Pacajus e famílias atendidas pelo
Centro Cultural Maloca dos Brilhantes.
Todo o evento foi realizado com o esforço e dedicações dos nossos jovens
aprendizes foram empreendedores sociais e organizaram as ações com
protagonismo e acompanhamento da equipe pedagógica do IEP.
Fotos do Evento:

Foto 1 – Abertura do Arraiá 2019.

Foto 2 – Espaço do Arraiá 2019.

Foto 3 – Espaço das Barracas.

Foto 4 – Espaço das Barracas.

Foto 5 – Barraca das Comidas Típicas.

Foto 6 – Equipe do IEP.

Foto 7 – Touro Mecânico.

Foto 8 – Rei e Rainha do Milho.

Foto 9 – Barraca das Comidas Típicas.

Foto 10 – Equipe do IEP.

O IEP Agradece pela sua participação no Arraiá Social do Cumpade IEP e
gostaríamos da sua presença no nosso próximo Arraiá!
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