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Instituto Idear apoiou a produção de 1.440
roupas para o São João de Maracanaú
O Instituto para o Desenvolvimento Tecnológico e
Social – Idear, por meio do seu Centro de Confecção
e Moda, apoiou a produção de 1.440 roupas juninas
que abrilhantaram a IV Mostra Infantil de Quadrilhas
Juninas do São João de Maracanaú. O trabalho fez
parte do projeto 'Festivais de Quadrilhas Juninas
Infantis', também chamado de São João da
Tradição. A ação do Governo Municipal visa
fomentar novos grupos juninos para participar do
São João de Maracanaú, resgatar a tradição das
quadrilhas juninas do Município e proporcionar
cultura popular tradicional para os maracanauenses,
através da arte da dança.

com a faixa etária de 8 a 15 anos. Os ensaios foram
realizados até o final de junho, sendo ministrados por
15 instrutores que foram contratados para preparar
os grupos juninos e montar os temas e coreografias.
Equipe – Cerca de 11 profissionais, entre instrutores
e alunas do Centro de Confecção e Moda do Instituto
Idear, estiveram envolvidos na confecção das 1.440
roupas juninas.

O São João de Maracanaú aconteceu de 3 a 18 de
julho na Cidade Junina montada na Av. I, do bairro
Jereissati, entre o IFCE e o Feira Center. A IV Mostra
Infantil de Quadrilhas Juninas de Maracanaú,
especificamente, ocorreu de 3 a 9 de julho no
Quadrilhódromo do São João de Maracanaú.
Foram formadas 30 quadrilhas juninas, somando
960 participantes, entre crianças e adolescentes

Artesanato de Maracanaú marcou presença no festejo junino
O Programa Artesanato de Maracanaú, coordenado
p e l a S e c r e t a r i a d o Tr a b a l h o , E m p r e g o e
Empreendedorismo – Setee do Governo Municipal e
com apoio à comercialização do Instituto para o
Desenvolvimento Tecnológico e Social – Idear,
marcou mais uma vez presença no São João de
Maracanaú. Cerca de 50 artesãos maracanauenses
participaram do evento, comercializando mais de
100 diferentes peças de artesanato, com valores
entre R$ 1 e R$ 100. O São João de Maracanaú
aconteceu de 3 a 18 de julho, na Cidade Junina
montada na Av. I, na entrada do bairro Jereissati,
entre o IFCE e o Feira Center.

Parceiros

Idear encerra primeiras turmas do
Programando e Aprendendo
senso de inovação, por meio da tecnologia.
“O foco do projeto é o desenvolvimento de
habilidades para resolução de problemas, do senso
de inovação e criatividade,
emAno
crianças
e
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adolescentes. Isso é feito por meio do uso de
ferramentas visuais para o ensino de lógica de
programação. Essas ferramentas foram integradas
em uma metodologia direcionada para o público do
projeto, e têm aprimorado a aprendizagem dos
estudantes em diferentes maneiras, em particular no
português, na matemática e na concentração.

No último dia 18 junho, a Escola Municipal Carlos
Jereissati, em Maracanaú, promoveu solenidade de
encerramento das turmas de curso digital e
certificação. O curso faz parte do projeto
“Programando e Aprendendo”, realizado pelo
Instituto Idear, em parceria com a Secretaria de
Educação. Para a iniciativa, foram escolhidas duas
escolas que trabalharam como metodologia, o
ensino da lógica e programação, no ambiente virtual.
O projeto tem o objetivo de trabalhar habilidades,
consideradas importantes, em crianças e
adolescentes para o desenvolvimento profissional,
como resolução de problemas, a criatividade e o

Os jovens têm oportunidade de desenvolver
animações e jogos, utilizando o computador de
forma lúdica, empolgando as crianças e garantido
um maior interesse nas atividades”, disse Cláudio
Joventino, um dos idealizadores do Programando e
Aprendendo e assessor de Projetos e Inovação do
Instituto Idear.
Para o diretor da escola que promoveu a solenidade,
Hugo Vigioni, o apoio da Secretaria de Educação foi
fundamental para a escolha de sua escola e ressalta
o resultado positivo do projeto. “As crianças
desenvolveram bem o projeto, percebemos que eles
se interessaram bastante, por acontecer no meio da
cultura deles, que é o universo digital“, disse.

Instituto apresenta resultados das primeiras
turmas do Curso Marketing Digital
O Instituto para o Desenvolvimento Tecnológico e
Social – Idear apresentou na última terça-feira, 14 de
julho, os primeiros resultados do Curso Marketing
Digital, do projeto Movimento Criativo. A qualificação
executada pelo Idear, no município de Maracanaú,
faz parte do programa de eficiência energética Luz

Solidária da Companhia Energética do Ceará –
Coelce e conta com o apoio do Governo Municipal de
Maracanaú. A apresentação foi realizada durante a
5ª edição de apresentação de resultados do
Programa Luz Solidária, da Coelce, que aconteceu
no Auditório da Administração Central da Sede da
Coelce, em Fortaleza.
Resultados - Um total de 240 jovens fizeram a préinscrição no Curso Marketing Digital, do projeto
Movimento Criativo. Um total de 120 jovens foram
selecionados e iniciaram o curso, que foram
distribuídos nas sete primeiras turmas, sendo duas
no turno da manhã, quatro no turno da tarde e uma
no período da noite.
Conteúdo – O curso tem duração de 202 horas e
módulos de Introdução ao Marketing,
Empreendedorismo e E-Commerce, Publicidade e
Propaganda, Identidade Visual e Projeto Final que
com 20 horas de trabalho voluntário.

