
 
 
 
 

Organização da Sociedade Civil 
 
Fundação: 

Em caráter informal iniciamos as atividades em 1996, com a publicação do Jornal Intervalo, 
veículo de comunicação que atuou até 2011 nas escolas públicas e particulares da capital e do 
interior do Estado do Ceará, com publicação de 520.000 mil exemplares, promovendo a criação 
de Clubes de Jornalismo estudantil, com o objetivo de desenvolver ações de formação 
educacional, social, esportiva, cultural e meio ambiente para o corpo docente e discente. 
Em 2011, fomos convidados a participar de uma experiência de Viver na Unidade e Acolher de 
Forma Solidária a todos os Seres Humanos, no Condomínio Espiritual Uirapuru - CEU. Esse 
reconhecimento deve-se a credibilidade, comprometimento, seriedade aos inúmeros serviços 
prestados à área da Educação, Cultura e Meio Ambiente no Estado do Ceará. 
 
Missão: 

Oferecer oportunidades para o 
desenvolvimento social e educacional de 
crianças e adolescentes e suas famílias de 
situação de risco social através da Escola 
EcoCirco: arte, cultura e cidadania, 
realizando atividades na área de educação, 
cultura, artes cênicas, esporte e meio 
ambiente. 
 
Nossos Valores: 

A instituição tem como valores primordiais 
a Eficiência, Humanização, Unidade e 
Transparência. 

 
Nossos Pilares:  

Fraternidade: Viver uma relação de bem com o ser humano, com a igualdade de direitos e 
afeição, afeto, afinidade, amizade e combinação.  
 

Misericórdia: Viver e praticar o sentimento de caridade despertado pela infelicidade de 
outrem; com piedade e compaixão com o próximo. 
 
Unidade: Desenvolver seu próprio carisma, mas saber caminhar juntos numa mesma visão e 
proposito para o cumprimento de sua missão em relação a instituição. 
 
Respeito: Viver com convivência com o outro para construção de uma sociedade, com diferentes 
grupos sociais, econômicos, culturais e étnicos, vivendo de forma respeitosa para com o outro. 
 
Nossa Fé: 

Ecumenismo: Praticar o que está na escritura Cristã, "Ame o seu próximo como a si mesmo", 
pois o amor procede de Deus. 
 
 
 
 



Onde estamos: 

O Instituto Intervalo se localiza no Condomínio Espiritual Uirapuru - CEU, localizado a 500 metros 
do Arena Castelão, em uma área de 110 hectares que abriga 26 entidades de caráter 
sociocultural, onde cada uma vive o seu carisma e comunga a unidade, vivendo na unidade, 
“para que todos sejam um”. 
Nossa estrutura é composta por 
um galpão de 624m2, 
coordenamos a Escola EcoCirco, o 
Museu Siará em Miniatura, 
Museu da Sustentabilidade, 
credenciado pelo IBRAM (Instinto 
Brasileiro de Museus), com uma 
área arborizada, horta orgânica, 
espaço de lazer para esporte e 
entretenimentos, formando o Parque Temático EcoCirco, onde acontecem eventos artísticos e 
musicais, corporativos e institucionais, além de espetáculos com artistas circenses renomados 
internacionalmente. 
 

 
Sustentabilidade: 

 

Por estar inserido dentro de uma área privilegiada, no coração da cidade e cercada por 
natureza, o Parque Temático EcoCirco: entretenimento social, tem o objetivo de 
proporcionar um espaço que atenda ao público proveniente de comunidades que 
possuem baixo índice de Desenvolvimento 
Humano – IDH – que não possuem acesso 
ao lazer, cultura, educação, esporte e 
entretenimento que promova o 
conhecimento, a cidadania e seu bem estar. 
A sustentabilidade é através de parcerias de 
empresas privadas, doações, benfeitores e 
editais de incentivos fiscais para que 
possamos manter o espaço com estrutura e 
temáticas voltadas a educação (museus), 
cultura (artes cênicas, oficinas, jogos, etc.), 
esporte (atividades recreativas e 
esportivas.) e meio ambiente (horta orgânica, horta viva, caminhada ecológica. 
 
 


