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IEP na Comunidade 2019 – Caucaia 
 

Com espírito de cidadania e voluntariado o Instituto de Educação Portal – IEP, 

realizou no dia 27 de Abril de 2019, juntamente com aprendizes do núcleo de Caucaia, 

prefeitura do município e empresas parceiras diversas ações do bem. Os jovens 

desenvolveram as atividades com o espírito de equipe, focados no papel social e no bem comum 

de todos. Sem dúvida, o engajamento com o voluntariado na fase de adolescência é um diferencial 

tanto em termos sociais como profissionais. Por isso estimulamos os jovens, a promover a 

solidariedade proporcionando a convivência com a diversidade.  

O IEP NA COMUNIDADE Leva serviços gratuitos nas áreas de saúde, educação e lazer em 

ação realizados pelo IEP – Instituto de Educação Portal em parceria com Prefeituras e a Rede IEP 

de Sustentabilidade (empresas parceiras). As ações são baseadas nos Objetivos de 

Desenvolvimento Sustentáveis (ODS) que são metas criadas pela ONU para reduzir e eliminar 

problemas de caráter social que as populações mais carentes enfrentam. O evento visa beneficiar, 

crianças, adolescentes, mulheres, trabalhadores e idosos. 

Durante a ação que aconteceu no núcleo do IEP, em Caucaia,  foram  oferecidos de 

forma gratuita os serviços de: Prevenção, Vacinação, Aferição de Pressão, Teste 

Glicêmico, Nutricionista, Espaço Kids, Corte de cabelo, Massoterapia, Projeto amiguinhos 

do trânsito, Dentista, Maquiagem, Hidratação Capilar, CRAS, SINE e divulgação IEP. 
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SOBRE O IEP 

Instituto de Educação Portal – IEP foi fundado em 1º de dezembro de 2007. É uma 

Organização da Sociedade Civil de Interesse Público - OSCIP, apoiada e incentivada por 

uma Rede parceiro composta por mais de 240 instituições, dentre empresas privadas, 

organismos públicos e federações. Ele é uma resposta às necessidades sociais e de 

qualificação profissional, sendo um conector de transformações sociais por meio da 

educação integral. Possui o reconhecimento da Organizações das Nações Unidas – UNU 

(PNUD), Fundação Banco do Brasil e Fundação Itaú. Seu objetivo é concretizar ações 

conjuntas para o desenvolvimento de projetos na área de educação profissional de jovens, 

bem como a inserção no mercado de trabalho. 


