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A Escola de Artes e Ofícios Thomaz Pompeu Sobrinho (EAOTPS), equipamento da Secretaria da Cultura 

do Ceará (Secult) gerido pelo Instituto Dragão do Mar (IDM), dentro do seu   Programa de Formação 

Básica e valorização do patrimônio material e imaterial, abre inscrições para a participação no FUXICO DA 

ESCOLA, Feira de produtos artesanais.  

 

DA PROPOSTA  
O Projeto Fuxico na Escola tem como objetivo criar espaços adequados para divulgação e comercialização 

dos produtos artesanais produzidos por alunos(as), ex-alunos(as) da Escola e artesãos(ãs) convidados, 

numa interação direta com o consumidor, promovendo geração de renda, bem como o resgate e 
preservação da cultura local.  

 

OBJETIVO 

Realizar feiras de produtos criativos, potencializando o ciclo de aprendizagem dos diferentes cursos 

realizados pela EAOTPS e contribuir para geração de renda de artesãos locais.  

 

DA PARTICIPAÇÃO E INSCRIÇÃO 
Os artesãos e artesãs interessados(as) devem se inscrever por meio de formulário on-line disponibilizado no 

site da Escola. A inscrição é gratuita.  

Período de inscrições: De 9 e 10 dezembro (até 18h do segundo dia) de 2021. 

Endereço eletrônico para inscrição: https://eao.org.br/inscricao/ 

 

PÚBLICO ALVO 
Expositores com tipologias e produtos com referências ao artesanato cearense: papel, têxtil - confecção, 
bordado, macramê, rendas, madeira, argila, barro, dentre outros.  
 
DOS CRITÉRIOS DE PARTICIPAÇÃO 
Apresentar comprovante de vacina contra o coronavírus 
Na comercialização de produtos, respeitar as normas de higiene e distanciamento social de enfrentamento 

ao Coronavírus na produção e entrega das peças. 
Participar do grupo no whatsapp 

Seguir orientações da escola na realização da feira. 
 
DA COMISSÃO TÉCNICA DE SELEÇÃO 
Haverá um processo de seleção realizado por uma Comissão Técnica, composta pela Equipe Pedagógica 
da Escola de Artes e Ofícios Thomaz Pompeu Sobrinho e 01 artesão notoriamente reconhecido na área de 
arte, cultura e patrimônio cultural. Os integrantes da Comissão Técnica poderão ser substituídos a qualquer 
tempo, em caso de impossibilidade de participação decorrente de caso fortuito ou de força maior, por outros 
técnicos e profissionais igualmente idôneos a serem designados pelo Instituto Dragão do Mar - IDM. 
 
DO EVENTO: 
O Fuxico na Escola acontecerá nos dias 18 e 19 de dezembro de 2021, no horário de 16h às 20h.  
A FEIRA acontecerá nos espaços do Centro Dragão do Mar de Arte e Cultura. 
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DOS BENEFÍCIOS   
Será disponibilizado uma mesa e cadeira para o(a) artesão(ã) expor e comercializar seus produtos. Caso os 
participantes desejem levar suas mesas, podem ficar à vontade. 
 
DAS INFORMAÇÕES GERAIS 
Informações e/ou esclarecimentos adicionais poderão ser obtidas pelo telefone: (85) 3238 1244 (De 
segunda a sexta-feira, no horário de 8h30 às 12h e 13h30min às 17h). 
 
Obs.: As datas previstas podem sofre alterações.  
 
 

Fortaleza, 9 de dezembro de 2021 
 

 
Instituto Dragão do Mar 
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