São Paulo, 15 de junho de 2016.

5ª Reunião da Comissão Organizadora
XI Mostra Cultural de Paraisópolis 2016

Tema: “No Caminho de Paraisópolis tem...”
Horário: 14:00h
Local: CEU Paraisópolis













Participantes: Japa (PEC-Einstein), Luana (Pró-saber), Júlia (Cartão Nova Paraisópolis),
Elizandra (Associação de Mulheres), Juliana (União de Moradores), Eduardo (Escola Maria
Zilda), Diogo (CCA São José), Mônica M. (Casa da Amizade), Miriam (CCA Dona Diva),
Alessandra (CEI SER), Carlos (Skate Solidário), Luana (CEI Dona Diva), Miriam (PECPEinstein);
Juliana O.: nos informou que a verba foi aprovada pela Fundação Via Varejo no valor de R$
200.000,000 (duzentos mil reais), destinados à XI Mostra de Paraisópolis;
Miriam Castilho: será a produtora do evento;
Coordenador: foi sugerido pelo grupo da curadoria de haver um coordenador para este
evento e se possível que seja um representante de alguma instituição que ficará
responsável pelo dinheiro, porém esse assunto ainda será conversado com a equipe da
Fundação Via Varejo para verificar a possibilidade;
Fundação Via Varejo: sugeriu fazer um encontro ou oficina sobre “Plano de Comunicação”
e a XI Mostra Cultural será o tema abordado neste encontro como referência para se fazer
esse plano na prática;
Encontro
Tema: Oficina de Comunicação
Data: 22/06/2016
Horário: 10:00h as 13:00h
Local: CEU Paraisópolis (Sala WEB) ao lado da biblioteca
Objetivo: A Oficina de Comunicação será uma ótima oportunidade para todos que desejam
criar ou aprimorar a estratégia de comunicação de seus projetos/organizações.
Dona Terezinha (Crescer Sempre): Fará uma reunião com todas as diretoras e
coordenadoras de escolas com a finalidade de fazer um resgate sobre a importância da
Mostra Cultural para a comunidade, educadores, educandos, famílias, escolas, ong´s e
instituições. Nota pos-reunião: em reflexão posterior ficou combinado que seria mais
eficaz uma visita a cada gestora de escola. Terezinha ficou de visitar 9 escolas, Monica 5
escolas
Escolha do desenho: foram relembradas as regras na hora de fazer a seleção dos desenhos
e fizemos as seguintes pontuações (em folha A4 e desenho com cores vivas conforme
regulamento do concurso divulgado há vários meses e publicado no site,):
-Qualidade do desenho;
-Técnica escolhida pelo participante;
-Criatividade;
-Originalidade;
-Fidelidade ao tema;



Concurso logo da XI Mostra Cultural de Paraisópolis: hoje foi feita votação e as escolas,
instituições e ONG´s participantes foram:
Nome da escola, ong ou instituição
Quantidade de desenhos trazidos
CCA São José
120
CCA Dona Diva
120
Pró Saber
22
Casa da Amizade
49
Skate Solidário
30
CEI SER
55
Maria Zilda
7
Total
403




Todos os trabalhos serão exibidos no dia da Mostra Cultural;
Na categoria de 5 a 12 anos, os desenhos escolhidos foram:



Na categoria de 13 a 18 anos, os desenhos escolhidos foram:

 Próximo Encontro Sócio Educativo
Tema: Comunicação Não-Violenta
Data: 11/08/2016 (quinta-feira) (nota pós-reunião: a confirmar conforme agenda
palestrante)
Horário: manhã
Local: CEU Paraisópolis
Palestrante: Lucas Abreu Pinto

 Solicitação de Oficinas: as oficinas que a instituição quiser solicitar, enviar para o email
(mostracultural@paraisopolis.org)
 Oficineiros e oficinas: precisam preencher as fichas de inscrição até o dia 20/06 (segundafeira) direcionando para o email mostracultural@paraisopolis.org).As oficinas são de 16
horas cada e podem ser realizadas nos meses de julho e agosto;
 Atração artística: Elizandra fez uma pesquisa e os valores de cada atração foi:
-Teatro Mágico: R$35.000,00
-Patati Patatá: R$70.000,00
Obs: o orçamento destinado à esta finalidade decididamente não comporta tais valores.
-Sugestão de atração: Mônica M. e Luana sugeriram os grupos: Bicho de pé, Barbatuques,
Saltimbancos, Tiquequê ou Tri que são parecidos com o Palavra Cantada.
-Elizandra entrará em contato para em julho na reunião com a Dona Terezinha e diretoras
ela dar um posicionamento referente às pesquisas realizadas, para também envolvê-las.
 Divisão dos grupos: na próxima reunião ficou combinado de fazermos a divisão dos grupos
com a finalidade de dividir as tarefas;
 Próxima reunião: 26/07/2016 (quarta-feira)
Local: CEU Paraisópolis (sala WEB) do lado da biblioteca
Horário: 14:00h

Concurso do logotipo da XI Mostra Cultural
1º Lugar Geral = Desenho ganhador para o logo

Nome: Nicoly Santana dos Santos
Idade: 11 anos
Instituição: CCA Dona Diva

Concurso do logo da XI Mostra Cultural
Categoria de 5 a 12 anos

1º Lugar

Nome: Nicoly Santana dos Santos
Idade: 11 anos
Instituição: CCA Dona Diva

2º Lugar

Nome: Radja Silva Souza
Idade: 10 anos
Instituição: CCA Dona Diva

3º Lugar

Nome:
Idade: 12 anos
Instituição: EE Maria Zilda G. Natel

Concurso do logo da XI Mostra Cultural
Categoria de 13 a 18 anos

1º Lugar

Nome: Ezequiel Abrantes
Idade: 14 anos
Instituição: CCA Dona Diva

2º Lugar
Nome: Thainara
Idade: 17 anos
Escola: E.E Maria Zilda G. Natel

3º Lugar
Nome: Rayane Santana da Silva
Idade: 14 anos
Instituição: CCA Dona Diva

