São Paulo, 23 de agosto de 2016.

8ª Reunião da Comissão Organizadora
XI Mostra Cultural de Paraisópolis 2016

Tema: “No Caminho de Paraisópolis tem...”
Horário: 14:00h
Local: CEU Paraisópolis
 A reunião foi iniciada com a apresentação de todos os participantes; estavam presentes:
Carla Thomas (Perimetral), Cleber (BOVESPA), Valéria (Gestão Cultural CEU Paraisópolis),
Alessandra (CEI SER), Miriam (CCA Dona Diva), Luana (CEI Dona Diva), Sandra (Associação de
Mulheres), Monica (CEU CEI Paraisópolis), Daniele (CCT Paraisópolis), José Ricardo (ACREP),
Chris Oliveira (Produtor Musical), Robson (Tribo Sonoro), Josemi (Artista da comunidade),
Matheus Silva (Tribo Sonora), Diego S. (Cronos), Diecilene (Ong Skate Solidário), Carla B.
(BOVESPA), Sueli (Artesão da comunidade), Ana Maria (CEU EMEI Paraisópolis), Silvana
(Homero), Diogo (CCA São José), José Carlos (ACREP), Luciana (CEI Anglicana), Juciene (CEI
Anglicana), Miriam C. (Produtora), Katia (ETEC), Gisela (Instituto Roupa), Maurenice Japa
(PEC), Marcia (Pró-saber), Monica M. (Casa da Amizade).
 Luana (CEI Dona Diva) fez a leitura da ata anterior;
 Oficinas: as escolas, ONG´s e instituições que estão recebendo ou já receberam as oficinas
deram seus depoimentos, os quais até o momento foram bastante satisfatórios e estão
contemplando as expectativas. É importante fazer o registro de cada oficina, especificando
quantas pessoas ou crianças estão participando de cada sessão e a idade também;
 O grupo de músicos se pronunciou e demostrou interesse por mais uma oficina; fizeram suas
observações, a curadoria ficou de se reunir e verificar quem está na fila de espera de oficinas
para decidir e dar uma resposta com a brevidade possível;
 Documentação: foi explicado sobre a importância das chamadas, fotos e de toda
documentação para a realização da prestação de contas;
 Salas: Monica S. (CEI CEU) trouxe um mapa da CEI para que sejam feitas as escolhas e
identificação das salas e Ana Maria (EMEI CEU) também auxiliou e dispôs as salas da EMEI
para realização das exposições;
 Durante a reunião surgiu a sugestão de concentrar as exposições nos prédios do CEI/EMEI
CEU ou na EMEF CEU. Foi sugerido também que o prédio que ficar “vazio” pode ser sala de
apoio, camarim/figurino ou sala de concentração daqueles participantes que farão algum
tipo de apresentação de palco ou que exija instrumentos;
 Juliana O. comentou sobre a proposta de no dia do evento da Mostra termos 8 pessoas
fazendo o trabalho de orientação ao público com a finalidade de orientar ou direcionar os
visitantes para que saibam aonde estarão ocorrendo as exposições nas salas, no BEC,
apresentações de palco, enfim que passem informações sobre o evento para os visitantes;
 Palco: A localização do palco provavelmente será no mesmo local entre a biblioteca e o
prédio do (CEI/EMEI CEU) devido a questões de fiação. Juliana O. nos informou que a
solicitação do palco/som será feita buscando facilitar para a apresentação dos músicos;

Missão: Expor culturalmente a comunidade de Paraisópolis, ressaltando potencialidades,
valorizando as práticas pedagógicas e culturais das organizações socioeducativas
r3

 BEC: hoje os participantes que solicitaram o espaço do BEC foram juntos fazer a conferencia
e demarcar os locais aonde farão suas exposições, sob coordenação da respectiva
Subcomissão;
 Salas de exposição: foram alinhadas pelos presentes as necessidades já apontadas por cada
instituição no momento da inscrição on-line e anotadas pequenas solicitações de
modificação que a produtora Miriam levará em consideração na montagem do layout das
salas (que será oportunamente publicado)
 Apresentações de palco: foram alinhadas pelos presentes as necessidades já apontadas por
cada instituição no momento da inscrição on-line e anotadas pequenas solicitações de
modificação que produtora Miriam levará em consideração na construção da grade de
apresentações (que será oportunamente publicada)
 Montagem: Será realizada no dia 16/09 (Sexta-feira) das 08:00h as 20:00h – ver
instruções/restrições no site www.paraisopolis.org aba Mostra Cultural;


3º Encontro Socioeducativo
-Tema: Educação Esportiva
-Data: 05/09/16 (segunda-feira)
-Local: ETEC
-Horário: 14:30h
-Palestrante: Magic Paula (jogadora de basquete)
-Inscrições para participação: entrar no email da Mostra
www.mostracultural@paraisopolis.org
-Obs: as inscrições estão abertas a partir do dia 24/08, as
escolas podem levar até 5 alunos acima de 14 anos

 Próxima reunião da Mostra Cultural: 08/09 (quinta-feira)
Local: CEU Paraisópolis (sala WEB) do lado da biblioteca
Horário: 14:00h
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