12ª. Reunião da Comissão Organizadora da XI MOSTRA CULTURAL DE PARAISÓPOLIS
Tema: Nos Caminhos de Paraisópolis tem..
São Paulo, 20 de Outubro de 2016
Participantes: Ana Maria (CEU EMEI Paraisópolis), Silvana (Homero), Terezinha, Felipe (Crescer
Sempre), Diogo (CCA São José), Miriam ( CCA Dona Diva), Luana (CEI Dona Diva), Diociclene
(Skate Solidário), Maria Izabel (Maria Zilda), Monica (Casa da Amizade), Maria (Miguel Arraes,
Jefferson (UMCP), Cleber (Bovespa), Francisca (Agência Paraisópolis), Daniele (CCT
Paraisópolis), Gisela (Instituto Rampa) e Miriam (Produção).
Sob a coordenação da Sra Terezinha P. Paladino foram abertos os trabalhos da reunião, cujo
objetivo foi definir o tema e a data da XII Mostra Cultural de Paraisópolis que se realizará em
2017.
Atendendo a orientação da coordenadora o grupo se dividiu em três sub-grupos, cada qual
composto por profissionais cujo trabalho se direciona a crianças e jovens de uma determinada
faixa etária:
Grupo 1 – de 0 a 6 anos
Grupo 2 – 7 a 14 anos
Grupo 3 – 14 a 35 anos
Os grupos foram instruídos a discutir questões relevantes a seu público e formatar uma frase
que resumisse essas questões, propondo um tema que o representasse. Obteve-se o seguinte
resultado:
Grupo 1 – “O Brincar faz parte do mundo das crianças”
Grupo 2 – “A Energia está presente no mundo dos meninos e das meninas de 7 a 14 anos”
Grupo 3 – “Jovens e adultos de 14 a 35anos... Você é quem decide onde quer chegar. Qual é o
seu foco?“
A partir da análise das frases chave a coordenação orientou no sentido de se obter um
consenso, que resultou no tema escolhido por unanimidade para 2017:

Desperto, descubro e realizo...
Definiu-se também a data para a XII Mostra Cultural: sábado 16/09/2017
Missão: Expor culturalmente a comunidade de Paraisópolis, ressaltando potencialidades,
valorizando as práticas pedagógicas e culturais das escolas, organizações socioeducativas e
artistas
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