1ª REUNIÃO COMISSÃO ORGANIZADORA DA MOSTRA CULTURAL 2017

“DESPERTO, DESCUBRO E REALIZO”

Data: 07/03/2017, 14:00-16:00
Local: CEU Paraisópolis, prédio da Biblioteca, sala web

Na presente data foi realizada a primeira reunião referente a XII Mostra Cultural, que
acontecerá em 16/09/2017.
Participantes: A reunião iniciada com a apresentação dos participantes: Monica (Casa da
Amizade), Felipe (Crescer Sempre), Diogo (CCA São José), Quitéria e Ricardo (ACREP), Miriam
(OS Mosteiro São Geraldo), Alessandra (supervisora da DRE Campo Limpo), Ana Maria (EMEI
CEU – coordenadora pedagógica), Eliana (CEI CEU - coordenadora pedagógica), Kenya (EMEF
CEU - diretora), Eliane (EMEF CEU – assistente de direção), Valeria (Gestão CEU)
Conteúdo do site: Monica apresentou aos presentes o site www.paraisopolis.org - Aba Mostra
Cultural, onde podemos acompanhar o calendário com as datas das reuniões que ocorrerão ao
longo do ano, além de informações adicionais sobre a Mostra Cultural. Também no site ficará
disponível o formulário on-line para inscrições das instituições/escolas/ONGS e artistas da
comunidade para participação do evento.
Datas dos próximos encontros da Comissão Organizadora: ficaram definidas em: 05/04 –
04/05 – 13/06 – 26/07 - 10/08 - 23/08 - 05/09 - 13/09
Regras para o concurso do LOGOTIPO da MC 2017: discutidas no decorrer da reunião. O
objetivo do concurso para confecção do logo é de estimular a criatividade e promover a
produção artística. Foram lidos os termos do regulamento; decidido manter a maior parte das
regras do ano anterior. Todas as regras para participação ficarão no site acima mencionado.
As faixas etárias ficaram divididas em:



04 a 06 anos e 11 meses.
07 a 15 anos e onze meses

A escolha do Logo da XII MC acontecerá no dia 13/06/17 durante reunião da Comissão
Organizadora.
No dia da seleção, todos os desenhos deverão estar identificados com nome e idade da criança
e instituição/escola. Os desenhos que não cumprirem as exigências, não serão elegíveis.
As escolas, instituições e ONGs poderão participar em ambas as categorias etárias.
As escolas, instituições e ONGs ficam responsáveis por organizar internamente concursos para
eleger três desenhos finalistas da instituição/escola em cada faixa etária; somente esses
desenhos deverão ser levados no dia da seleção. Todos os presentes terão direito de voto. O
desenho mais votado será o ganhador.
Missão: Expor culturalmente a comunidade de Paraisópolis, ressaltando potencialidades,
valorizando as práticas pedagógicas e culturais das escolas, organizações socioeducativas e
artistas

Todos os desenhos exceto o vencedor ficarão sob a responsabilidade de cada instituição até a
véspera da MC. Ana Maria (EMEI CEU) centralizará a tarefa de expor todos os desenhos no dia
do evento, convocando o auxílio requerido. Cabe então a cada instituição entregar os
desenhos a ela na véspera da MC.
Concurso de redação: foi informada também a criação de uma comissão organizadora para a
realização de um concurso de redação com alunos das escolas de Paraisópolis que estejam
cursando o Ensino Médio ou EJA (etapa final), com o objetivo de incentivar a leitura e a
produção textual. Os critérios ainda estão sendo estudados e logo serão apresentados os
detalhes para definir as regras.
Premiação: foram levantadas sugestões para premiação tanto para o concurso de redação
quanto para o Logo, tais como: Vale Cultura, entradas para parques e cinemas, livros, entre
outros.
Encontros socioeducativos: pensa-se também em realizar 3 voltados ao público de
educadores, com temas voltados para os ciclos educacionais: ed. Infantil (Brincar), Fund I e II
(Comportamento e Disciplina), Ensino Médio e EJA (Escolhas); todos são encorajados a dar
sugestões de temas/palestrantes.
Ana Maria (CEU EMEI) sugeriu a data de 24/07 para um dos encontros por ser uma data
bastante viável para professores da rede pública.
Uso do CEU para realização da MC: recebemos também a informação que foi protocolado pela
Curadoria 2016 na DRE-CL um pedido para este uso em 16/set/17. Alessandra (supervisora
DRE CL) disse que o documento está a caminho da homologação.
Ringue de box: Valéria (Gestão CEU) irá se informar sobre até quando o Projeto Cultura ficará
no CEU; até a próxima reunião 05/04 teremos a informação se o ringue poderá ser retirado no
dia da MC.
Escolas: Monica (C. Amizade) e Alessandra (DRE-CL) partilharam com todos os presentes a
vontade de que as escolas da região voltem/continuem a participar da MC. Alessandra
explicou que o calendário das escolas é bastante apertado - pensam em voltar a participar mas
não de forma grandiosa.
Foi informado que D. Terezinha sinalizou disposição de ir até as escolas fazer este convite.
Atrações: Alessandra (DRE-CL) levantou a possibilidade de que algum evento que vá acontecer
no CEU no mês de setembro aconteça em conjunto com a Mostra Cultural.
Orçamento: Monica (C. Amizade) relatou que Juliana O (UMCP) já inscreveu um projeto para
captação de recursos.

Próxima reunião: 4ª f 05/abr/17 as 14:00, CEU Paraisópolis, sala web

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

