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XII Mostra Cultural de Paraisópolis
7ª REUNIÃO COMISSÃO ORGANIZADORA DA MOSTRA CULTURAL 2017
Tema: “DESPERTO, DESCUBRO E REALIZO”
Data: 23/08/17 - 14h00 – 16h00
Local: CEU Paraisópolis, prédio da Biblioteca, sala web

 A reunião foi iniciada com a apresentação dos participantes: Arlete Ap. (Artesã de Paraisópolis), Miranir
G. (Artesã de Paraisópolis), Anita B. (CEU EMEI Paraisópolis), Ana Maria (CEU EMEI Paraisópolis), Thiago
S. (CEI Anglicana), Tatiana M. (Estagiária UNISA), Cida F. (E.E. Etelvina), Francisca R. (Agência
Paraisópolis), Bruna S. (Escola de Idiomas Yes!), Edvaldo F. (Voluntário), Carlos Eduardo (Ong Skate
Solidário), Alessandra C. (CEI SER Mosteiro), Márcia F. (Pró Saber), Maurenice (PECP), Renato (ETEC
Abdias), Katia P. (ETEC Abdias), Priscila (ETEC Abdias), Daniele C. (CCT Paraisópolis), Cida G. (E.E. Maria
Zilda), Eliana M. (CEU CEI Paraisópolis), Monica S. (CEU CEI Paraisópolis), Josemi (Artista da
Comunidade), Robson S. (ALEF), Miriam C. (Produção).
 Divulgação: Francisca explicou sobre a divulgação do mini post que irá para o facebook a partir da
“#vempramostra” que foi enviada para os e-mails das escolas, ong’s e artistas da comunidade a fim de
que todos possam participar. E para isso basta enviar as informações abaixo para
www.mostracultural@paraisopolis.org
Nome da instituição:
Endereço:
Quanto tempo de atuação na comunidade:
O que apresentará na Mostra:
Uma foto para ilustrar a matéria:
Também foi sugerido que todos os envolvidos na Mostra entrem na página do facebook e dêem curtidas e
compartilhem o evento.
Ficou combinado que na próxima reunião dia 30/08
serão entregues os convites para que possamos ampliar
a divulgação. ;
 3º Encontro Sócio-Educativo: Não aconteceu devido
um problema de saúde ocorrido com o palestrante,
mas o próximo encontro será:
Tema: A importância do papel do gestor no
fortalecimento de ambientes saudáveis
Palestrante: Grupo Agathos de Educação do
Instituto Eco Social
Data: 01/09/2017 (sexta-feira)
Local: Associação Crescer Sempre
Horário: 09:00h as 13:00h;
As inscrições podem ser realizadas enviando
mensagem para o email da mostra.

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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 Feira Gastronômica: Foi decidido que não será mais na EMEF, mas sim no corredor que dá acesso à
CEI/EMEI/EMEF ou embaixo da gestão do CEU;
 Palco externo: Juliana O. confirmou que teremos o palco, mesmo ainda não tendo sido confirmado;
 Prédio EMEF: Será destinado para exposições, salas de concentração, camarim, área de alimentação
 Prédio CEI e EMEI: Será destinado a exposições;
 Inscrições: Miriam C. relembrou que muitas pessoas ainda não fizeram a inscrição, o que deve ser
realizado o quanto antes para que ela possa fazer a tabela de apresentação
 Eletropaulo: Ainda não obtivemos nenhuma resposta;
 BEC: Hoje após a reunião terá marcação de espaço. Miriam C. informou as instituições que solicitaram
o BEC na inscrição on-line e após a reunião os interessados foram delimitar os espaços;
 Oficinas: Juliana relembrou que as oficinas devem ser registradas com fotos e essas fotos deverão ser
entregues ao oficineiro para ele anexar à documentação que deverá ser entregue na prestação de
contas;
 Viagem a Santos: Cida (EE M.Zilda) comentou que a viagem foi excelente, com exceção da chuva que
os acompanhou durante toda viagem, mas que do ponto de vista dos adolescentes isso não foi um
empecilho. Todos se encantaram e curtiram bastante a viagem, os pontos turísticos visitados, o
restaurante, o ônibus; a equipe da agência foi muito acolhedora e elogiada por todos. Além disso, Cida
destacou que alguns deles estavam indo à praia pela primeira vez e adoraram provar a água salgada,
pular as ondas, sentir a areia e observar o mar, algo que só viam na televisão.
O grupo também se comportou muito bem, com muito entusiasmo e agora estão planejando a
atividade que irão levar para a Mostra; a educadora destacou que essa viagem com certeza ficará
marcada na vida deles.


Próxima reunião: 30/ago/17
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