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XII Mostra Cultural deParaisópolia

QUE BOM (Dados colhidos por Juliana)























Que a Mostra existe
Da feira gastronômica
Não ter chovido
Apresentações
Agua
Exposições
Lanche melhorou
Almoço muito bom
Ballet
Patrocínio pelas Casas Bahia
Participação da UNISA
Oficinas
Encontros socioeducativos
Ter atingido a meta
Ter aumentado as curtidas do facebook
Ter registrado todos os participantes
Nenhuma ocorrência
Sem atrasos ou acidentes
Ter aumentado o numero de participantes
Participação das famílias
Muitos jovens
Participação da terceira idade























Transmissão ao vivo pela Radio
Convites a tempo
Divulgação nas mídias
Troca de lâmpadas através da Eletropaulo
Premiações
Espaço de brinquedos do D. Diva e CCT
Dentistas (sala UNIP)
Desfile
Encerramento com Einstein e Pro-saber juntos
Volta de alunos com dificuldades na escola por conta das oficinas
Oficineiros / diversidade
Espaços foram respeitados
Diversidade de exposições
Ter oficinas para CEI e EMEI
Ver a comunidade comprometida
Secretário da educação compareceu
Ajuda dos estagiários
Contagem do público separado por faixa etária
Que a união de todos fez toda a diferença
Curadoria
Vai ter livro

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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QUE PENA (Dados colhidos por Mônica)
















Os convites demoraram a chegar
A programação chegou tarde
As inscrições puderam ser feitas até as vésperas da MC (educar
participantes)
Não houve destaque suficiente para a marca Casas Bahia no dia do
evento (faltou back drop = painel no fundo do palco)
Algumas das demandas de design foram passadas tardiamente para
Entrenós
Algumas camisetas vieram no tamanho errado (algumas trocas foram
possíveis)
Não houve diferenciação de cor da camiseta para Comissão Organizadora
Os preços da feira gastronômica não eram acessíveis ao público (ex: lata
refri R$ 5; poderiam talvez vende refri em copo?)
Não havia internet suficiente no CEU Paraisopolis no dia do evento
Quantidade de banheiros
Participação insuficiente das organizações nas reuniões da Comissão
Organizadora da MC, descontinuidade dos representantes
Instituições não atenderam à solicitação de enviar informações para
publicação na pagina da MC no Facebook
Vereadores só vieram no dia da MC e não antes para ajudar
Muito calo dificultou visão do palco externo (pessoas procuraram
sombra)
Teatrinho da Eletropaulo estava com som muito alto




















Nem todos os premiados dos concursos logo e redação estavam
presentes na abertura para receber os prêmios
Os barraqueiros da feira gastronômica terem tido que pagar para
participar (aluguel da barraca OK)
Mesas usadas pelas barracas só foram emprestadas no próprio dia da MC
e algumas não foram devolvida para CEU EMEF a tempo
Queimou a formica de 2 mesas
Distribuição de tarefas para Subcomissões
Acesso à Gestão ficou fechado pelas barracas
Mancharam BEC mezanino com tinta spray
PMSP não forneceu palco/som/gerador
Algumas instituições não respeitaram o horário de montagem (chegaram
as 22:00 em 15/set/17)
Algumas instituições não respeitaram o horário de desmontagem
(começaram as 22:00 a desmontar as 16:00)
Posição do ringue dificultando acesso ao palco interno
Computador da sala de som do teatro interno estava com vírus
Não houve atividades esportivas
Não aconteceu gincana de reciclagem (ACREP?)
Postura do público no teatro interno (entre-sai das pessoas atrapalha)
Constrangimento na apresentação do desfile PIM
InovaUrbis +2 organizações foram mal informados sobre inscrição
Depois da apresentação do box houve invasão do ringue por umas 20-25
crianças, exigindo tempo da Curadoria para retirar
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QUE TAL (Dados colhidos por Miriam)

















Um site só para a MOSTRA
Abertura no palco externo
Camiseta colorida para organização
Internet com wifi no dia da Mostra
Mais oficinas
Camarins no Prédio da CEI (pessoas que estavam à espera para se
apresentar atrapalharam o acesso às salas de exposições)
Sacolinha para controladores de acesso guardarem resíduos das pulseiras
Baias para controlar a entrada
Antecipar entrega de convites
Impor data limite para inscrições
Logo das Casas Bahia no fundo do palco
Tendas para proteger público externo do sol
Bonés promocionais? Leques?
-2 carros para o transporte da desmontagem
Feira gastronômica – locar mesas
Descentralizar responsabilidades - comissões
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