11ª REUNIÃO COMISSÃO ORGANIZADORA DA MOSTRA CULTURAL 2017
Tema: “DESPERTO, DESCUBRO E REALIZO”
Data: 18/10/17 - 14h00 – 16h00
Local: CEU Paraisópolis, prédio da Biblioteca, sala web

Participantes: Anita B. e Ana Maria (CEU EMEI Paraisópolis), Diociclene (Skate Solidário), Terezinha,
Luciana V. (Crescer Sempre), Sidneia S. (CCA São José), Juliana Oliveira (UMCP), Luana (CEI Dona Diva),
Miriam (CCA Dona Diva), Alessandra (CEI Ser), Jefferson (Cartão Nova Paraisópolis), Monica (Casa da
Amizade), Francisca (Agência Paraisópolis), Thaisa A. (CCT Paraisópolis), Maurenice O. (PECP), Bruna
(Artista plástica) e Miriam (Produção).
Pauta: definição do tema e data da XIII Mostra Cultural de Paraisópolis, que se realizará em 2018
Sob facilitação da Sra Terezinha P. Paladino foram abertos os trabalhos da reunião. Terezinha
recapitulou os temas de todas as 12 mostras anteriores e chamou a atenção para a necessidade de
reflexão importante na escolha do tema para a próxima mostra. Terezinha apresentou também os
temas que haviam sido sugeridos na consulta individual feita durante a reunião de avaliação da MC
2017 em 28/set/17.
Atendendo à orientação da facilitadora, o grupo se dividiu em quatro. Os subgrupos foram instruídos a
discutir e selecionar um possível tema para MC 2018 e registrar por escrito o porquê da escolha. Nesta
primeira etapa obteve-se o seguinte resultado:
 Tema: OS QUATRO PILARES DA EDUCAÇÃO PARA O SÉCULO XXI
(Conhecer, fazer, viver junto e ser)
Justificativa: Documento da UNESCO: Educação - um tesouro a descobrir

 Tema: PARAISÓPOLIS AOS OLHOS DE UMA CRIANÇA
Justificativa: Fazer o resgate de um olhar sem influencia negativa com a inocência de uma
criança.

 Tema: MONSTROMATICA – VILÃ OU HEROINA?
Justificativa: Constatamos que nossas crianças e jovens têm dificuldades de raciocínio lógico e de
domínio das ferramentas básicas da matemática, que são essenciais para toda a vida. Queremos
eliminar o preconceito contra a matemática, criando um desafio para que alunos e educadores
reflitam sobre a importância da matemática e o impacto em suas vidas.
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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 Tema: NORTE E NORDESTE É TAMBEM AQUI
Justificativa: Por conta da maioria da comunidade ter vindo do norte e nordeste e que nessas regiões
encontram-se riquezas culturais.

Em duas etapas subsequentes a facilitadora estabeleceu mecanismo de rodizio de alguns integrantes
de cada subgrupo e promoveu novas discussões/votação em cada subgrupo. Dois temas foram os mais
votados pelos grupos, evidenciando-se alguns grupos com preferencias não uniformes. A facilitadora
abriu espaço para posicionamentos individuais a favor de cada tema e finalmente uma votação
individual aberta em que foi selecionado o tema abaixo para MC 2018, com ligeiro ajuste em seu
enunciado para que se tornasse adaptável a várias faixas etárias:

Matemática, vilã ou heroína?
Definiu-se também a data para a XIII Mostra Cultural: sábado 15/09/2018.
Juliana O. divulgou a realização do Festival da Juventude no âmbito da XII Mostra Cultural de
Paraisópolis em 31/out e 1/nov/2017, ainda sob patrocínio da FVV. Os grupos inscritos para o Festival
deverão ser jovens moradores da comunidade de 13 a 20 anos. Haverá premiação para a equipe
vencedora. As escolas/ONGs que trabalham com essa faixa etária foram encorajadas a participar. O
regulamento do Festival, que detalha as modalidades envolvidas (dança, teatro, xadrez, caça ao
tesouro gigante, história em quadrinhos em inglês, fut. bay queimada, maratona intelectual, ping
pong, vôlei no escuro, torcida) está disponível no Facebook e também no site
http://paraisopolis.org/mostra-cultural-2/. Juliana O. comentou sobre a reunião preparatória do
Festival realizada em 17/out/17 na Escola do Povo e convidou para a próxima reunião em 25/out/17
na Escola do Povo, quando será detalhada a programação das diferentes atividades.
Foram divulgadas também:
- 26/out/17 as 8:30 na EE M. Zilda: reunião do Forum Multientidades de Paraisópolis com tema
Educação – parte II
- 31/out/17 as 13:30 no CEU: oficina “Design Thinking para Educadores” liderada por Daniele Apone da
Entrenós
A primeira reunião da Comissão Organizadora da MC 2018 será em 8/mar/18.

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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