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1ª REUNIÃO COMISSÃO ORGANIZADORA DA MOSTRA CULTURAL 2018
“MATEMÁTICA, CAMINHO PARA DESCOBERTAS”
Data: 22/03/18, 14h00 – 16h00
Local: CEU Paraisópolis, prédio da Biblioteca, sala web
Participantes: Marlene (CEISER), Claudia Couto (CEU Paraisópolis – coord. Cultura),
Monica (Casa da Amizade), Juliana (UMCP).
Data da MC 2018: 15/set/18
Tema da MC 2018: foi relatado que, embora mantido o apoio geral ao tema de Matemática,
algumas instituições estavam um pouco desconfortáveis com o complemento escolhido na
reunião de 18/out/17 “Matemática, vilã ou heroína? ”. Foi feito um exercício de co-criação e
surgiram as 5 alternativas abaixo, convergindo ao final para o título selecionado:
“Matemática, caminho para descobertas”:
 Matemática, construindo e aprendendo
 Matemática, caminho para descobertas
 Matemática, ludicidade e necessidade
 Matemática, vivendo e aprendendo
 Matemática, inspiração para todos os dias
Captação de recursos: Juliana informou sobre o status da proposta apresentada ao
Ministério da Cultura via Lei Rouanet e que o resultado, ainda que positivo, não atenderia o
cronograma da MC 2018. Relatou que haveria na semana seguinte encontro com a
Fundação Via Varejo sobre o tema do patrocínio.
Concurso de logo: ficou decidido manter as mesmas regras de 2017, com seleção/votação
dos finalistas vencedores em 7/jun/18. Divulgar imediatamente para que as instituições
possam providenciar seus trabalhos e fazer sua seleção interna dos 3 finalistas em cada
categoria em prazo compatível.
Concurso de redação: foram recapituladas algumas percepções sobre os resultados da
experiência pioneira de 2017. Ficou decidido manter essencialmente o mesmo conceito
(público alvo, formato, normas) com realização da prova simultânea nas 4 instituições de
Ensino Medio/EJA da comunidade em 30/mai/18. Inscrições no período 7-18/mai/18 (em
compatibilidade com a inscrição para ENEM). Enfatizada a importância de se identificar no
curto prazo uma pessoa familiarizada para liderar este esforço, mobilizando uma comissão
organizadora do concurso de redação para validar/ajustar o regulamento, validar o perfil dos
profissionais corretores, planejar a divulgação, etc.
Encontros sócio-educativos: foi debatida a estratégia de se programar 2 tipos de eventos:



Para educadores em geral (2 encontros): iniciar a abordagem de potenciais
palestrantes e tentar agendar para 28/abr/18
Fórum de Matemática (2 ou 3 encontros): para agregar os professores da área,
assim como coordenadores das escolas de Fundamental I, para pensarem juntos
estratégias que possibilitem avanços dos alunos na área de Matemática. A meta é
fazer o primeiro Forum em abr/2018.

Reuniões da Comissão Organizadora: ficaram pre-agendadas para as datas abaixo,
buscando compatibilidade com o calendário da Copa do Mundo e uma alternância de dias
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da semana para flexibilizar a participação de instituições que tem reuniões internas
regulares e “imexíveis”:
5/abr, 9/mai, 7/jun, 25/jul, 9/ago, 22/ago, 4/set, 13/set
A serem agendadas oportunamente: reunião de avaliação da MC 2018 e reunião de seleção
de tema e data da MC 2019.
Reuniões da Curadoria: tentativamente agendada para 28/mar/18, quando se definirá um
calendário global.
Reservas de espaços pra reuniões/encontros no CEU Paraisopolis: Claudia
providenciará as reservas para as datas acima depois de confirmar a disponibilidade da sala
web.
Festival da Juventude: foi discutido preliminarmente e em principio ele será mantido, a
depender das questões orçamentárias; as regras precisarão ser estabelecidas até mai/2018.
Produtora: tema prioritário que deve constar na pauta da primeira reunião da Curadoria da
MC 2018
Próxima reunião agendada para 5ª f 05 de abril de 2018, das 14h00 às 16h00 no CEU
Paraisópolis – Sala WEB.
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