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3ª REUNIÃO COMISSÃO ORGANIZADORA DA XIII MOSTRA CULTURAL DE PARAISÓPOLIS 2018
Tema: MATEMATICA, CAMINHO PARA DESCOBERTAS
Data: 09/05/2018 - 14h00 – 16h00
Local: CEU Paraisópolis, prédio da Biblioteca, sala web
Participantes: Julia Drezza (Mais Fácil), Francisca R. (Agência Paraisópolis), Yasmin O. (Coletivo
Jovem), Barbara O. (Entrenós), Aida F. (E.E.Maria Zilda), Claudiana L. (CEI Santa Escolástica),
Denise A. (Crescer Sempre), Alessandra C. (CEI SER), Magda M. (CEU EMEI Paraisópolis), Keli R.
(CEU EMEI Paraisópolis), Katia P. (ETEC), Claudia P. (Gestão Cultura CEU Paraisópolis), Monica S.
(CEU CEI Paraisópolis), Monica S. (Casa da Amizade), Renato M. (ETEC), Juliana C. (UMCP), Erika
A. (CEU Paraisópolis).
 A reunião foi iniciada com a apresentação dos presentes e leitura da ata da reunião anterior realizada em
05/04/2018;
 Monica M. explicou o passo a passo como entrar no sitewww.paraisopolis.org, encontrar a aba da Mostra
Cultural, atas, concurso do logo e concurso de redação;
 Oficinas: Os oficineiros que quiserem se inscrever deverão entrar no site www.paraisopolis.org.br para
baixar a ficha de cadastro. As instituições que tiverem alguma indicação podem orientar os interessados
da mesma forma. É importante fazer a leitura do regulamento porque foram realizados alguns ajustes.
Cada oficina tem a duração de 16 horas com no mínimo 20 pessoas; o valor a ser recebido pelo oficineiro
é de R$1.100,00. Há uma verba para material no valor de R$ 200,00 destinada à instituição, que deve
apresentar o comprovante das compras (N.F.) em nome da Proponente (AMP) e declarações para que o
valor possa ser reembolsado após a conclusão da oficina.
O público destinado a receber as oficinas podem ser: crianças, jovens e professores; cada escola ou
instituição irá escolher o público ao qual gostaria de destinar sua oficina.
No caso dos professores ou educadores, caso a oficina seja destinada a eles, podem sugerir o que
gostariam de receber como um meio do oficineiro pensar na oficina que será realizada.
Os interessados já podem também entrar em contato com os oficineiros e acertar datas; devem oficializar
com Miriam antes de dar início à realização das oficinas, que precisam terminar antes de 15/set/18. O
prazo é particularmente desafiador em função do calendário de Copa do Mundo e férias portanto as
escolas/organizações devem agilizar as contratações. Para escolha dos oficineiros, enquanto ainda não
oficializados os cardápios, podem ser consultados os cardápios 2017 como referência.
 Concurso do logo: Foi retomada a importância de engajar as crianças e jovens a participarem do concurso,
lembrando que no site está publicado o regulamento do concurso. A escolha do desenho será realizada
durante a reunião MC em 07/06/18 e cada escola ou instituição participante deverá trazer 3 desenhos
(finalistas internos) de acordo com cada categoria.
 Concurso de redação: As inscrições já estão sendo realizadas; é importante curtir a página da Mostra no
facebook e compartilhar com a finalidade de aumentar a visualização, porque falta pouco tempo (1
Missão: Expor culturalmente a comunidade de Paraisópolis, ressaltando potencialidades, valorizando
as práticas pedagógicas e culturais das escolas, organizações socioeducativas e artistas.


















semana e meia) para encerrar as inscrições. No momento da inscrição a pessoa deverá ficar atenta pois
ela receberá uma notificação indicando que a inscrição foi realizada com sucesso, além disso, também
receberá uma numeração (via email) que o candidato deverá guardar/memorizar.
Monica M. orientou os representantes das escolas para, no momento de recolher as redações, perguntar
para os alunos se eles se inscreveram no ENEM para saber a estatística de inscritos.
O concurso de redação será realizado dia 23/05 e cada escola deverá organizar do seu modo como fará a
organização do espaço e horário para realizá-la. Os 1º, 2º e 3º anos, EJA ETAPA FINAL são alunos que
poderão participar. As escolas que irão aplicar a redação durante o dia e a noite terão provas diferentes e
ambas terão textos norteadores assim como no ENEM;
Encontro Sócio-educativo: Pretende-se este ano realizar 3 encontros para gestores e outros 3 para
professores e educadores. Miriam conseguiu contato com Katia Stocco Smole que demonstrou interesse
pela causa e está a fim de participar de um dos encontros. Monica M. solicitou que as escolas verifiquem
a melhor data para conciliarem os encontros sócio-educativos e no planejamento há um previsto
preliminarmente para o dia 26/05. Miriam estará verificando as possibilidades existentes para ser realizada
neste dia.
Inscrições para participar da Mostra: Foi pedido a todos da comissão que encorajem as escolas e os
artistas da comunidade, que se estenda o convite para o Projeto Guri, Projeto Vocacional realizado no
CEU, para que a Mostra Cultural esteja bem representada por todos os projetos e toda comunidade. As
inscrições estarão disponibilizadas no site daqui uns 15 dias e foi ressaltado que no momento da inscrição
sejam descritas todas as necessidades com bastante detalhes de forma que atenda o que o inscrito
necessite.
Monica S. (CEU CEI Paraisópolis) sugeriu algumas mudanças na organização dos espaços, como: realizar as
exposições no prédio da EMEF, fazer o camarim no prédio do CEI (até pelo fato de ter espelhos, o que seria
melhor para os artistas se arrumarem), fazer o refeitório no prédio da EMEI. Além disso, foi explicado que
para fazer uso da cozinha é necessário fazer uma carta para a DRE indicando o que será utilizado, pois o
uso da cozinha é acompanhado pela fiscalização. Monica M. ficou responsável em conversar com a direção
da EMEF para se certificar se este ano eles irão participar e se irão fazer uso do espaço.
Festival da Juventude: terá duração de três dias, sendo que um dia será a abertura e duas tardes com o
evento. No evento serão desenvolvidas algumas competências através do diálogo, jogos, feira de trocas
etc. Será realizado no período da tarde e terá show para os jovens, palestras com youtubers etc;
Alimentação: O almoço em 15/set/18 será servido apenas para a comissão organizadora, prevendo 2
almoços por instituição. Este ano está sendo previsto apenas 500 kits lanches e a verba obtida até o
momento será destinada para: oficinas, palestras, passeios, camisetas.
Feira gastronômica: A feira foi avaliada como algo positivo, por isso foi sugerido que se mantenha; Silvana
ficará responsável pela organização da feira gastronômica;
Camisetas: Foi sugerido que apenas a comissão receba a camiseta com o logo da Mostra e que as escolas
e instituições utilizem as próprias camisetas;
Exposição: Montar a exposição com as camisetas e fazer uma linha do tempo com o público.
Subcomissão Comunicação: Foi colocado no grupo que a comunicação visual precisa ser melhorada, pois
faltou visibilidade para o logo da FVV no dia do evento . Barbara solicitou que o material elaborarado fosse
enviado para análise FVV pelo menos 10 dias antes do uso. Houve sugestões de terem mais banners na
entrada, palcos, sinalizadores, backdrop no fundo de palco etc. Julia D. se dispôs a ajudar o grupo.
Subcomissão para Prêmios: Juliana explicou que hoje o orçamento só tem recurso para um prêmio, que
no caso será o do 1º lugar do concurso do logotipo. A Denise (Crescer Sempre) ficou de verificar a
possibilidade de conseguir prêmios.
Próxima reunião:
Data: 07/06/2018 - 14h00 – 16h00
Local: CEU Paraisópolis, prédio da Biblioteca, sala web
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