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REUNIÃO SUBCOMISSÃO DO CONCURSO DE REDAÇÃO
XIII MOSTRA CULTURAL DE PARAISÓPOLIS 2018
Tema: MATEMATICA, CAMINHO PARA DESCOBERTAS
Data: 10/04/2018 - 14h00 – 17h00
Local: Associação Crescer Sempre
Participantes: Felipe Menezes (Crescer S.), Terezinha Paladino, Luzia Neta (Alef Peretz), Monica
Mation (Casa da Amizade), Cida Germano (prof Lingua Portuguesa EE M. Zilda), Edson Miranda
da Costa (na 2ª parte da reunião)
Distribuição: participantes, Juliana Oliveira, Miriam Castilho



















Em primeiro lugar agradecimento ao Felipe em disponibilizar o espaço.
Temas da Redação: com a sugestão dada pela Cida, salientando o tema Matemática, e a criatividade
do depoimento do Felipe, deu-se o início da construção dos temas, que serão encaminhados pela
Cida.
Correção: será feita voluntariamente por 3 professores: Cida, 1 professor da Escola Alef, 1 professor
da Associação Crescer Sempre
Impressão: Felipe se responsabilizou
22/05/18 – Retirada das redações na Crescer por cada instituição
23/05/18 - elaboração da Redação (cada instituição fica responsável pela aplicação)
24/05/18- devolução das redações em envelope lacrado e identificado por escola para Crescer
Sempre aos cuidados de Felipe
Cida se prontificou em fazer contato com Etelvina
Premiação – viagem a Santos para os 35 classificados e não ficou definido o prêmio dos três primeiros
classificados
Luzia vai verificar com Joildo se o aplicativo da inscrição on-line (Google Forms) permitiria, ao final do
preenchimento, que o usuário fosse informado on line sobre seu número de inscrição. Isso evitaria que
Miriam tivesse que disparar muitos emails (um para cada inscrito) às vésperas da prova.
ENCONTROS SOCIO-EDUCATIVOS, VIDEOAULAS:
Agradecemos a participação do Prof.Edson
PRECISAMOS ENCONTRAR CAMINHOS PARA DESPERTAR O INTERESSE PELA MATEMATICA
NOS ALUNOS
Sugestão: promover um concurso para alunos do Fundamental II – GRAVAR UMA AULA
Premiação: viagem a Santos para os 5 melhores
Luzia se responsabilizou em fazer o levantamento de possíveis datas para promover uma palestra aos
professores que atuam no Fundamental I
Importante: PENSAR JUNTO!

Ata original minutada por Terezinha em 11/abr/18

Missão: Expor culturalmente a comunidade de Paraisópolis, ressaltando potencialidades, valorizando
as práticas pedagógicas e culturais das escolas, organizações socioeducativas e artistas.

