6ª REUNIÃO COMISSÃO ORGANIZADORA DA XIII MOSTRA CULTURAL DE PARAISÓPOLIS 2018
Tema: MATEMATICA, CAMINHO PARA DESCOBERTAS
09/08/2018 - 14h00 – 16h00
Local: CEU Paraisópolis, prédio da Biblioteca, sala web
Participantes: Fabiana D. (CEI Ser), Claudia C (Cultura Ceu Paraisópolis), Rosana A (Etec), Eliana B
(CEI Ceu), Maurenice A. (PECP), Marcia F. (Pró-Saber), Michael A. (Aux. Adm), Angélica A. (CCT),
Juliana G (UMCP), Terezinha P.(voluntaria), Miriam C. (Produção), Sidneia S. (CCA São José),
Magda G. (EMEI Ceu), Priscila S (CEI Anglicana), Camila P (EMEF Ceu).
A reunião foi iniciada com a apresentação dos presentes e leitura da ata da reunião anterior realizada em
25/07/2018;
FESTIVAL DA JUVENTUDE – Juliana informou a todos o prazo para inscrição das equipes foi prorrogado até
11/08/2018 e solicitou a todos que incentivem os jovens à participação no festival que acontecerá de 15
a 17/08/2018 no CEU Paraisópolis.
VERBA DO PATROCINADOR – Juliana informou já foram realizados três aportes previstos pelo
patrocinador: R$ 16.000,00, R$ 40.000,00 e 39.460,00.
CONCURSO DE REDAÇÃO – A Lista das 35 melhores redações foi amplamente divulgada e está postada no
site da Mostra Cultural. Todos receberão como prêmio uma viagem socioeducativa à cidade de Santos em
18/08/2018. Os preparativos para a viagem estão sendo realizados pelos educadores das respectivas
escolas (autorização dos pais, autorização para uso de imagem e reunião preparatória em 14/8/18 na
ETEC). Os três primeiros lugares receberão prêmios individuais.
CONCURSO DE VIDEOAULA – Participaram 10 vídeos de 4 escolas/instituições, alguns individuais e outros em
duplas: EE Maria Zilda (1), CEISER (4), Casa da Amizade (3) e EMEF Paulo Freire (2).
Os 3 jurados, especialistas em Matemática, atribuíram notas baseadas em 5 quesitos: 1)conteúdo de
matemática?, 2) clareza da explicação?, 3) qualidade da edição?, 4) duração eficaz para o conteúdo? E 5)
aplicação prática do aprendizado?
Os três vídeos vencedores foram:
1o lugar (tema: Simetria): Alessandra Conceição Santos e Mariana Aparecida Silva Rossi (Casa da

Amizade) Ambas estudantes da EMEF CEU Paraisópolis - https://youtu.be/c69CUemZCgI
2o lugar (tema: O que é Matemática: Adição): Claudia Roberta Pereira Santos (Estudante do Colégio Visconde
de Porto Seguro) e Camile Vitoria do Amaral Costa (Estudante do EE Prof. Ennio Voss)
(CEISER) https://youtu.be/9r50-iKOG8I
3o lugar (tema: Adição e subtração): Kellyany Cristina dos Santos (estudante da EMEF Dom Veremundo Toth)
e Tayssa Monique Pereira de Oliveira (Estudante do EE Prof. Ennio Voss) (CEISER)
https://youtu.be/7BVEUvKz3k0

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

Como premio elas participarão da viagem socioeducativa a Santos em 18/ago/18 (junto com os
vencedores do concurso de redação)
ENCONTROS SOCIOEDUCATIVOS – O segundo encontro será realizado em 24/08/2018, das 11 às 12:30h,
na EE Maria Zilda Gamba Natel, com o tema “Resolução de Problemas” com a palestrante Laís Pereira de
Oliveira, do Centro de Formação Escola da Vila. Os convites serão encaminhados a todos por e-mail, em
10/08/2018. Já temos pré-agendado para 28/09/2018 o terceiro encontro, com a palestrante Patrícia
(ex-Mathema). Oportunamente os detalhes serão informados a todos.
ENCONTRO DE GESTORES – Em 10/08/2018 será realizado pelo GRUPO AGATHOS DE EDUCAÇÃO DO
INSTITUTO EcoSOCIAL, (Tema: “Relações produtivas: o que o gestor precisa desenvolver, direcionar e
gerenciar para formar equipes eficazes em uma Escola Viva”). Os convites foram enviados e já foram
confirmadas 35 presenças. Agendados encontros também para 21/09 e 05/10. Oportunamente serão
enviados os convites
FEIRA GASTRONÔMICA – Até o momento temos duas inscrições para montagem de barracas no dia da
Mostra. Estão sendo contatadas possíveis adesões. Juliana reiterou que o público da Mostra é significativo
e que o consumo é compensador, desde que sejam praticados preços compatíveis (Os mesmos cobrados
em festas juninas). Interessados devem ser orientados para procurar SILVANA na EE HOMERO DOS
SANTOS FORTES, no período da tarde.
OFICINAS – Todas as oficinas previstas foram distribuídas
INSCRIÇÕES PARA A MC – Juliana lembrou que muitas escolas/entidades ainda não realizaram a sua
inscrição para a Mostra. Salientou que o critério para o atendimento das solicitações de local e horário
será a data de inscrição. A ficha de inscrição está postada no site www.paraisopolis.or / aba Mostra
Cultural.
PRÉDIO PARA EXPOSIÇÕES E CAMARINS / REFEITÓRIO – A partir da sugestão de Monica S. (CEI CEU),
todos concordaram que as exposições devem acontecer no prédio da EMEF e os camarins devem ficar na
CEI e (eventualmente - se necessário) na EMEI. O local para o almoço da comissão será no refeitório da
EMEI. Eliana (CEU CEI), Magda (CEU EMEI) e Camila (CEU EMEF) da questão tratarão com suas respectivas
equipes. Juliana lembrou que existe a verba para uma diária destinada a uma supervisora da terceirizada
responsável pela cozinha, para o dia da Mostra.
SALA DE CINEMA – Foi informado que a sala 3 (1º. Ano C) dispõe de cortina e telão. A UMCP disponibilizará
projetor. Miriam fará, em seu nome, uma inscrição para utilização dessa sala. Na programação serão
inseridos vídeos do Núcleo de Arte Comunicação – Áudio visual do PECP, os vídeos do concurso de vídeoaulas e mais aqueles que foram produzidos pelos alunos de escolas/instituições da Comunidade, bastando
se comunicarem com Miriam.
Michael Eduardo ficará responsável pela montagem, exibição e desmontagem da sala.
ABERTURA DA MOSTRA CULTURAL –estão sendo alinhados possíveis contatos para abertura da Mostra.
Juliana reiterou a solicitação de que as pessoas estejam no auditório do CEU Paraisópolis
impreterivelmente até as 9:00h, de modo a não atrasar a programação. Não serão permitidas falas de
Missão: Expor culturalmente a comunidade de Paraisópolis, ressaltando potencialidades, valorizando
as práticas pedagógicas e culturais das escolas, organizações socioeducativas e artistas.

Políticos, salvo o Secretario da Educação ou seu representante, se estiver presente.

ESCOLHA DE LOCAL NO BEC E SALAS DE EXPOSIÇÕES – Ficou definido que na próxima reunião os
interessados deverão fazer suas escolhas de local para exposições no BEC e nas salas de aula, com uma
visita aos locais acompanhados por Maurenice (Japa) responsável por essa Comissão. Nessa data já terá
sido definido o prédio das exposições
COMISSÃO DE SINALIZAÇÃO – Fabiana e Luana se responsabilizarão pelo trabalho de sinalização, usando
os banners genéricos em poder do CEI SER e aqueles que serão providenciados. Será fornecido todo o
material relativo aos anos anteriores e o mapa do CEU Paraisópolis.
COMISSÃO DE PRÊMIOS – Juliana pediu a todos que acionem seus respectivos contatos para angariar os
prêmios para o concurso de logotipo. Lembrou que temos verba apenas para o 1º. Lugar, sendo necessário
mais cinco (o segundo e terceiro lugares da categoria dos maiores e os três vencedores da categoria dos
menores). Idem para 3 primeiros lugares do concurso de redação e para a dupla vencedora do concurso
de vídeo-aula de matemátic. Terezinha se comprometeu a tentar com seus contatos.
Próxima Reunião da COMISSÃO ORGANIZADORA será em 22/08/2018 – das 14 às 16h, na Sala WEB do
CEU PARAISÓPOLIS.

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

