São Paulo, 30 de junho de 2015.

4ª Reunião da X Mostra Cultural de Paraisópolis

Tema: “Paraisópolis, comunidade cidadã”.


















Participantes: Alessandra (CEI SER), Monica (CEI CEU Paraisópolis), Monica
Mation (Casa da Amizade), Natalia (Cultura CEU Paraisópolis), Quitéria (CCT
Paraisopolis), Claudia (CEI Santa Escolástica), Luana (CEI Dona Diva), Miriam
(CCA Dona Diva), Eliana (Gestora do CEU Paraisópolis), Natalia (Cultura –
CEU Paraisopolis), Francisca (CCA São José).
Local: CEU Paraisópolis
Iniciamos a reunião fazendo a leitura da ata anterior e eventuais correções.
Projeto PROAC-ICMS (Captação): Juliana informou que o projeto inscrito foi aprovado,
mas tiveram alguns cortes e em julho será informada uma data para fazer o aporte.
Reunião com os gestores das escolas do CEU: No dia 11/07 as 14:00h, Juliana se
propôs a apresentar a proposta da Mostra para as diretoras e coordenadoras do CEU
para que conheçam o trabalho e sua importância.
No dia 04/08 as 14:00h faremos um encontro para verificarmos a confirmação de
presença das escolas, ONG´s, instituições e convidados participantes. Portanto, cada
um se responsabilizará em verificar quantas pessoas poderão participar de cada
unidade.
Lançamento do livro “Memória da IX Mostra Cultural de Paraisópolis”: Conforme o
Gilson comentou na última reunião, haverá o lançamento do livro da Mostra, aonde
cada instituição ganhará um exemplar e esse evento será realizado no mesmo dia da
palestra com Silvio Urbano.
Tema da palestra: Educação e Cultura
Palestrante: Silvio Urbano
Data prevista: 11/08
Horário: 14:00h no CEU Paraisópolis.
Local: CEU Paraisópolis
Sugestão para organização do evento do dia 11/08:
12:00h as 13:00h: Acolhimento
13:00h as 14:00h: Almoço
14:00h as 16:00h: Palestra
16:00h: Café
Cotação de camisetas: Quitéria ficou responsável em fazer a cotação das camisetas e
Mônica Mation irá repassar o orçamento feito por ela em 2014 para que a Quitéria
possa entrar em contato. Foi explicado que é importante ter no mínimo 3 orçamentos.
Em princípio cogita-se de uma média de 1.500 camisetas (a confirmar). Quitéria deve
fazer contato com Monica Campos (tempo parcial na UMCP) que ficou responsável
pela arte final do logo.
Alimentação (Lanches e Almoço): Verificar com a Silvana e Carla T. a possibilidade de
elas fazerem o orçamento com base nos realizados em 2014.
Gerador, palco, som e iluminação: A Natália, responsável pelo setor de cultura do CEU,
fará os orçamentos.






Oficineiros: Carla Thomas irá verificar
Sinalização e controladores de acesso: ?
Próxima reunião: 24/07/2015 as 14:00h, local: Sede da Escola do Povo (Rua: Herbert
Spencer nº113)
Assuntos a serem discutidos e definidos na reunião do dia 24/07:
-Palestrante
-Composição da Mesa
-Exibição de vídeo
-Montagem da Exposição com banners da Mostras anteriores
-Lista de Participação e cronograma para mobilização
-Acolhimento
-Outros



Logo da Mostra 2015:

1ºLugar: Estefane M. de Andrade (CCT-Paraisopolis)

2º lugar Adrielli Fernandes Gomes da Silva (Casa da Amizade)

