Normas de montagem e desmontagem das salas para a
X Mostra Cultural de Paraisópolis

Data de montagem: 18/09/2015 das 08:00h às 20:00h
Data de desmontagem: 19/09/2015 das (*) 17:00h às 22:00h
*Obs: Após a saída dos visitantes
O que poderá ser retirado das salas do
CEI, EMEI e EMEF?
O que não poderá ser retirado das salas
do CEI, EMEI e EMEF?
Em quais salas serão guardadas os
mobiliários?

Quem irá organizar as mesas e cadeiras
após a Mostra Cultural?

Os solários poderão ser utilizados?
Quais materiais poderão ser utilizados?
(Enviar encaminhamento para a diretora)

-Mesas;
-Cadeiras;
-Armários;
-CEI (piso inferior: sala 4)
-EMEI (piso superior: salas 7 e 8)
-EMEF (piso inferior: sala 8)
(piso superior: sala 18)
-As
escolas
participantes
ficarão
responsáveis pela organização das salas,
tendo que devolver a mesma quantidade
de mesas e cadeiras retiradas.
-Sim
-Massinhas adesivas reutilizáveis, os já
instalados nas paredes das escolas, as
madeiras localizadas nos corredores e
salas de aula, como cortiça podem ser
colocados grampos;
-Fita crepe, fita dupla face, cola quente,
pregos, durex, fita grossa...

Quais materiais não poderão ser
utilizados para a montagem dos
trabalhos no dia da Mostra?
Nas salas têm tomadas?
-Sim 110 V
Quem irá retirar as mesas e cadeiras das -CEI, EMEI e EMEF: A retirada das mesas
salas?
e cadeiras é de responsabilidade da
instituição que estiver responsável pela
sala.
Poderão ser colocados trabalhos nas -CEI, EMEI e EMEF: Sim, desde que se
paredes das salas, corredores e lousas?
utilizem os materiais já citados. Ficou a
sugestão das escolas colarem os
trabalhos em TNT e amarrar
nos
buraquinhos que existem nas paredes

perfuradas das salas e corredores.
Observações importantes feitas pelos -CEI, EMEI e EMEF: Os trabalhos
diretores/coordenadores
das
três encontrados nas paredes das salas no dia
unidades.
da montagem não deverão ser retirados,
pois fazem parte da rotina do professor e
não podem ser removidos;
-Os armários da sala de aula ou do
corredor não poderão ser retirados ou
removidos do lugar em que se
encontram para evitar danos
-As cortinas das salas não deverão ser
retiradas;
-As lousas brancas não poderão ser
utilizadas;
-Tomar cuidado para não danificar a
Camarim do Anfiteatro no BEC:
decoração, as araras e o balcão de
mármore, pois são materiais novos que
exigem cuidados. Pede-se orientar os
alunos quando forem fazer uso do
espaço.

 Obs: Eliana (Gestora do CEU Paraisópolis) informou que pode pedir para
a equipe da limpeza ajudar a supervisionar a retirada e organização das
mesas e cadeiras.
 Foi sugerido fazer etiquetas com nome ou cores para identificar as
mesas e cadeiras do CEI, EMEI e EMEF.

