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Missão: Expor culturalmente a comunidade de Paraisópolis, ressaltando potencialidades, valorizando 

as práticas pedagógicas e culturais das escolas, organizações socioeducativas e artistas. 

10ª REUNIÃO COMISSÃO ORGANIZADORA DA XIII MOSTRA CULTURAL DE PARAISÓPOLIS 2018  

Tema: MATEMÁTICA, CAMINHO PARA DESCOBERTAS  

27/9/2018 - 14h00 – 16h00  

Local: CEU Paraisópolis, prédio da Biblioteca, sala web 

 

Participantes: compareceram 10 instituições/escolas a saber: 

Organização Representante 

Agencia Paraisópolis Francisca Rodrigues 

Casa da Amizade Mônica Mation 

CCT Paraisópolis - Mosteiro S. Geraldo Claudia Beserra 

CEISER Fabiana Dias da Silva 

CEU EMEF Paraisopolis Ellen Bie 

Curadora Terezinha Paladino 

EE Maria Zilda  Sabrina Maria de Souza Ferreira 

Produção Miriam Castilho 

Sarau de Paraisopolis Roberto Cezzaretti 

UMCP Juliana Oliveira 
 

Pauta: Avaliação da Mostra Cultural 2018/Lições Aprendidas 
 

A reunião teve a curadora Terezinha Paladino como facilitadora. 
 
Juliana O., coordenadora da MC 2018, apresentou ppt com um Balanço das Realizações da Mostra em 
2018 (vide http://paraisopolis.org/mostra-cultural-2/) 
Foram discutidas avaliações dos seguintes aspectos: 
 

 Coordenadores das subcomissões? precisam encabeçar (existe uma questão: quem 
estará na escola em 2019?) 

 Não sentiram ampla adesão para o Festival da Juventude 
 É necessário o diretor da instituição se envolver (propiciar um encontro somente para 

discussão deste assunto) 
 Falta integrante de escola pública e de escolas ONG na Curadoria 
 Curadoria da Mostra: visitar as escolas   
 Concurso de Logotipo - participação da Ed. Infantil é bastante forte 
 Foi significativa a participação dos jovens no Concurso de Vídeoaula de Matemática 
 Concurso de Redação está num crescente de participantes – apoio primordial da Prof 

Cida da EE Maria Zilda e do Prof Felipe da Crescer Sempre 
 Oficinas bem avaliadas 
 Encontros também são bem vindos 
 Conversar com a gestão do CEU – Como é vista a Mostra Cultural? 
 Para 2019 construir regras para uso do espaço do BEC 
 Ocorreram alguns problemas no dia montagem quanto a uso de espaço e mobiliário 
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 CCT Paraisópolis não vai mais fazer parte da mostra devido à baixa frequência do público 
do CCT no evento – abriu-se um diálogo com a Curadoria e a responsável CCT levará ao 
grupo interno a proposta de uma nova reflexão 

 
 

 
Próxima Reunião da COMISSÃO ORGANIZADORA: em 17/10/2018 – das 14 às 16h, na Sala WEB do CEU 
PARAISÓPOLIS (obs: posteriormente alterado para ETEC) 
Pauta: Seleção do tema e data da MC 2018  


