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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 XV MOSTRA CULTURAL DE PARAISÓPOLIS 2020  

Tema: Território do Cuidar: Educar e Empreender 

Data: 30/set/2020 - 11h00 – 12h30 

Local: via zoom (para ata vide multientidades.virtual.org.br/mostra-cultural/mc-2020) 

 

Participantes: Vanda, Suelen e Maurenice (PECP), Mônica M., Rafael R. e Lucas (C Amizade), Olivia 

(Crescer Sempre), Viviane, Eliana e Flávia (CEU EMEF Paraisópolis), Miriam C., Terezinha P. (Iris 

Consultoria Educ), Vinicius (Geração Portela), Michele (CEU Paraisópolis – Gestão). Janaina, Rosi 

e Carol (CEISER) 

Propósito da reunião: avaliação do processo e lições aprendidas da MC  

Facilitadora: Terezinha Paladino (Iris Consultoria) 

Avaliação da Comissão Organizadora – balanço das realizações : Monica apresentou um resumo 

número de participantes (total, distribuído entre escolas/ONGs, artistas, outro), dos processos de 

concurso de logo e de redação, dos 2 encontros de gestores, número de reuniões da Curadoria e 

da Comissão Organizadora, número e natureza das apresentações artísticas, público do evento 

virtual, número e natureza das salas temáticas e respectivo público), próximos passos.(vide ppt) 

Avaliação Individual: Terezinha liderou a discussão dos tópicos que tinham sido previamente 

enviados aos participantes. Algumas instituições tinham feito analise previa dos tópicos. As 

principais questões levantadas foram: 

 Território do Cuidar: Educar e Empreender 

 Grau de Entendimento do Tema/Aluno 

 Concurso de Logotipo 

 Encontro de Gestores (2) 

 Processo de Inscrição/Mostra 

 Identidade das salas para exposição 

 Exposição/salas 19/set 

 Composição das apresentações/Live 

 Horário Live 19/set: 17:00 

 Tempo de duração 19/set (1:30) 

 Tempo no ar (salas temáticas) 10:00-agora 

 Concurso de Redação (3º EM) 

 Processo de divulgação da Mostra 

 Quantidade de reuniões/organização 

 Continuidade Mostra Virtual 

  



 

r3 

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

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

Após reflexão feita por todos os presentes a respeito dos itens acima, entendemos que se fazem 

necessárias as seguintes ações para fortalecer o processo da Mostra Cultural 2021: 

1) colocar em ação uma pesquisa entre as instituições/escolas 

2) tema 2021 – importante que atenda todas as faixas etárias, 

3) rever as regras do concurso de logotipo, 

4) rever o processo de inscrição, 

5) rever o processo de divulgação da MC 

6) valorizar a entrada de nova geração de talentos da comunidade: Vinicius, Gustavo 

7) montagem das salas por temas (ex ”artes visuais, poesia”, ao invés de instituições) permite que os 

visitantes contemplem obras e não apenas sua própria instituição- pensar em manter mesmo na versão 

presencial, avaliando o desafio que os pontos focais de cada sala tem em fazer a mobilização de autores 

8) trazer mais a comunidade.... estamos juntos 

 

Próxima reunião: 3a f 20/out/20 as 11:00 via zoom                       Ata minutada por Terezinha/Monica 
 


