
 

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

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

 

11ª REUNIÃO COMISSÃO ORGANIZADORA DA XV MOSTRA CULTURAL DE PARAISÓPOLIS 2020_r2  

Tema: Território do Cuidar: Educar e Empreender 

Data: 20/out/2020 - 11h00 – 12h30 

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

 

Participantes: Suelen e Maurenice (PECP), Mônica M. (Casa da Amizade), Olivia (Crescer Sempre), 

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

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

Carol e Marlene (CEISER),  

Propósito da reunião: Escolha do Tema MC 2021 

Facilitadora: Terezinha Paladino e Tereza Cristina (Iris Consultoria) 

Terezinha apresentou os 15 temas que transcorreram durante esses 15 anos de Mostra Cultural 

(vide anexo), salientando em alguns casos os seus porquês.  

Foram feitas salas, compondo pequenos grupos, para que cada participante defendesse a sua 

proposta de tema considerando o impacto deste para as crianças da primeira infância, para os 

jovens e para os adultos. Os grupos retornaram com duas propostas: 

 Reinventar um novo mundo  

 Nosso meio ambiente. 

Na apresentação ao grupo, Terezinha solicitou ao Vinicius colocar o tema que ele havia sugerido: 

Resgate da história de Paraisopolis, manifestando a valorização das pessoas que já trabalharam por 

Paraisópolis e a importância de ressaltar como tudo começou em Paraisópolis. 

Com essas reflexões, novamente formou-se salas para formalizarem o tema final. 

Ao retornar Terezinha agradece a Vinicius pela importância dessas lembranças. 

O grupo presente definiu o seguinte tema para 2021: 

XVI Mostra Cultural de Paraisopolis 2021 

Reinventar um novo mundo 

Para reinventar um novo mundo se faz necessário contemplar a sua história e 

cuidar do meio ambiente individual e coletivo. 

Próxima reunião: 9/fev/2021 (via zoom) 
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