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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 

  
2ª REUNIÃO COMISSÃO ORGANIZADORA DA MOSTRA CULTURAL 2018 

 
Tema: MATEMATICA, CAMINHO PARA DESCOBERTAS 

 
Data: 05/04/2018 - 14h00 – 16h00  
Local: CEU Paraisópolis, prédio da Biblioteca, sala web  
 
 
Participantes: Otilia S., Fabiana S., Tatiana M. e Elaine D. (Unisa/Pibid), Camila M. (EMEF 
Perimetral), Elisangela T, Magda M. (CEU EMEI Paraisópolis), Renato M. (ETEC Abdias do 
Nascimento), Claudiana L. (CEI Santa Escolástica), Julia D. (Cartão Nova Paraisópolis), Claudia P. 
(Cultura – CEU Paraisópolis), Miriam C. (Produção), Terezinha P. (Voluntária), Monica M. (Casa 
da Amizade),Carla T. (EMEF Perimetral e Unisa),  Felipe D. (Crescer Sempre), Aida  P. (EE. Maria 
Zilda), Ana Maria M.(CEU EMEF Paraisópolis), Monica S. e Eliana M. (CEU CEI Paraisópolis), 
Francisca R. (Agência Paraisópolis e Maurenice O. (PECP) 
 
 
A reunião foi iniciada com a apresentação dos presentes e leitura da ata da reunião anterior 
realizada em 22/03/2018. 
Juliana informou a todos sobre o encaminhamento do apoio da Fundação Via Varejo à Mostra 
Cultural, que este ano ainda não poderá ser enquadrada na LEI ROUANET, mas que contará 
com os recursos providos por aquela empresa.  A documentação está sendo ajustada para que 
em 2019 seja possível obter os recursos através da lei de incentivo. 
 

 GRUPOS DE TRABALHO 
 Foi colocada pela Curadoria a necessidade de, desde já, levantar os nomes que se 
comprometerão a encabeçar os trabalhos nos diversos grupos: 
Concurso de Logotipo, Concurso de Redação, Oficinas, Encontros Sócio Educativos, 
Festival da Juventude, Oficinas, Inscrições das apresentações 
Algumas pessoas estão estudando a possibilidade (reportado abaixo por assunto) 
 

 INSCRIÇÕES: 
A função dessas pessoas será a de incentivar e acompanhar o engajamento das 
escolas/entidades participantes através de contatos pessoais e reuniões. Escolas: Carla 
T. (por telefone); artistas: Maurenice (PECP); ONGs: Maurenice (PECP) vai verificar se 
Marcia F. (ProSaber) poderia assumir esta tarefa. O encaminhamento prático desse 
trabalho contará com o apoio da Coordenação e da Produtora Miriam. 
 

 OFICINAS 
Julia D. se dispõe a atualizar os formulários usados em 2017 (regulamento, ficha de 
inscrição de oficineiros, formulário de avaliação, etc). Será criado um texto especifico 
para encorajar os oficineiros a oferecer oficinas ligadas ao tema Matemática.  
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 CONCURSO DE LOGOTIPO 
Conforme acordado na reunião de 22/mar/18, o REGULAMENTO do concurso deverá 
seguir basicamente o proposto em 2017. O regulamento atualizado está disponível em 
www.paraisopolis.org (aba MC). 
Julia Drezza vai criar a arte para o comunicado até 06/04/2018 e enviar para Miriam, que, 
após aprovação da Curadoria vai distribuir para as escolas/entidades em 06/04/2018. 
Ficou estabelecido que a escolha dos vencedores se realizará em 07/06/2018 durante 
reunião da Comissão Organizadora prevista para a data. 
 

 CONCURSO DE REDAÇÃO 
Inscrições: de 7 a 18 de maio/2018 
Concurso: dia 30 de maio/2018 (nota pós reunião – alterado para 23/mai/18) 
Será oportunamente postado no site o documento de inscrição. 
Felipe do Crescer Sempre vai verificar a possibilidade de algum professor da escola assumir 
a responsabilidade de coordenação deste GT. A principio Felipe convida interessados para 
reunião sobre o assunto, na Crescer Sempre na 3ª 10/abr/18 as 14:00. Miriam vai 
providenciar o convite às escolas públicas com potencial de participação (Ensino Médio e 
EJA Etapa Final II). 
 
 

 ENCONTROS SOCIOEDUCATIVOS 
Proposta de coordenação: Terezinha P. (Voluntária) e Renato (ETEC) 
Felipe propôs a realização de SEMINÁRIO: COMPARTILHAR E CONSTRUIR BOAS PRÁTICAS, 
com professores de matemática e interessados multidisciplinares. Sugeriu-se que seja 
realizado em 26/05/2018. Serão discutidas as dificuldades enfrentadas pelos professores e 
as soluções encontradas na metodologia do ensino da matéria, que tenham tido 
resultados positivos.  Este seria o primeiro dos encontros programados. 
A Mostra Cultural continuará oferecendo CERTIFICADO aos participantes dos encontros. 
A Produção vai providenciar os detalhes de agendamento e convite às escolas/entidades. 
Para um encontro futuro sugeriu-se o nome de KATIA STOCCO SMOLE como palestrante. 
Miriam vai procurar entrar em contato e verificar a disponibilidade e questão financeira 
com a profissional. 
 

 FESTIVAL DA JUVENTUDE  
 

A realização dependerá de disponibilização de verba pela FVV. Oportunamente será 
reportado o resultado da negociação com a FVV sobre o assunto. Previsto para o início de 
jun/2018. 
 

 TRANSPORTE E OCUPAÇÃO DO BEC 
 Maurenice responsabilizou-se por esse GT, juntamente com Marcia do Pró-Saber. Ambas 
vem realizando esse trabalhos já há alguns anos e tem a experiência necessária para seu 
bom andamento. 

 
 
PROXIMA REUNIÃO:  4ª feira -  09/05/2018 – DAS 14 ÀS 16H – CEU Paraisópolis – Sala WEB 

http://www.paraisopolis.org/

