
r3 

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

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

 

 REUNIÃO COMISSÃO ORGANIZADORA DA XVII MOSTRA CULTURAL DE PARAISÓPOLIS 2022 

 

Data: 12/04/2022 -  

Local: via zoom  

 

Participantes: Mônica, Karla e Michaela (Casa da Amizade), Roseli e Olivia Pena (Crescer Sempre), 

Maria Helena (Azeviche D.), Angela (PRO SABER), Paula (Biblioteca CEU Paraisópolis), 

Maurenice/Japa (PECP), Edvaldo (artista da Comunidade), Diana, Gleizieli (Sarau de Paraisópolis), 

Luciana (Miguel Arraes) e Silvana Copceski (MCTI), Tiago Fernandes Silva (EMEF CEU Paraisópolis), 

Giana (Homero), Katia (M. Arraes) 

Propósito da reunião: Alinhamento dos preparativos para MC 2022  

Facilitadora: Monica Mation (C. Amizade) 

 

Assuntos abordados nesta data: 

1- Informou-se a todos a participação do voluntario RICARDO, que nos chegou através do site 

ATADOS.  Foram realizadas reuniões em que se observou que tem interesse e 

conhecimento para nos auxiliar em questões que envolvam tecnologia. Foi-lhe informado 

um cronograma básico de suas tarefas e as prioridades. Paula informou-o de detalhes 

técnicos gerais. 

 

2- Concurso do Logo – Dúvida levantada: poderão ser inseridas palavras no desenho? Maria 

Helena comentou que, embora seja uma tendência nas artes visuais esse recurso, há que 

se preocupar com o excesso de informações, dado que ao ser transformado em logotipo o 

desenho venha a se tornar “poluído” ou que as palavras fiquem ilegíveis. Sugeriu que se 

permita alguma informação escrita com parcimônia, caso seja importante para o 

desenhista. Não será considerado critério desclassificatório. 

 

a. Miriam vai falar com os participantes do concurso de logo para que identifiquem a 

pessoa responsável pela postagem dos desenhos em cada instituição, de forma que 

se possa habilitá-las no google drive para carregamento dos desenhos. Data limite: 

17/mai/22 

b. Paula sugeriu uma alteração na forma de identificação dos desenhos para facilitar a 

fase de carregamento no site wix minimizando os tracinhos. Info a ser consolidada e 

distribuída com agilidade. 

 
Ex: João da Silva_10a_EMEF CEU PARAISOPOLIS_5oEF  
Ex: Maria Pereira_5a_CEISER 
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3- Semana da biblioteca (final de agosto, começo de setembro) – Paula ficou de conversar 

com as entidades que possuem bibliotecas ou salas de leitura e, a partir dai se elabora 

proposta concreta de participação. 

 

4- Salas Temáticas – Em princípio serão as mesmas que constam no site (a ser validado na 

reunião de 21/jun/22). Paula compartilhou as imagens do site wix 2021. 

 

• Artes cênicas e clips musicais (O MUNDO INTEIRO É UM PALCO) 

• Contação de histórias e fábulas modernas (NARRAR É MUDAR O MUNDO) 

• Dança, Movimento e brincadeiras, Esporte (JOGANDO O CORPO NO MUNDO) 

• Desenhos, pinturas, grafite e design, Artesanato e Releituras (COLORINDO O 

MUNDO) 

• Projetos para a comunidade (MUNDO, VASTO MUNDO) 

• Curta metragens (A TELA É A JANELA DO MUNDO) 

• Jogos (VIVENDO E APRENDENDO A JOGAR) 

• Artes visuais e audiovisuais (RECONSTRUINDO-NOS NO MUNDO) 
 

5- Monica e Olivia informaram sobre detalhes do concurso de redação. 

 

6- Miriam enviou um e-mail a todos os contatos relacionados à MC, com informações básicas 

e endereços eletrônicos para maiores informações, se necessário. 

7. Conforme foi solicitado, Miriam entrou em contato com as escolas abaixo, obtendo dos 

responsáveis posição satisfatória em relação à participação nos concursos de Logo e Redação: 

Maria Zilda (Márcia), Cei Ser (Rosicler), Homero (Giana), Etelvina (Sheila) e Crescer 

Sempre (Márcia).    

 

8. Recebemos a participação de Silvana Coceski (silvana.stoinski@mcti.gov.br   tel: 

(61) 99214-4048) que trabalha com incentivo a projetos no MINISTÉRIO DA CIENCIA E 

TECNOLOGIA. Informou-nos das possibilidades de projetos de ciências (e artes), 

desenvolvidos em escolas e entidades da Comunidade, sejam contemplados com auxilio 

econômico para sua realização. O contato foi realizado por Edvaldo.    

 

Próxima Reunião – 31/maio (zoom):  

*11:00-12:15 Terceira Reunião Geral (Com. Organizadora) (seleção do logo) 

 

mailto:silvana.stoinski@mcti.gov.br

