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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 XIV MOSTRA CULTURAL DE PARAISÓPOLIS 2019  

Tema: PENSO, SINTO E TRANSFORMO PARAISÓPOLIS 

Data: 14/03/2019 - 14h00 – 16h00  

Local: CEU Paraisópolis, prédio da Biblioteca, sala web 

 
Participantes: Renato (ETEC ABDIAS DO NASCIMENTO), Francisca (Agencia Paraisopolis), Flavia (Coletivo Jovem), Tal 

(EMEF CEU e EE Etelvina), Ellen e Camila (EMEF CEU), Maurenice (PECP), Jackson, Rafael e Gabriel (ProSaber),  Erica 

(CEI SER), Juliana G. (UMCP), Sidneia (CCA S. José), Michaela (artista), Lucimar (EMEF Casarão), Mônica M. (C Amizade) 

Aportes: Juliana relatou a decisão da FVV-Casa Bahia na Rede de encerrar o ciclo de 3 anos de apoio à Mostra Cultural 

de Paraisópolis, bem como a impossibilidade de patrocínio via Lei Rouanet; explicou que a FVV fará outro tipo de 

investimento na comunidade. Explicou que a XIV MC está apta a captar via Rouanet (pendentes algumas demandas 

do MINC) e descreveu o atual status da busca de investidor, com previsão de definição até o final de março/2019.  

Concurso de Logotipo: ficou decidido ajustar o regulamento já emitido definindo papel branco formato paisagem. 

Concurso de Redação: programada para 18/mar/19 reunião da Subcomissão do Concurso de Redação (Felipe, Cida, 

Luciana). A inscrição está prevista para a primeira quinzena de maio, coincidente com o calendário de inscrição para 

o ENEM. A prova está programada para meados de mai/19. Flavia (Coletivo Jovem) enfatizou a importância das 

escolas valorizarem os alunos que tiverem bons resultados neste concurso de forma a encorajá-los. Caso não se 

consiga captar verba para custear viagem sócio-cultural a Santos para os finalistas, Camila (EMEF CEU) sugeriu que o 

passeio seja para o Ibirapuera.  

Concurso de videoaulas: será tratada posteriormente. 

Oficinas: dada a incerteza em relação ao patrocínio, encorajou-se que as organizações e escolas ofereçam algumas 

oficinas probono para outras instituições neste interim. Encaminhar com urgência via email MC. 

Mural de logotipos MC: montada Subcomissão com participação CEISER e artista Michaela. Karin e Diego sinalizaram 

que não poderão participar.  

Encontros sócio-educativos: Miriam C. disponibilizou em 13/3/19 uma tabulação dos horários de JEIF e ATPC das 

escolas. Foi reforçada a solicitação de que as escolas mandem email urgente para mostracultural@paraisopolis.org 

indicando quantos educadores estão escalados para cada horário. Por enquanto esta informação está disponível 

apenas para EMEF Paulo Freire. Ellen (EMEF CEU) esclareceu que as datas de reposição de greve nas escolas 

municipais ainda não estão definidas mas que serão vários dias (potenciais para viabilizar maior participação dos 

educadores).  

Festival da Juventude: Francisca e Flávia descreveram as atividades do FV 2018. Pretendem fazer a 
primeira reunião da Subcomissão Festival no início de abr/2019. 
 
Comunicação: Juliana pede que as instituições mandem notícias sobre seus trabalhos em andamento para 
divulgação nas mídias sociais. 
Infraestrutura em 14/set/19: sugerida instalação de telão externo na quadra coberta. 
 
Próxima Reunião da COMISSÃO ORGANIZADORA: em 17/04/2019 – das 14 às 16h, na Sala WEB do CEU 
PARAISÓPOLIS.                                                                                          Ata minutada por Monica. (C. Amizade) 
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