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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 XV MOSTRA CULTURAL DE PARAISÓPOLIS 2020  

Tema: Território do Cuidar: Educar e Empreender 

Data: 29/jul/2020 - 13h00 – 14h00  

Local: via zoom  

 

Participantes: Janaina e Rosicler (CEI SER), Vanda (PECP), Mônica M. e Rafael R. (C Amizade), 

Felipe e Olivia (Crescer Sempre), João Vitor (Col. Sta Cruz) 

Propósito da reunião: avaliar possibilidade de "live" para 19/set/20 

 
Sumarizadas as ações MC 2020 realizadas até a data:  

 2 encontros de gestores liderados por Iris Consultoria Educacional): 

 6/mar/20 (na Graded): “Diálogos para trabalho em rede” 

 19/jun/20 (zoom): “Como vencer o medo pela incerteza do amanhã” 

 concurso redação (3º Ens. Médio, 4ª ed):  

 on line 23/jun (Google Sala Aula/Teams), 65 participantes 

 6 corretores, padrão ENEM, 157 correções 

 concurso de logotipo: (Educ. Inf e Ens. Fund):  

 3 faixas etárias (4-6 a, 6-10 a, 11-15 a) 

 lançado 27/fev/20, a ser relançado 1/ago/20 

 desenvolver regulamento revisado para acomodar concurso virtual, aproveitando 

a experiência da campanha “Paraisópolis agradece” direcionada aos profissionais 

de Saúde do território): Monica 

 produzir arte para divulgação do concurso: Carol/CEISER 

 buscar artista gráfico para geração da arte final no inicio de set: Luana 

Relato de experiências: 

 Crescer Sempre: Olivia relatou a experiência recente da Balada da Palavra Virtual (por zap) 

 PiauiFest: João Vitor relatou a experiência do festival musical do Col S. Cruz (maio/2020) 

 Vanda: relatou as ações em andamento no PECP durante pandemia 

 Rafael: relatou lives recentes de seu grupo de dança africana com filmagens antigas. 
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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. 

Aberta a discussão sobre as atividades MC viáveis considerando a pandemia em curso.  

Propostas para 19/set/20: 

 Salas temáticas virtuais por tipo de conteúdo e não por instituição como tipicamente é 

feito na versão MC presencial. (Carregar no site MC? confirmar se comporta). 

o Logotipo (para disponibilizar todos os desenhos participantes): facilitador? 

o Contação de histórias: facilitadores: Janaina e Rosicler 

o Música e poesia: facilitadora Olivia 

o Áudio visual: facilitadora Vanda 

o Artes visuais: facilitadora Vanda 

o Pandemia: facilitador? 

 “Live” no Youtube (duração 1,5-2h): facilitadores Rafael, Monica, Olivia, J. Vitor, Vanda 

o Cada instituição inscreve seus vídeos (atuais ou anteriores) e entrega até 1/set/20 

o Divulgação dos resultados dos concursos logo e redação 

o Musica 

o Dança 

o Teatro? 

o Filmes de Paraisópolis, de MCs anteriores 

o Inscrições com Google Form no site?  

o Buscar orçamentos para a edição previa e moderação do chat no dia da live: Vanda, 

João, Monica 

o Revisar calendário do site: Monica 

 Mobilização de escolas/ONGs/artistas 

 
Próxima reunião: 3a f 4/ago/20 as 11:00 via zoom 
 

 
 
 
 

Ata minutada por Monica (CA) 


