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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 

 

3ª REUNIÃO COMISSÃO ORGANIZADORA DA MOSTRA CULTURAL 2017 

“DESPERTO, DESCUBRO E REALIZO” 

Data: 04/05/17, 14h00 – 16h00  

Local: CEU Paraisópolis, prédio da Biblioteca, sala web 

Participantes: Roseli T. (SASF Paraisópolis), Daniele C.(CCT Paraisópolis), Alison (Assist. 

Comunicação), Aida P.(EE Etelvina), Julia D. (Cartão Nova Paraisópolis), Francisca R. 

(Agência Paraisopolis), Valéria M. (Gestão CEU Paraisópolis), Marcelo R. (Telecatch a 

Ressureição), Anita B. e Ana Maria (CEU Paraisópolis EMEI), Luciana V. (Ass. Crescer 

Sempre), Miriam E. (CCA Dona Diva), Alessandra C. (CEI SER), Maurenice L. (PECP), 

Monica M. (Casa da Amizade), Priscila R., Katia P. e Rosana Ap. (ETEC Abdias do 

Nascimento), Miriam C. (Produção) e Juliana (Coordenação) 

 
Realizada a leitura da ata da reunião de 05/04/17. Os presentes apresentaram algumas 

correções ao conteúdo registrado na ata. 

Cronograma da Mostra Cultural – Juliana lembrou a todos que as atividades previstas 

para realização da MC podem ser consultadas no cronograma constante do site 

www.paraisopolis.org / aba Mostra Cultural.  

Concurso de Logotipo – Quaisquer duvidas podem ser esclarecidas no regulamento 

também constante do site acima. 

Os assistentes de Comunicação GLÓRIA ou ALISON vão ligar para todas as escolas 

participantes para lembrar que na reunião de 13/06/2017 será feita a escolha dos 

vencedores do concurso nas 2 faixas etárias. 

Concurso de Redação – A aplicação das provas será realizada em 30/05/2017 com alunos 

do ensino médio (regular, técnico e EJA) e EJA Etapa final II. 

A premiação para os autores das 40 melhores redações será um ROTEIRO CULTURAL, na 

cidade de Santos-SP. 

Oficina de Mobilização para o ENEM – A MC realizará oficina destinada aos terceiros anos 
do ensino médio (regular, técnico e EJA). O profissional que se responsabilizará será 
PEDRO CAMPOS,  

A oficina será realizada em 19 encontros: 

8 encontros/turmas– na escola EE PROF. ETELVINA DE GOES MARCUCCI (Resp.: Aida) 

6 encontros/turmas – na escola EE PROF. MARIA ZILDA GAMBA NATEL (Resp. Iraneide). 

2 encontros/turmas – ETEC ABDIAS DO NASCIMENTO (Resp.: Priscila) 

3 encontros/turmas – EJA – EE PROF. HOMERO DOS SANTOS FORTES (Resp.: Cidinha) 

Miriam mediará a composição da grade junto às escolas e ao oficineiro. 
 

Oficinas - Já está disponível no site desde hoje pela manhã a ORGANIZAÇÃO DAS 

OFICINAS e a FICHA DE INSCRIÇÃO DOS OFICINEIROS. Miriam vai iniciar o processo de 

comunicação com os oficineiros, para elaboração dos cardápios de oficinas. A partir desse 

ponto as escolas e entidades poderão optar pelas oficinas de seu interesse. 

http://www.paraisopolis.org/
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Caso tenham algum profissional de preferência, foi orientado que a escola ou entidade peça 

que este preencha a FICHA DE INSCRIÇÃO e envie para o email da MC. 

Miriam iniciará o contato com os oficineiros orientando-os a se inscrever, caso haja 

interesse. 

Campanha de Financiamento Coletivo – O vídeo promocional vai entrar na próxima 

segunda feira (08/05/17) e ficará até 30/06/17 no site benfeitoria.com.br . 

Qualquer pessoa pode contribuir com valor a partir de R$ 20,00. Espera-se arrecadar R$ 

20.000,00. Alcançada esta meta a FVV contribui com outros R$ 20.000,00 (matching funds). 

Se a meta não for alcançada o valor doado é devolvido aos doadores. 

Julia e Francisca vão impulsionar a pagina do Facebook, inclusive com essas informações. 

Subcomissões – Iniciou-se em 05/04/2017 o processo de definição dos responsáveis pelas 

diversas funções necessárias ao bom andamento da mostra. Abaixo segue a relação das 

confirmações realizadas hoje e das pendencia a serem definidas futuramente: 

 BEC – Maurenice e Márcia – CONFIRMADO 

 BRINDES - A DEFINIR 

 CAMISETAS – Miriam – CONFIRMADO 

 COMUNICAÇÃO: Julia D., Francisca e Miriam Castilho 

 CONTROLE DE ACESSO: Sonia P.e Voluntários FVV e/ou alunas da UNISA – a 

confirmar 

 EXPOSIÇÃO DAS REDAÇÕES – Cida (M. Zilda), Vania/Aida (Etelvina) 

 EXPOSIÇÃO DOS DESENHOS (LOGO) – Ana Maria (CEU EMEI 

 GASTRONOMIA – Silvana + a definir 

 PALCO EXTERNO – CEU Gestão + a definir 

 PALCO INTERNO – CEU Gestão + a definir 

 PREDIO DO CEI– CEU Paraisópolis – Eliana  

 PREDIO DO EMEF– CEU Paraisópolis 

 PREDIO DO EMEI – CEU Paraisópolis  

 SALA DA COMISSÃO/ACHADOS & PERDIDOS – Carla T. 

 SINALIZAÇÃO/ORIENTADORAS DE ESPAÇO – Miriam Eller, Daniele, Alessandra e 

Luana (apresentarão plano preliminar em 13/6/17) 

 TRANSPORTE PRE-PÓS MC: Maurenice e Marcia - CONFIRMADO 

Próxima reunião agendada para o dia 13 de junho de 2017, das 14h00 às 16h00 na 

Biblioteca do CEU Paraisópolis – Sala WEB. (concurso logo na 2ª parte da reunião) 


