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4ª REUNIÃO COMISSÃO ORGANIZADORA DA MOSTRA CULTURAL 2017 

“DESPERTO, DESCUBRO E REALIZO” 

Data: 13/06/17 - 14h00 – 16h00  

Local: CEU Paraisópolis, prédio da Biblioteca, sala web 

Participantes: Sueli A. (Artesã), Juliana Oliveira (Coordenadora), Miriam C. 

(Produtora), Alison (Assist. Comunicação), Ana Gabriela (Mosteiro São 

Geraldo), Eliana B.(CEU CEI Paraisópolis), Daniele C. (CCT Paraisópolis), 

Luana M. (CEI Dona Diva), Miriam R. (CCA Dona Diva), Diogo Alves (CCA São 

José), Ana Paula (CEU EMEF Paraisópolis), Valéria M. (CEU Gestão 

Paraisópolis), Francisca R. (Agência Paraisópolis), Jefferson Garibald (Luau 

Paraisópolis / Jornal Paraisópolis), Ana Paula (Casa da Amizade), Alessandra 

G. (CEI Ser), Marcelo R. (Telecatch), Ana Maria (CEU EMEI Paraisópolis), 

Katia P. (ETEC), Alessandra B. (DRE Campo Limpo), Rosely T (SASF), Cleuda 

A. (EE Maria Zilda) e Neila A. (EMEF Paulo Freire). 

 

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

nenhuma correção ao conteúdo registrado na ata, salvo a ausência do registro da 

presença de Ana Paula (CEU EMEF Paraisópolis) e Eliana B (CEU CEI Paraisópolis), 

por falha de digitação, pela qual nos desculpamos, que ora se corrige. 

 

Atividades 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.  

Subcomissões – Juliana informou novamente as subcomissões cuja responsabilidade 

já foi assumida por participantes da Comissão de Organização e convidou os demais a 

preencherem as funções ainda não delegadas: 

DEFINIDAS: 

 BEC – Maurenice e Marcia 

 CAMISETAS – Miriam C. 

 COMUNICAÇÃO: Julia D. e Francisca  

 EXPOSIÇÃO DAS REDAÇÕES – Cida (M. Zilda) 

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

 GASTRONOMIA – Silvana e Carla T. 

 SALA DA COMISSÃO/ACHADOS & PERDIDOS – Carla T. 

 SINALIZAÇÃO/ORIENTADORAS DE ESPAÇO – Miriam Eller, Daniele, 

Alessandra e Luana  

 TRANSPORTE PRE-PÓS MC: Maurenice e Marcia  

 

http://www.paraisopolis.org/
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A DEFINIR: 

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

 BRINDES  

 PALCO EXTERNO – CEU Gestão 

 PALCO INTERNO – CEU Gestão 

 PREDIO DO EMEF– CEU Paraisópolis 

 PREDIODO EMEI – CEU Paraisópolis 

 PREDIO DO CEI – CEU Paraisópolis – Eliana 

Campanha de Financiamento Coletivo – Juliana pediu a todos empenho na 

divulgação da campanha e ressaltou que este se encerra em 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 Até o 

momento foram arrecadados cerca de R$ 3.000,00. 

Café com Educação – Os presentes que estiveram no encontro de 26/mai/17 

conduzido pelo GRUPO AGATHOS DE EDUCAÇÃO DO INSTITUTO EcoSOCIAL na 

Associação Crescer Sempre elogiaram muito tanto a alta qualidade do conteúdo do 

que foi apresentado quanto a oportunidade de confraternizar com aqueles que 

respondem pela gestão da educação na Comunidade. Foi considerado importante que 

se repita esse tipo de atividade sempre que possível. 

Oficinas – Foi reiterado que já estão disponíveis os 2 cardápios de oficineiros no site 

www.paraisópolis.org, à disposição das escolas e entidades. Até esta data já foram 

fechadas sete oficinas. Miriam colocou-se à disposição para esclarecer qualquer 

dúvida a respeito. Também entrará em contato com aqueles que ainda não se 

manifestaram. 

Oficina de Mobilização para o ENEM – A MC realizou oficina destinada aos terceiros 
anos do ensino médio e EJA Etapa Final. O profissional PEDRO CAMPOS esteve 
esclarecendo dúvidas e transmitindo informações aos alunos do EE Maria Zilda, 
ETEC. 

 

2º Encontro socioeducativo: o Brincar faz parte do mundo das crianças de 0 a 6 

a – Confirmada para 24/7/17a realização da palestra de ADRIANA FRIEDMAN, 
especialista na temática da infância e do brincar, doutora em antropologia infantil. O 
CEU Paraisópolis provavelmente comparecerá com um número expressivo de 
educadores, pois nesta data está prevista a realização de reunião pedagógica. 
Levantou-se inclusive a possibilidade de o auditório não comportar o número de 
participantes. Tendo em vista que o espaço recebe confortavelmente até 200 pessoas 
(180 lugares fixos e acréscimo de até 20 cadeiras, se necessário) chegou-se à 
conclusão de que a expectativa a de presenças não excede a esse número. Será 
enviado em breve convite formal a todos, contendo detalhes do encontro. 

 

http://www.paraisópolis.org/
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Concurso de Redação – Tivemos 231 inscritos. As provas foram realizadas em 

30/05/17 por 187 alunos (81%). Após a devida correção por profissionais habilitadas e 

experientes nos critérios do ENEM foram definidas as notas e apresentado o resultado 

dos 41 melhores trabalhos (relação abaixo). As escolas serão oficialmente informadas 

e as notas serão divulgadas para conhecimento dos alunos e professores.  

A classificação final das 3 melhores redações se dará após serem analisados os 

critérios de desempate daqueles que obtiveram a mesma nota final. 

 

Concurso de logotipo – Foi realizada a escolha do logotipo que representará a MC 

em 2017. As seguintes instituições trouxeram os desenhos finalistas internos 

previamente escolhidos por seus educadores para as 2 faixas etárias (4-7 a 

incompletos e 7-15 a): 

Mosteiro São Geraldo – Dona Diva: 6 desenhos 

Mosteiro São Geraldo – CEI Ser – 6 desenhos 

CCT Paraisópolis – 6 desenhos 

CCA São José – 3 desenhos 

Casa da Amizade – 6 desenhos 

CEU EMEI Paraisópolis – 3 desenhos 

Será feito um levantamento de TODOS os desenhos produzidos e será solicitado 

àquelas escolas/instituições que os entreguem à produtora Miriam, para digitação dos 
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dados dos alunos e exposição de TODOS os trabalhos na Mostra Cultural, 

devidamente identificados.  

Os desenhos foram expostos e a Comissão analisou a adequação às regras do 

concurso. Foram eliminados aqueles poucos que excederam o número de cores e um 

deles que foi feito no formato “retrato”, quando o pedido foi “Paisagem”. 

Procederam-se a várias etapas de julgamento, tendo sido escolhidos os três melhores 

desenhos. Na ultima etapa foi definida a colocação. 

Foto abaixo – por ordem de colocação (da esquerda para a direita): 

 

 

1º. Lugar: Desenho de GUSTAVO ALVES DA SILVA – 11 anos – CCA São José (15 

votos) 

2º. Lugar: Desenho de GIOVANA APARECIDA DA SILVA – 14 anos – CEI SER (5 

votos) 

3º. Lugar: desenho de RADJA SILVA SOUZA – 11 anos – CCA Dona Diva (1 voto)  

 

Próxima reunião agendada para o dia 26 de julho de 2017, das 14h00 às 16h00 na 

Biblioteca do CEU Paraisópolis – Sala WEB. 


