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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. 

 

4ª REUNIÃO COMISSÃO ORGANIZADORA DA XVI MOSTRA CULTURAL DE PARAISÓPOLIS 2021 

Tema: Reinventar um novo mundo 

 

Data: 11/05/2021 - 11h00 – 12h30 

Local: via zoom (para ata vide multientidades.virtual.org.br/mostra-cultural/mc-2021) 

 

Participantes: Mônica (Casa da Amizade), Olivia (Crescer Sempre), Terezinha (Iris), Maria Helena 

(Giro), Janaina (CEISER), Maurenice (PECP-NAC), Paula (Biblioteca CEU Paraisópolis), Ana Silvia, 

Liliane Rebelo e xxx (Cultura Inglesa), xxx 

Propósito da reunião: Alinhamento dos preparativos para MC 2021  

Facilitadora: Terezinha Paladino (Iris Consultoria) 

Assuntos abordados nesta data: 

 Concurso de Logotipo: 

 Entidades participantes + responsável por inserir os desenhos no Google Drive: 

o PECP (NAC): Cristiana Gabriel 

o CEISER: Carol (Ana Carolina) de Paula 

o Crescer Sempre: Olivia Moraes 

o Casa da Amizade: Lucas Ramos Sousa 

o EE Homero: Isabel Almeida 

o EMEF Perimetral: Camila Uva 

o EMEF CEU Paraisópolis:  Camila Zanao 

 Inserção dos desenhos finalistas internos e outros no Google Drive até 18/MAI/21 

 Organização da votação: Carol e Olivia 

 Votação em 25/mai/21 (um voto por instituição) 

 

 Concurso de Redação: 

 ETEC, ETELV, MZ, Cursinho: 1º a 3º EM 

 Inscrição estendida até 18/maio/21 

 Prova Online 25/mai/21 

 Coordenação da correção: Luciana (Graded) 

 Divulgação dos resultados: resultados individuais até 26/jul/21; premiacão em 18/set/21 

 

 2º Encontro de Gestores em 11/jun/21: “A importância de promover uma Construção Social” 

 

 Salas Temáticas para evento de 18/set/21: foram avaliadas/ajustadas as modalidades 2020  

 Artes Visuais: desenhos, pinturas, esculturas, artesanatos, fotografia, bordados, grafite e design; 

 Poesia 

 Contação de histórias: vídeos de contação de histórias  

 Música: vídeo–clips de músicas; 
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 Vídeos de artes cênicas e audiovisuais – vídeos de teatro, de dança, de fotos, animações, curtas e 

games; 

 Movimento e brincadeira: vídeos de atividades esportivas, recreativas e brincadeiras; 

 Momento da pandemia: produções de artes visuais e audiovisuais produzidas durante a pandemia 

do Covid-19 que expressem sentimentos e emoções vivenciadas durante o período de isolamento 

social. 

 

 Modalidades para live de 18/set/21 (foram avaliadas as modalidades 2020) 

 DANÇA (quaisquer estilos, solo ou em grupo) 

 TEATRO (monólogos ou grupo) 

 APRESENTAÇÃO MUSICAL (solo ou em grupo) 

 CURTAS (cinema, videos, animações, games, video-arte, entre outros) 

 CIRCO (malabarismo, palhaço, acrobacia, monociclo, contorcionismo, equilibrismo, ilusionismo, 

entre outros) 

 POESIA (intervenções tradicionais ou apresentadas em novos formatos digitais)     

 

 Concurso de Fotografia – para 2022 introduzir um Concurso de Fotografia com apoio da Maria Helena e 

do PECP 

 

 Oficina Virtual sobre fotografia – Maria Helena se disponibilizou para proporcionar esta oficina em 

18/09/21 

 

 Ampliar a quantidade de salas – conforme entrega das postagens, será feita analise para manter no 

agrupamento já existente ou se necessário criar uma nova sala 

 

 Cultura Inglesa: solicitou um encontro para identificar com maiores detalhes as reais demandas e 

possibilidade de interação da Mostra Cultural com a Cultura Inglesa 

 

 

Próxima reunião: 25/05/2021 as 11h (via zoom) 

Pauta:  

1ª parte: modalidades para salas temáticas 2021 e live 2021 

2ª Parte: concurso de logotipo 

 


