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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 XIII MOSTRA CULTURAL DE PARAISÓPOLIS 2018  

Tema: MATEMATICA, CAMINHO PARA DESCOBERTAS  

Data: 07/06/2018 - 14h00 – 16h00  

Local: CEU Paraisópolis, prédio da Biblioteca, sala web 

 

Participantes: Terezinha P. (Voluntária), Miriam C. (Produção), Mônica P. (Casarão), Maurenice 

(PECP), Marcia F. (Pró-saber), Ana Paula S. (Casa da Amizade), Aida F. (Maria Zilda), Ellen B. (EMEF 

Paraisópolis), Luana M. (CEI Dona Diva), Miriam E. (CCA Dona Diva), Francisca R. (Agência 

Paraisópolis), Angela C. (Crescer Sempre), Magda M. (CEU EMEI Paraisópolis), Keli S. (CEU EMEI 

Paraisópolis), Renato C. (ETEC), Katia P. (Etec), Alessandra C. (CEI Ser), Juliana O. (UMCP) e Ismênia 

F. (CCT Paraisópolis).   

A reunião foi iniciada com a apresentação dos presentes e leitura da ata da reunião anterior realizada em 
09/05/2018; 
 
VERBA DO PATROCINADOR – Juliana informou que os documentos necessários para transferência dos 
recursos do patrocinado já foram devidamente registrados em cartório e enviados. Dessa forma, o aporte 
deverá acontecer em breve. Aproveitou para agradecer o apoio da FVV. 
 
CONCURSO DE REDAÇÃO – Foi realizado em 23/05/2018. Contou com 390 inscrições e foram realizadas 
332 redações (um número significativamente superior ao do ano passado). 
As redações estão sendo corrigidas em caráter voluntário por 2 professores especialistas em "Códigos e 
Linguagens." 
Renato da ETEC reportou que houve maior aceitação este ano e que todos os alunos fizeram a inscrição. 
Oportunamente serão comunicados os resultados da correção. 
 
CONCURSO DE VIDEOAULA – Informou-se a todos as normas gerais do concurso, destinado a alunos do 
Fund II (6º. ao 9º. Ano). A regulamentação está publicada no site www.paraisopolis.org – aba Mostra 
Cultural. Lembramos que as inscrições serão de 11 a 22 de junho/2018. 
 
ENCONTROS SOCIOEDUCATIVOS – Informou-se a todos que se encontram em tratativas os contatos com 
vários possíveis palestrantes. Devido ao excesso de compromissos a que estão submetidas as escolas e 
entidades neste mês, os encontros deverão acontecer em 30/06 e inicio e final de agosto. Assim que 
definidas as datas e palestrantes será amplamente divulgado. 
 
FEIRA GASTRONÔMICA – Silvana (Homero) encabeçará a organização da feira deste ano. Estão sendo 
colhidos orçamentos de barracas e discutidos com a Curadoria as normas e valores mínimos possíveis para 
os participantes. Será divulgado assim que houver definição desses itens. 
 
FESTIVAL DA JUVENTUDE – Juliana informou que estão previstas reuniões na 2ª. Quinzena de julho/2018 
e que o festival está previsto para acontecer em agosto/2018. 
 
OFICINAS – Foi reiterado que os cardápios de oficineiros estão publicados no site. Pediu-se ás 
escolas/instituições que escolham com a maior brevidade a oficina de seu interesse. 

http://www.paraisopolis.org/


_r2a 

Missão: Expor culturalmente a comunidade de Paraisópolis, ressaltando potencialidades, valorizando 

as práticas pedagógicas e culturais das escolas, organizações socioeducativas e artistas. 

Foi esclarecido que cada entidade poderá contar com UMA oficina. Aquelas que desejarem uma segunda 
oficina devem manifestar-se. Miriam fará uma planilha por ordem de data do pedido, que será atendido 
caso haja disponibilidade. 
Juliana também esclareceu que existe uma verba de R$ 200,00 por oficina realizada, para compra de 
material. A compra deve ser feita em nome da ASSOCIAÇÃO DE MULHERES DE PARAISÓPOLIS e a nota 
fiscal deverá ser apresentada no momento da conclusão da oficina, quando será reembolsada. 
 
INSCRIÇÕES PARA A MC – Juliana informou que em breve será disponibilizado no site a ficha de inscrição 
para as apresentações e exposições das escolas/entidades 
 
COMUNICAÇÃO – Houve o pedido de se melhorar a comunicação em relação à divulgação do logotipo do 
Patrocinador durante os trabalhos da Mostra 
 
CONCURSO DE LOGOTIPO – Foram apresentadas as quantidades de desenhos realizados pelos alunos das 
escolas/instituições, conforme tabela abaixo (50% maior que o total de 2017).  
 

 
ESCOLA / ENTIDADE 

Quantidade de desenhos 

 Gerados Faixa 1 Faixa 2 

1 Casa da Amizade 51 9 42 

2 CCA Dona Diva 40   40 

3 CCA São José 4   4 

4 CCT Paraisópolis 91 91   

5 CEI Dona Diva 43 43   

6 CEI Ser 115 71 44 

7 EMEF Casarão 100 40 60 

8 EMEF Maria Zilda Gamba Natel 40   40 

9 EMEI CEU Paraisópolis 120 120   

10 Programa Einstein na Comunidade de Paraisópolis 20   20 

 Totais 624 374 250 

 

Foram apresentados os 3 finalistas de cada escola/instituição em cada faixa etária e escolhidos os três 
primeiros lugares da Faixa Etária 1 (4 a 6 anos) e Faixa Etária 2 (7 a 15 anos). 
Foram eleitos pela comissão os desenhos abaixo identificados. 
O primeiro lugar da faixa etária 2 foi eleito o logotipo oficial da MC de 2018. Passará a constar de todos os 
documentos da MC de agora em diante. 
 

 

Próxima Reunião da COMISSÃO ORGANIZADORA será em 25/07/2018 – das 14 às 16h, na Sala WEB do CEU 

PARAISÓPOLIS. 
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Concurso logotipo MC 2018 – faixa etária 4 a 6 anos
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Concurso logotipo MC 2018 – faixa etária 7 a 15 anos 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


