
r2 

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 XIV MOSTRA CULTURAL DE PARAISÓPOLIS 2019 

 

Tema: PENSO, SINTO E TRANSFORMO PARAISÓPOLIS 

Data: 16/05/2019 - 14h00 – 16h00  

Local: CEU Paraisópolis, prédio da Biblioteca, sala web 

 

Participantes:  Camila (EMEF CEU), Erica e Janaina (CEI SER), Juliana G. (UMCP), Sidneia e Seila  (CCA S. 

José), Lucimar (EMEF Casarão), Michaela e Ana Paula (C. Amizade), Fabiana (Voluntária), Quitéria 

(Voluntária), Jessica (SASF. Paraisópolis), Rodrigo D. (coordenador pedagógico EMEI CEU). 

Ata da 3ª reunião: Após a leitura da ata, foi retomado o item referente à montagem e 

desmontagem com objetivo de elucidar o pedido de revisão realizado na reunião anterior e 

observado durante a leitura. Juliana falou da importância dos participantes da Mostra 

revisarem as regras presentes para facilitar as alterações que forem necessárias sendo abertas 

sugestões. Porém não houve alterações nas regras existentes até o momento. 

Trabalho Voluntário: Quitéria disse estar a disposição para realizar junto à Mostra Cultural 

trabalhos voluntários. 

Aportes: Juliana compartilhou que a Mostra Cultural segue sem aportes até o momento e a 

proposta do Projeto enviada ao Banco Itaú  segue em análise.  

Foi dito ao grupo que considerando a data de envio do Projeto e o período de analises de 

Projetos pelo Itaú, que acontece a cada três meses, a resposta para Mostra deverá ocorrer em 

meados de julho.  

Captação de recursos: Juliana compartilhou a possibilidade de captação de recurso a partir do 

Financiamento Coletivo, campanha Cultural do BNDES. Embora Juliana tenha relatado não ter 

lido o edital minuciosamente, compartilhou com o grupo presente na reunião as formas de 

doação que podem ser realizadas e como a doação de um benfeitor se multiplica devido ‘a 

campanha. A entrada do projeto da Mostra nesta campanha não anularia a tentativa de 

captação via Lei Rouanet. 

Juliana falou da importância do engajamento de todos para ativar a rede compartilhando e 

conseguindo benfeitores para o projeto. Michaela (C.A) disse estar disponível na 2ª quinzena 

de junho para auxiliar no engajamento da campanha. No momento o maior comprometimento 

que houve foi em relação a divulgação nas redes sociais para a busca de benfeitores e não houve 

a formação de Comissão responsável. Juliana irá ler o edital para sanar dúvidas,  como o que 

acontece caso não se atinja o valor esperado. 

A campanha pode se iniciar com o valor mínimo de 30 mil. 
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Concurso do logotipo: As representantes das instituições compartilharam o processo de 

desenvolvimento do desenho para o concurso. 

Lucimar (EMEF Casarão), compartilhou a empolgação das crianças em participar de mais um 

concurso, porém demostraram dificuldades em assimilar os conceitos do tema para serem 

representados em desenhos. 

Michaela(C.A), compartilhou sobre o trabalho realizado com poemas, histórias de 

transformações e falou do processo que foi rico e trabalhou além das transformações do espaço 

físico, tratou o tema como transformação interior do ser humano. 

Camila (EMEF CEU), compartilhou que o tema da Mostra Cultural Penso, Sinto e Transformo 

Paraisópolis está sendo o projeto principal no EMEF CEUç para a realização  do desenho houve 

discussões sobre denominadores transformadores na comunidade e foram levantados pelas 

crianças, dança, esporte e educação e tais denominadores se refletiram no desenhosç mesmo 

com a complexidade do tema todos participaram com entusiasmo.  

Erica e Janaina (CEI SER), compartilharam que o tema da Mostra vem sendo realizado em 

conjunto com o Projeto das emoções já existente na instituição com ações de amor que podem 

transformar a comunidade. Falaram sobre o início do desenvolvimento destas ações desde a 

Páscoa com a saída das crianças para entregarem mensagens a comunidade e sobre as visitas 

aos comércios como parte do projeto com ações transformadoras. Também realizaram 

apresentação de slide mostrando o envolvimento das famílias e colaboradores na votação 

interna dos desenhos.  

Sidneia e Seila (CCA São José) compartilharam que o trabalho foi realizado através de diálogos 

sobre o tema e a estimulação do imaginário das crianças e todos realizaram os desenhos com 

empolgação, buscando retratar a comunidade. 

Sugestão: Com tudo isso Juliana sugeriu um vídeo com depoimentos sobre o processo de 

desenvolvimento dos desenhos para ser exibido no momento da premiação. Porém a ideia 

precisa ser amadurecida. 

Vencedor: Yuri Gomes Macedo/ 8 anos                                                   

 CEU EMEF PARAISÓPOLIS / 3º ANO B  
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Classificação Final: 

Categoria de 4 até 6a.e 11meses 

 

1º CLARISSE SAMPAIO DA SILVA                  2º  NATALY ESTEVES DA SILVA                   3º KAUÃ SOUZA PEREIRA                                                                                                                                                                                   

6 ANOS                                                     6 ANOS                                                              6 ANOS                                                                                                       

CEI SANTO ESTEVÃO REI                                CEI SANTO ESTEVÃO REI                                 CASA DA AMIZADE                                           

                                          

 

Categoria de 7 até 15 anos 

 

1º- YURI GOMES MACEDO                       2º WEVERTON FERREIRA DE J. VIANA         3º HUGO CÉSAR S.GONZAGA 

8 ANOS                                                            14 ANOS                                                             12 ANOS                 

 CEU EMEF PARAISÓPOLIS/3ºANO          CCA SÃO JOSÉ                                                      CEI SANTO ESTEVÃO REI    

                                     

 

Desenhos: Juliana solicitou que os desenhos voltassem para as instituições e fossem trazidos 

posteriormente à Curadoria na vespera da MC 2019 para evitar perdas. 

Inscrições para XIV Mostra Cultural de Paraisópolis:  on line 06/05/19 a 06/09/19. Foi 

relembrado às instituições que as inscrições já estão abertas. 

 

Ata minutada por Fabiana (V.)  


