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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. 

 

5a REUNIÃO COMISSÃO ORGANIZADORA DA XVI MOSTRA CULTURAL DE PARAISÓPOLIS 2021 

Tema: Reinventar um novo mundo 

 

Data: 25/05/2021 - 11h00 – 12h30 

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

 

Local: via zoom  

Participantes: Mônica e Lucas (Casa da Amizade), Camila e Breno (EMEF CEU Paraisópolis), Karla 

(EMEF Perimetral), Olivia (Crescer Sempre), Terezinha (Iris), Maria Helena, Juliano, Larissa e xx 

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

Silvia (Cultura Inglesa), Sheila D. (EE Etelvina), Isabel A. (Homero)  

Propósito da reunião: Alinhamento dos preparativos para MC 2021, votação do logotipo MC 2021  

Facilitadora: Terezinha Paladino (Iris Consultoria) 

Assuntos abordados nesta data: 

1- Avisos  

✓ Tema do Encontro de Gestores-11/06/2021 as 9H 

✓ Concurso de Redação (on line) – liberação do link 25/05/2021 as 17H  

✓ Convite a participarem da próxima reunião da Multi em 27/05 às 9H para abordar 

o tema Educação 

2- Escolha do Logotipo 2021– Parte 1- Olivia conduziu todo o processo, apresentando num 

primeiro momento o quadro com a quantidade de inscrições por categoria (anexo 1)  

3- Escolha do Logotipo 2021 – Parte 2- Olivia deu continuidade ao processo:  

✓ Expos os desenhos finalistas de cada instituição (max 3) por categoria (idade) 

✓ Em cada categoria proporcionou a eleição dos mesmos através de votos efetivados 

pelos participantes (anexo 2) 

✓ Escolha do vencedor (logo MC 2021) - através de nova votação entre os três 

primeiros finalistas de cada categoria (a ser divulgado na live de 18/set/21)  

 

 

Próxima reunião: 08/06/2021 as 11h (via zoom) 
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Anexo 1: Desenhos participantes 

Anexo 1: Desenhos participantes 

 

Anexo 2: Desenhos finalistas 

 

                           

                                                  

                      

                                

                   

                             

                           

                           

                   

                          
           

       

               

                                   

                         

                           

                                                  

                      

                                

                   

                             

                           

                           

                   

                          
           

       

               

                        

               
                        

       
   

                   

                              

                 
                          

                          

                         

                   
                          
               

            

                                   

                         


