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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 

 

XII Mostra Cultural de Paraisópolis 

5ª REUNIÃO COMISSÃO ORGANIZADORA DA MOSTRA CULTURAL 2017 

Tema: “DESPERTO, DESCUBRO E REALIZO”  

Data: 26/07/17 - 14h00 – 16h00 

 Local: CEU Paraisópolis, prédio da Biblioteca, sala web 

 

 A reunião foi iniciada com a apresentação dos participantes: Elizandra (Associação das Mulheres de 

Paraisópolis), Luana M. (CEI Dona Diva), Daniele C. (CCT Paraisópolis), Roberto Carlos (E.E. Etelvina), 

Julia Drezza (Cartão Nova Paraisópolis), Francisca (Agência de Paraisópolis), Barbara (Entrenós), Alison 

(assist comun), Lilian (Fundação Via Varejo), Valéria M. (CEU  Cultura Gestão), Rosely T. (SASF-

Paraisópolis), Alessandra P. (DRE Campo Limpo), Eliana M. (CEU CEI Paraisópolis), Rosana A. ( ETEC 

Abdias), Priscila R. (ETEC Abdias), Alessandra C. (CEI SER), Magaly (EMEF Paulo Freire), Neila (EMEF 

Paulo Freire), Ana Maria (CEU EMEI  Paraisópolis), Anita (CEU EMEI Paraisópolis), Marcia (E.E. Maria 

Zilda), Diecilene (Ong Skate Solidário),  Japa (Programa Einstein na Comunidade), Josemi ( Artista da 

comunidade); Monica (Casa da Amizade), Juliana O (Escola do Povo), Miriam (produção) 

 Foi realizada a leitura/correções da ata do dia 13/06/2017; 

 Campanha de financiamento coletivo (crowdfunding) através do site “benfeitoria” foi bem sucedida, 

conseguindo atingir o valor de R$40.000,00 que correspondia à meta; 

 Inscrição online para Mostra: já está disponível no site www.paraisopolis.org na aba Mostra Cultural; é 

necessário preencher o formulário com os dados, especificar tudo que será utilizado e o prazo máximo 

para se inscrever será de até 10 dias antes da Mostra Cultural. No formulário de inscrição também irá 

aparecer o campo de número de camisetas, lanches, entre outros pedidos; 

 Monica M. e Juliana ensinaram passo a passo como preencher o formulário e tiraram dúvidas; fizeram 

um chamado aos envolvidos na reunião para que antecipem na medida do possivel as inscrições, 

porque se deixarem para última hora poderão correr o risco de se encaixar somente nos espaços que 

ficarem em aberto; 

 Ensaios: Na semana da Mostra a quadra e o teatro ficarão reservados para ensaios, porém cada escola, 

ong, instituição ou artista da comunidade deverá entrar em contato com a equipe de Cultura do CEU 

Paraisópolis para agendar os ensaios; 

 Para a abertura da Mostra Cultural, foi sugerida a participação do Coral de Paraisópolis do PECP; 

 Encontro Sócio Educativo com Adriana Friedman, foi considerado positivo e bastante elogiado por 

todos que participaram, entre os depoimentos tivemos as seguintes falas: 

“Gostei bastante, porque ela frisou a importância do brincar para a criança e indivíduo. ” 

“ A palestra me fez refletir sobre os alunos de 5º e 6º anos com problemas de indisciplina. ” 

“ O poder curativo, resgate de valores, forma de contação foi algo que me chamou a atenção, pois 

segunda Adriana é no brincar que podemos perceber o que a criança é.” 

“Muito ricas as referências bibliográficas apresentadas por Adriana” 

Foi informado por Monica M. que o ppt da palestra está disponível no site da Mostra 

 

 

http://www.paraisopolis.org/
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 3° Encontro Sócio Educativo da XII Mostra Cultural de Paraisópolis 

Tema: Uso de competências socioemocionais como diferencial para o século XXI 

Palestrante: Prof. Almir Vicentini  

Data: 18/08/17 

Horário: 13:30h as 16:00h 

Local: CEU  Paraisópolis 

Inscrições por email: mostracultural@paraisopolis.org (as vagas são limitadas) 

 Concurso de redação para E.M.: Os 40 colocados e finalistas, mais um educador representante de cada 

escola participante, farão um passeio patrocinado pela Mostra Cultural de Paraisópolis para Santos, 

onde terão a oportunidade de conhecer o Porto de Santos, Monte Serrat, Museu do Café, entre outros 

pontos turísticos; 

 Na segunda-feira dia 31/07 as 14:00h os integrantes da comissão Organizadora do concurso de redação 

da Mostra irão se reunir na Escola Etelvina para pensar e organizar os responsáveis que irão 

acompanhar os alunos no passeio, bem como aexpectativa de  atividade que deverão apresentar na 

Mostra; 

 Oficinas: escolher até o dia 11/08; caso não tenha a oficina que deseja, mas tem a indicação de algum 

oficineiro, pode entrar em contato com a Miriam C., lembrando que para ser oficineiro é preciso ter 

nota fiscal e se cadastrar; 

   Monica M.  mostrou passo a passo como pesquisar as oficinas e preenchimento do formulário de 

inscrições; 

 Juliana explicou que o palco externo é contratado, que no ano passado a prefeitura cedeu o palco, mas 

esse ano ainda não está confirmado, mas já foi enviado o ofício para prefeitura solicitando: iluminação, 

palco, som e gerador. Já foi encaminhado ofício para SABESP solicitando água e estamos no aguardo da 

confirmação, porque ainda não há respostas; 

 Atrações: Ainda não há nada confirmado, mas a Alessandra (DRE Campo Limpo) ficará responsável de 

ver alguma possibilidade na programação do CEU e fazer solicitações; 

 Camisetas: Monica M. orientou todos a terem bom senso ao fazer os pedidos das camisetas e pedir 

para as pessoas que realmente irão trabalhar em período integral;  

 Convites: ainda não foram providenciados, mas a Juliana O. irá tentar organizar para que eles sejam 

distribuídos com antecedência; 

 Foram retomadas as subcomissões e as tarefas que cada grupo tem a desempenhar; na próxima 

reunião os mesmos deverão apresentar resultados para que todos possam acompanhar a evolução e 

conquistas dos mesmos; 

 Salas: Alessandra (DRE Campo Limpo) relatou como foi o uso das salas da EMEF  do CEU Paraisópolis 

no ano de 2016 e disse que precisamos repensar o uso das mesmas, porque foi um prédio pouco 

visitado, o que não prestigiou muito os trabalhos que estavam sendo expostos. A sugestão da Juliana 

seria de utilizar esse prédio como “Ponto de apoio”; 

 Concurso desenho categoria Educação Infantil: os membros da Comissão Organizadora foram os 

jurados da eleição que resultou: 

 1º Lugar – Yasmin Batista Freire – 5 Anos (CEI Santo Estêvão Rei); 2º lugar – Helena Carvalho Castro 

-5 anos (CEU EMEI Paraisópolis), 3º lugar – Andressa Samara Faustino de Oliveira – 6 anos (CEI Santa 

Escolástica); menção honrosa  – Christoffer Miguel Alves de Paula – 5 anos (CEU EMEI Paraisópolis) 

 

 Próximas reuniões: 23/8, 5/9, 13/9, 28/9, 18/10 
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