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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 XIII MOSTRA CULTURAL DE PARAISÓPOLIS 2018  

Tema: MATEMATICA, CAMINHO PARA DESCOBERTAS  

Data: 25/07/2018 - 14h00 – 16h00  

Local: CEU Paraisópolis, prédio da Biblioteca, sala web 

 

Participantes: Francisca R (Agencia Paraisópolis), Barbara P (Entrenós), João S (Poeta), Sueli C. 

(Artesã), Fabiana S (CEI Ser), Quitéria M (CCA São José), Claudia B (CCT Paraisópolis), Julia D 

(Cartão Nova Paraisópolis), Dieciclene S (Skate Solidário), Michel E. (Assist. Adm), Camila P 

(EMEF Ceu), Magda M. (EMEI Ceu), Maurenice O. (PECP), Monica M. (Casa da Amizade), Carla T. 

(Unisa), Miriam C. (Produção), Juliana O (Coordenação), Marcelo (Telecatch). 

A reunião foi iniciada com a apresentação dos presentes e leitura da ata da reunião anterior realizada em 
07/06/2018; 
 
FESTIVAL DA JUVENTUDE – Francisca e Julia informaram que o festival acontecerá nos dias 15 a 
17/agosto, no anfiteatro do CEU Paraisópolis, das 14 às 17 horas. Informaram que o publico alvo será de 
alunos na faixa de 12 a 19 anos. Até o próximo dia 30/07/2018 serã publicados no site o material de 
divulgação e regulamento.   
 
VERBA DO PATROCINADOR – Juliana informou que a documentação foi entregue à FVV e que já foram 
realizados os dois aportes previstos: R$ 16.000,00 e R$ 40.000,00. 
 
CONCURSO DE REDAÇÃO –As redações estão sendo em caráter voluntário por  professores especialistas 
em "Códigos e Linguagens.  O resultado final será informado em breve. 
 
 
CONCURSO DE VIDEOAULA – Encerrou-se o prazo das inscrições. Os concorrentes foram contatados, no 
sentido e confirmar a inscrição e lembra-los que o produto final deve estar postado no youtube até 
03/08/2017, conforme regulamento. 
 
ENCONTROS SOCIOEDUCATIVOS – Foi realizado o primeiro encontro em 30/06/2018 com CAMILE ISOLA 
e LEONE COPPELMANS, a avaliação bastante positiva tanto por parte das palestrantes quando do público 
que compareceu ao encontro. 
 
Estamos aguardando resposta da Kelly (Centro de Formação da Escola da Vila) sobre potencial 
palestrante para 17/08/2018. 
 
Patrícia (ex-mathema) tem disponibilidade para 28/09/2018.  
 
Juliana abordará Mário Sergio Cortela  em 07/08 para confirmar disponibilidade para palestra. 
 
ENCONTRO DE GESTORES – Foi confirmada toda a logística que envolve a parceria com a Graded School 
Para realização dos encontros. 
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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. 

Será realizado pelo GRUPO AGATHOS  DE EDUCAÇÃO DO INSTITUTO EcoSOCIAL, no dias 10/08 (Tema: 
“Relações produtivas: o que o gestor precisa desenvolver, direcionar e gerenciar para formar equipes 
eficazes em uma Escola Viva” 
Agendados encontros também para 21/09 e 05/10. 
Toda a informação necessária será postada no site e serão enviados convites às gestoras e 
coordenadoras das escolas e entidades da Comunidade. 
 
 
 
FEIRA GASTRONÔMICA – Os interessados foram orientados para procurar SILVANA no HOMERO DOS 
SANTOS FORTES, no período da tarde.  
 
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. 
Juliana também lembrou 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 – Desde 04/07/2018 já está disponível no site o formulário de inscrições para a 
Mostra Cultural. Foi solicitado que as escolas /instituições façam suas inscrições o mais rápido possível. 
Lembrou-se que o critério de acomodação das atrações nos horários e locais pretendidos será a data da 
inscrição.  
 

  

Próxima Reunião da COMISSÃO ORGANIZADORA será em 09/08/2018 – das 14 às 16h, na Sala WEB do 

CEU PARAISÓPOLIS.  


