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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 

6ª REUNIÃO COMISSÃO ORGANIZADORA DA MOSTRA CULTURAL 2017 

Tema: “DESPERTO, DESCUBRO E REALIZO”  

Data: 10/08/17 - 14h00 – 16h00 

 Local: CEU Paraisópolis, prédio da Biblioteca, sala web 

 

 A reunião foi iniciada com a apresentação dos participantes: Tatiana Macedo (UNISA), Fernanda  L. 

(UNISA), Luciana Jesus (UNISA), Thiago Santana (UNISA), Carla Thomas (Profª UNISA e Perimetral), 

Rosely T. (SASF), Auda F. (E. E. Etelvina), Quitéria F. (CCA São José), Michele A. (CEMEI Irapará), 

Alessandra B. (DRE Campo Limpo), Anita B. (EMEI CEU  Paraisópolis), Maurenice L. (PEC Paraisópolis), 

Márcia F. (Pró Saber), Miriam C. (Produção), Terezinha P. (Voluntária), Felipe D. (Crescer Sempre), 

Marcelo (Projeto Telecatch – A Ressurreição), Ilza R. (Instituto Escola do Povo), Alessandra C. (CEI SER 

– Mosteiro), Diogo S. (CCA São José), Eliana M. (CEU CEI Paraisópolis), Katia M. (ETEC  Abdias do 

Nascimento), Priscila R. (ETEC Abdias do Nascimento), Rosana A. (ETEC Abdias do Nascimento), 

Renato M. (ETEC Abdias do Nascimento), Josemi D. (Artista da Comunidade), Cida G. (E.E. Maria 

Zilda), Diecilene G. (Ong Skate Solidário) 

 Miriam Castilho fez a leitura da ata do dia 26/07; Robson  (ALEF); 

 Oficinas: Juliana O. iniciou a reunião relembrando que o prazo máximo para solicitar as oficinas é até 

o dia 11/08; explicou o procedimento para fazer inscrições, para que não percam a oportunidade; 

 Passeio para os alunos do concurso de redação: Hoje dia 10/08 as 17:30h acontecerá uma reunião 

dos alunos das escolas Maria Zilda, Etelvina e ETEC junto com os educadores para ouví-los e informá-

los sobre o passeio para a cidade de Santos em 17/ago. A empresa que ficará responsável em levá-los 

é a  Sampatur e a Mostra irá patrocinar (valor total R$6.400,00; 

 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) 

Obs: As inscrições estão abertas, os educadores, coordenadores, diretores, artistas da comunidade 

estão convidados e serão bem vindos; 

 Feira Gastronômica: Devido a uma pesquisa sobre a necessidade de ter alimentos para consumo do 

público, este ano teremos barracas em que serão vendidos alimentos. Os interessados deverão se 

inscrever com a Silvana (Vice diretora do Homero) as 14:00h as 20:00h, porque serão alugadas barracas 

e as pessoas da comunidade, instituições e interessados poderão se candidatar. Para realização deste 

aluguel é necessário cumprir algumas normas que serão colocadas aos candidatos e terá um custo de 

R$150,00 para o aluguel da tenda e R$ 200,00 que será destinado à Mostra totalizando R$ 350,00. 

 Local da Feira Gastronômica: Felipe (Crescer Sempre) sugeriu que fosse no refeitório da EMEF, assim 

poderia ser organizada uma praça de alimentação, até por conta de atender as necessidades das 

barracas e assim as salas da EMEF podem ser utilizadas para realização de exposições. 
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  Alessandra B. (DRE Campo Limpo) explicou que o CEI, EMEI e EMEF Paraisópolis estão com uma nova 

direção e demonstraram preocupação com os patrimônios das unidades por terem passado 

recentemente por reformas. Juliana O. explicou que existe um regulamento para montagem e 

desmontagem das salas, uso de materiais e espaços do CEU que determinam o que pode e que não 

pode para assim evitarmos possíveis problemas (vide normas no site); 

 Juliana O.  e Miriam C. (Produção) enviaram para Valéria o regulamento (montagem e desmontagem) 

para atualização, mas ainda não obtiveram retorno; foi explicado que qualquer patrimônio que for 

danificado no evento a Mostra Cultural se responsabiliza e pagará pelo dano; 

 Robson comentou sobre a organização das salas após a realização da Mostra, pois ao repor as cadeiras 

e carteiras nas salas não sabiam de quais salas eram originárias porque faltava identificação. No 

entanto foi sugerido que fossem etiquetadas para melhor organização e devolver esses materiais 

corretamente para as salas; 

 Solicitação de palco: ainda não foi obtida nenhuma resposta, mas o ofício já foi encaminhado para a 

Secretaria de Governo; 

 Atração: Alessandra Perossi (DRE Campo Limpo) entrou em contato com a Cristina Ranéia e ela vai 

verificar a programação e atrações da “Programação Cultural” para que possamos a partir deste 

“cardápio” escolher as atrações que atraiam o público. Juliana O. explicou que devemos pensar em 

atrações tanto para o público infantil como juvenil, porém seguindo alguns critérios que já vem sendo 

colocados nas mostras anteriores em respeito a todo o público presente (apologia ao crime, drogas, 

sexualidade etc); 

 Sugestões de atrações: Banda Estralo, Banda Trapo, Banda Barbatuques, Maria Gadú, Thaíde etc. 

 Sabesp: Está confirmada a participação de tenda com água para o público da Mostra; 

 AES Eletropaulo: Procuraram a Juliana para fazer algumas ações durante a Mostra, porém a Curadoria 

terá uma reunião para organizarem o que será realizado; 

 Convites: Teresinha (Voluntária) espera fazer a entrega dos convites até o dia 30/08; foi explicado que 

esse ano o convite terá apenas frente sem verso; 

 Divulgação: Foi pedido que todos comecem a divulgar o evento da Mostra para as famílias através de 

cartazes, bilhetes ou até mesmo boca a boca a fim de que possamos atrair mais público; 

 Consultoria Entrenós: Estão cuidando da comunicação, Julia Drezza (Cartão Nova Paraisópolis) e 

Francisca (Agencia de Paraisópolis), farão um post com a # divulgando o espaço e o trabalho de todos 

que estão construindo a Mostra 2017. Ficou combinado de qualquer dúvida enviar email para: 

www.mostracultural@paraisopolis.org; 

 Parceria: A Escola Graduada fez parceria e os alunos irão fazer o registro fotográfico  de toda Mostra 

e no final teremos um livro  com fotos de todos os momentos e eventos que acontecerão na XII Mostra 

de Paraisópolis; 

 Exposições: Os prédios do CEI e EMEI do CEU Paraisópolis serão utilizados para exposições (a confirmar 

após termino das inscrições em função das solicitações dos participantes);  

 Premiação: No dia da Mostra os finalistas das categorias de 4 a 6 anos e de 7 a 15 deverão estar 

presentes na abertura do evento com os educadores e responsáveis;  

 Próxima reunião: 23/ago/17  
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