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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. 

7ª REUNIÃO COMISSÃO ORGANIZADORA DA XIII MOSTRA CULTURAL DE PARAISÓPOLIS 2018  

Tema: MATEMÁTICA, CAMINHO PARA DESCOBERTAS  

22/08/2018 - 14h00 – 16h00  

Local: CEU Paraisópolis, prédio da Biblioteca, sala web 

 
Participantes: Quitéria F. (CCA São José), Claudia B. (CCT Paraisópolis), Fabiana D. (CEI Ser), Camila P. (CEU 

EMEF), Seila S. (CCA São José), Sidneia S. (CCA São José), Monica M. (Casa da Amizade), Claudia C. (Cultura 

CEU), Priscila S. (CEI Anglicana), Marcia F. (Pró-saber), Maurenice L. (PECP), Michael E. (Aux. Adm.), Nilson 

S. (CEU EMEI), Magda M. (CEU EMEI), Terezinha P. (Voluntária), Juliana G. (UMCP), Francisca R. (Agência 

Paraisópolis), Julia D. (Cartão Nova Paraisópolis), Monica S. (CEU CEI), Sueli C (Artesã), Beatriz B (Gestora 

CEU), Marcelo F (Telecatch), Jussara C. (Poeta da Comunidade), Angela C. (Ass. Crescer Sempre), Miriam C. 

(Produtora), Rosana A. (ETEC), Katia P (ETEC). 

A reunião foi iniciada com a apresentação dos presentes e leitura da ata da reunião anterior realizada em 
09/08/2016. Juliana agradeceu o apoio da Fundação Via Varejo- Casas Bahia. 
 
FESTIVAL DA JUVENTUDE – Francisca e Julia reportaram os resultados do II FESTIVAL DA JUVENTUDE, 
que aconteceu no auditório do CEU Paraisópolis em 15, 16 e 17/08. Foram realizadas visitas prévias às escolas, 
ampla divulgação nas redes sociais e junto às entidades. A apresentação (ppt) com o registro das várias etapas 
da competição está disponível no site. Quatro grupos se inscreveram e participaram de maneira altamente 
positiva conforme o depoimento de ambas: ProSaber, Coletivo CocaCola, Casa da Amizade e CCA S. José. A 
Comissão (Julia, Francisca, Luana e Flavia) foi parabenizada pela organização e agradeceram a preciosa 
colaboração da FUNDAÇÃO VIA VAREJO, que viabilizou a realização do evento. As equipes vencedoras foram: 
1º. Lugar: Ginga Dance – Casa da Amizade  
2º. Lugar: Os Elites – CCA São José 
 
As duas equipes terão como prêmio uma viagem socioeducativa para Santos, em 25/08/2018. Participaram de 
reunião preparatória em 20/08/18 no CEU Paraisopolis com a prof Cida (EE M. Zilda). 
 
 
CONCURSO DE REDAÇÃO: Em 18/08/2018 foi realizado o passeio a SANTOS, como premiação às 35 
melhores redações e 6 vencedoras do CONCURSO DE VIDEO AULA. Tudo correu como o esperado e as 
reações dos estudantes foram altamente positivas conforme reportado pelas entidades participantes. 
 
ENCONTRO DE GESTORES – Terezinha reportou que o encontro ocorrido em 10/08/2018 contou com a 
participação expressiva de 34 pessoas e foi extremamente produtivo, o que foi confirmado pelas pessoas 
presentes que lá estiveram. Argumentou que esse tipo de atividade aumenta a sinergia entre as escolas e 
entidades da Comunidade, o que beneficia a todos. Agradeceu o apoio da GRADED SCHOOL, que oferece o 
local, estrutura e almoço aos participantes e o apoio da FUNDAÇÃO VIA VAREJO, que viabiliza a atividade. 
 
ENCONTRO SOCIOEDUCATIVO – Foi reiterado a todos que se realizará em 24/08/2018 o segundo encontro, 
na EE Maria Zilda Gamba Natel, das 11 às 12:30h, conduzido pela Prof Lais Pereira do Centro de Formação da 
ESCOLA DA VILA. Foram enviados convites a todos com as informações detalhadas. Também disponível no 
site. 
 
INSCRIÇÕES PARA PARTICIPAÇÃO NA MOSTRA CULTURAL – Muitas escolas/instituições ainda não 
fizeram sua inscrição para o dia da Mostra. Por este motivo os convites terão que ser impressos sem a lista de 
participantes. É necessário um trabalho de alerta a essas instituições faltantes, pois a distribuição dos espaços 
e horários em palco depende dessa informação o mais breve possível. 
 
Os presentes foram convidados a conversar com aqueles que lhes estão mais próximos: 
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 Monica S (CEI CEU) – falará com EMEI Burle Marx e CEMEI Irapará 

 Claudia (CCT) falará com CEI Açucena e Saber Viver IV 

 Nilson e Magda (EMEI CEU) falarão com EMEI Perimetral e EMEF Casarão 

 Seila – falará com Claudia (CUFA), Miguel Arraes e SASF V. Andrade-Paraisópolis 

 Angela (Crescer Sempre) falará com EMEF Paulo Freire 

 Terezinha (Curadora) falará com Maria Zilda 

 Francisca – falará com SASF, Rádio 

 Juliana – falará com ALEF, Escola do Povo, Espaço do Povo 

 Maurenice (Japa) falará com Josemir, Claudionor (Pets)  e Grupo Harmonia 

 Miriam (Produção) falará com Helio ArtesJá, Skate Solidário e Marcelo B.Box 

 Marcia (Pró-saber) – falará com InovaUrbs 

 Quitéria – falará com Mente Letal 

 Rosaba (ETEC) – Falará com Orquestra Filarmonica 

 Fabiana (CEI Ser) – falará com Orquestra Stherhaza 

 Jussara – falará com Radio Nova Paraisópolis, Projeto Viver  
 
 
FEIRA GASTRONÔMICA – Até o momento temos cinco inscrições para montagem de barracas no dia da 
Mostra. Estão sendo contatadas outras possíveis adesões. Juliana voltou a informar que o público da Mostra é 
significativo e que o consumo é compensador, desde que sejam praticados preços compatíveis (os mesmos 
cobrados em festas juninas). Interessados devem ser orientados para procurar SILVANA no EE HOMERO DOS 
SANTOS FORTES, no período da tarde.  
 
 
PRÉDIOS PARA EXPOSIÇÕES E CAMARINS / REFEITÓRIO – Foi confirmada a configuração avaliada 
anteriormente para os locais abaixo: 
 

 EXPOSIÇÕES: EMEF CEU PARAISÓPOLIS - Estarão disponíveis 7 salas no piso inferior e 9 no piso 
superior. Não foi possível visita hoje pois estão realizando provas externas no horário da reunião. Será 
elaborado um MAPA das salas disponíveis, com medidas, localização e indicação de solário, que será 
enviado àqueles que se utilizarão desses espaços. A preferência será dada por ordem de inscrição. 

 

 CAMARINS E DEPOSITO DE MATERIAL: CEI CEU PARAISÓPOLIS – Monica entregou mapa do local 
com a localização de 5 salas disponibilizadas para esse fim. Comentou que foi colocado espelho nas 
salas em que não havia. Se necessário usar também salas da EMEI 

 

 REFEITÓRIO: Será utilizado o refeitório da EMEI. Em conversa anterior com o novo diretor da EMEI 
Nilson, ficou estabelecido que o espaço do refeitório e cozinha estarão à disposição da Mostra e que 
uma representante da terceirizada que administra a cozinha (Base) estará presente. Há disponibilidade 
de uma diária para reembolsar o trabalho de fiscalização e auxilio para essa profissional. 

 
Beatriz (Gestora do CEU Paraisópolis) informou sobre as adequações que estão sendo providenciadas, de modo 
que o espaço esteja apropriado para dia da Mostra.  
 
 
ABERTURA DA MOSTRA CULTURAL - Foi confirmada a presença do CORAL VIVENDO COM ARTE. Antes 
da próxima reunião as instituições que fazem parte da Comissão Organizadora (ou seja, que comparecem 
assiduamente às reuniões da comissão) devem escrever para mostracultural@paraisopolis.org informando o 
nome completo dos 2 representantes que subirão ao palco na abertura. Estas pessoas deverão estar no teatro 
interno do CEU as 8:45 no dia da MC (15/set/18).   
 
SINALIZAÇÃO – Juliana vai falar com Barbara sobre as dimensões dos banners para palco interno, externo. 
Francisca e Julia, com apoio do Michael Eduardo vão providenciar a arte desses e dos demais banners 

mailto:mostracultural@paraisopolis.org
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necessários, de modo que Miriam possa fazer as cotações e providenciar a execução. URGENTE pois requer 
aprovação da arte pela FVV (min uma semana) 
 
 
PALCO – Temos em nosso poder várias cotações para o palco externo. Juliana fez pedido para a SME para 
fornecimento do palco e ainda está aguardando resposta. Sendo negativa, já temos uma opção compatível com 
nosso orçamento. 
 
 
ESCOLHA DE LOCAL NO BEC E SALAS DE EXPOSIÇÕES – Os representantes presentes fizeram visita ao 
BEC e comunicaram para Maurenice suas preferências de local. Os que ainda não fizeram sua inscrição se 
adequarão aos espaços disponíveis. 
 
COMISSÃO DE PRÊMIOS – Juliana reiterou pedido a todos que acionem seus respectivos contatos para 
angariar os prêmios para os vários concursos. Temos assegurado prêmios para 1º. lugar geral do logotipo (verba 
orçamentária FVV), e uma bicicleta para o 1º. lugar logotipo dos menores (captada por Terezinha).  
 

Faltam 13 prêmios a saber: 

 redações (3 finalistas): 3 prêmios 

 videoaula (3 duplas finalistas): 6 prêmios 

 logo: 2 prêmios 7-14 a, 2 prêmios 4-6 a 
 
Jussara (escritora) ofereceu 2 kits de livros de poesia.  
Quitéria (oficineira) ofereceu um final de semana na praia – avaliar viabilidade/logística. 
 
Próxima Reunião da COMISSÃO ORGANIZADORA: em 04/09/2018 – das 14 às 16h, na Sala WEB do CEU 
PARAISÓPOLIS.  


