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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 XIV MOSTRA CULTURAL DE PARAISÓPOLIS 2019 

 

Tema: PENSO, SINTO E TRANSFORMO PARAISÓPOLIS 

Data: 14/8/2019 - 14h00 – 16h00  
Local: CEU Paraisópolis, prédio da Biblioteca, sala web  
 
Participantes: Maurenice (Japa-PECP), Roberto (EE Etelvina), Juliana (UMCP), Monica (Casa da 
Amizade), Marineide (Artesãs P.), Gabrielle (ProSaber), Luzia (Creche Cristina Nardinelli), Elba (Creche 
Anglicana), M. José (Inst Anglicano Ana Paula Quintão), Eliana (CEI CEU Paraisópolis), Greice e Nilson 
(EMEI CEU Paraisópolis), Camila e André (EMEF CEU Paraisópolis), Poeta (Gestão CEU Paraisópolis – 
Cultura) 

 
Ata da 6ª reunião: leitura e correções da ata.  
 
Captação de recursos: Juliana (UMCP) disse que ainda não se tem nenhuma notícia de progresso 

na captação. Além do Prefeito, Juliana informou que esteve com Felipe Sabará (Secretario 

Estadual de Cultura) e foi orientada a enviar oficio solicitando palco externo, som e gerador; 

aguardando resposta. Juliana informou que encaminhou oficio para a Sabesp fazer distribuição de 

água. Relatou que foi contatada por Natalia-FVV e a pedido dela encaminhou projeto MC 2020 

para Via Varejo. 

Layout dos banners e convite: Juliana informou que conseguiu uma pessoa para fazer; Monica 

ficou de mandar para Juliana a arte final feita por voluntaria da ProSaber e validada pelo grupo 

organizador do concurso. Para reaproveitamento dos layouts básicos 2018, Japa pediu os arquivos 

editáveis para Michael (que fez os banners do ano passado).  

Normas de Montagem e Desmontagem: foi feita leitura conjunta das normas 2018. Japa (PECP) 

falou sobre os problemas de desmontagem antecipada ocorridos em anos anteriores. Ficou 

decidido horário de visitação em 14/set/19 das 10h às 16h30. Os ajustes acordados pelos 

presentes foram incorporados na revisão que constitui anexo desta ata. Juliana (UMCP) falou 

sobre a importância de não ter atividade na quadra no dia da Mostra Cultural. Poeta alertou que 

apenas um camarim o auditório poderá ser usado. Foi lido/ajustado o oficio para empréstimo de 

moveis (anexo desta ata) 

Atribuição de responsáveis/voluntários pelos espaços em 14/set/19: 

Gestão-Cultura: Eduardo A. Gonçalves, Poeta 

CEI: Monica Stopassoli ou Ana Custodio 

EMEI: Nilson 

EMEF: Camila 

BEC: Japa ( PECP)  e Suely artesã: 
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Mestres de cerimônia: Japa (PEC) falou sobre a importância de ter 2 ou 3 pessoas para cada palco. 

Palco externo: Roberto Cezzaretti voluntariou-se para manhã. Acácio para tarde? Gabrielle (Pro 

Saber) ficou de ver com os integrantes da banda Tocando na Real. 

Barracas gastronômicas: Japa conversou com as responsáveis Silvana (Escola Homero) e Claudia 

(CUFA), no momento temos 5 barracas (refri, bolo, cachorro quente, salgados e carne louca). Vão 

antecipar a taxa de R$ 200 por barraca para o aluguel de tendas padronizadas. 

Exposição dos desenhos do logotipo: Roberto (EE Etelvina) sinalizou possibilidade de ser feita 

pelos professores da EE Etelvina na tarde de 13/set/19. 

Convites: considerando a falta de verbas, a distribuição será feita por email. \ 

Controladores de acesso: Juliana informa que Flavia vai organizar com o Coletivo Jovem Coca 

Cola. 

Ambulância: foi solicitado que Japa contate Erica para consultar apoio de D. Thelma (PECP) 

Atração para abertura: avaliadas alternativas. 

Mobilização das escolas, instituições e artistas para o evento da MC 14/set/19: pediu-se a ajuda de 
todos para ligar e mobilizar outros ainda não-inscritos conforme abaixo: 
 
Cristina (EMEF CEU): Biblioteca CEU Paraisópolis, CEU EMEF Paraisópolis, CEU Gestão Cultura, EMEF 
Perimetral, Instituto Rampa 
 
Eliana (CEU CEI): Eletropaulo, Caritas Santa Suzana, Instituto Tiago Camilo. 
 
Gabrielle (Pró Saber SP): EMEI Burle Marx, Luau de Paraisópolis, Radio de Paraisópolis, Sarau de 
Paraisópolis    
 
Jackson (Pró Saber SP): Ballet Paraisópolis, Coletivo Jovem Paraisópolis Coca-Cola, Nogan – Música  
 
Maurenice (Japa): Agência Paraisópolis, Associação das Mulheres de Paraisópolis, Centro Dia do Idoso, 
EE Prof. Homero dos Santos Forte, Grupo Harmonia, Instituto Escola do Povo, Jussara Carvalho 
(Escritora de Paraisópolis),  SASF – Serviço de Assistência Social a Família – V.A/ Paraisópolis, UMCP 
 
Lucimar (EMEF Casarão): Berbela – Artista da Comunidade, Estevão – Gaudi de Paraisópolis, Mirian 
Souza – Cantora, PIM - Periferia Inventando Moda  
 
Marlene (CEISER): ORQUESTRA SINFÔNICA JUVENIL ESZTHERHÁZA 
 
Monica (Casa da Amizade):Cartão Nova Paraisópolis, Alberlan José da Silva, Organização Skate 
Solidário 
 
Patricia (I. Anglicano): CCA Dona Diva - Mosteiro S. Geraldo, CEI Anglicana Renata Eugenia Rodrigues, 
CEI Dona Diva - Mosteiro S. Geraldo 
 
Renato (ETEC): Coral Vivendo Com Arte 

Ata minutada por Maurenice (PECP) 
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Normas de montagem e desmontagem das exposições para a  

XIV Mostra Cultural de Paraisópolis 

 

Montagem 13/09/2019: das 08:00 às 19:00 

Evento 14/09/19: visitação das exposições das 10:00 às 16h30 

Desmontagem: 14/09/2019   (obs: após a saída dos visitantes): 

 Trabalhos nas salas até liberação dos prédios: 16:30h às 17:30h  

 Carga/descarga até saída do CEU: 17:30h às 21:00h 

 

O que poderá ser retirado das salas do 
 EMEI e EMEF? Obs: não se pode retirar 
para fora da unidade 

Mesas; 
Cadeiras; 

O que não poderá ser retirado das salas 
do CEI, EMEI e EMEF? 

Armários; 

Em quais salas serão guardados os 
mobiliários? 

Vide salas indicadas como DEPÓSITO  na 
programação das salas 

Quem irá organizar as mesas e cadeiras 
após a Mostra Cultural? 

As escolas/organizações participantes ficarão 
responsáveis pela organização das salas, tendo 
que devolver a mesma quantidade de mesas e 
cadeiras retiradas. 

Os solários poderão ser utilizados? Sim 

Quais materiais poderão ser utilizados? Massinhas adesivas reutilizáveis, os já 
instalados nas paredes das escolas, as madeiras 
localizadas nos corredores e salas de aula. 
Sobre cortiça podem ser colocados grampos. 

Quais materiais não poderão ser 
utilizados para a montagem dos trabalhos 
no dia da Mostra? 

Fita crepe, fita dupla face, cola quente, pregos, 
durex, fita grossa... 

Nas salas têm tomadas? Sim 110 V 

Quem irá retirar as mesas e cadeiras das 
salas? 

A retirada das mesas e cadeiras é de 
responsabilidade da instituição que estiver 
responsável pela sala. 

Poderão ser colocados trabalhos nas 
paredes das salas, corredores e lousas? 
(obs: não se pode colar nada na lousa) 

-EMEI e EMEF: Sim, desde que se utilizem os 
materiais já citados.  Fica a sugestão das escolas 
colarem os trabalhos em TNT ou papel craft e 
amarrar nos buraquinhos que existem nas 
paredes perfuradas das salas e corredores. 
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Onde serão as salas de 
figurino/concentração para os grupos? 

Na CEI (a confirmar, obs 3) 

Observações importantes feitas pelos 
diretores/coordenadores das três 
unidades. 

-CEI, EMEI e EMEF: Os trabalhos encontrados 
nas paredes das salas no dia da montagem não 
deverão ser retirados, pois fazem parte da 
rotina do professor e não podem ser 
removidos; 
-Os armários da sala de aula ou do corredor não 
poderão ser retirados ou removidos do lugar 
em que se encontram para evitar danos. 
-As cortinas das salas não deverão ser retiradas. 
-As lousas brancas não poderão ser utilizadas. 

Camarim do Anfiteatro no BEC:  
(obs: apenas um camarim está em 
funcionamento pois o segundo foi 
interditado para manutenção) 

Tomar cuidado para não danificar a decoração, 
as araras e o balcão de mármore, pois são 
materiais novos que exigem cuidados. Pede-se 
orientar os alunos quando forem fazer uso do 
espaço.  

 

 Obs 1: Eduardo Antônio Gonçalves (Gestor do CEU Paraisópolis)  

 Obs 2: As instituições que precisarem de mesas/cadeiras para suas exposições 

na EMEF CEU devem entregar até 12/set/19, na secretaria da EMEF, oficio 

endereçado à diretora Alessandra Cardozo (ou formulário especifico de 

controle de entrega) antes da retirada do material. Para as instituições que 

necessitarem de mesas/cadeiras para uso externo à EMEF (ex: no BEC) deve ser 

encaminhado pedido equivalente endereçado a Poeta (coordenador de Projetos 

do núcleo de Cultura, no prédio da Gestão). Poeta alertou que a Gestão só 

dispõe de 2 mesas (2x1). 

 Obs 3: a destinação das salas das 3 escolas só será confirmada após o 

encerramento das inscrições, quando se poderá consolidar o número de salas 

solicitadas e como distribuí-las. 
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XIV MOSTRA CULTURAL DE PARAISÓPOLIS - 2019 

 
CONTROLE DE ENTREGA E DEVOLUÇÃO DE MOVEIS 

DA EMEF CEU PARAISÓPOLIS 

Orientação: 

1 – Retirar o material com responsável pelo controle no prédio da EMEF mediante entrega 

deste documento preenchido e assinado. 

2 – Na desmontagem – após 16:30 – devolver o material e retirar este documento com o 

responsável da EMEF. 

INSTITUIÇÃO REQUISITANTE:_________________________________________ 

Nome do responsável pela Instituição _________________Celular______________ 

MATERIAL RETIRADO: 

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________ 

 

 

ASSINATURA DO RESPONSÁVEL DA INSTITUIÇÃO 
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