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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 

8ª REUNIÃO COMISSÃO ORGANIZADORA DA MOSTRA CULTURAL 2017 

Tema: “DESPERTO, DESCUBRO E REALIZO” Data: 30/08/17 - 14h00 – 16h00 

 Local: CEU Paraisópolis, prédio da Biblioteca, sala web 

 

A reunião foi iniciada com a apresentação dos participantes: Maurenice (PECP), Marcia F. (Pró-saber), 

Sueli C (Artesã), Miraniz (Artesã), Bruna S. (Yes Idiomas), Rosely T. (SASF), Valéria M (CEU Gestão Cultura), 

Marcelo F (Telecatch), Ana Maria (CEU EMEI Paraisópolis), Anita (CEU EMEI Paraisópolis), Robson S. 

(ALEF), Luzia R. (ALEF), Cristina J. (EMEF CEU Paraisópolis), Terezinha P. (Curadora), Juliana O. 

(Coordenadora) Miriam C. (Produtora). 

 

 

Divulgação: Juliana reiterou o pedido de que sejam enviados os dados abaixo, de modo que a equipe de 

Comunicação possa divulgar no facebook: para isso basta enviar as informações abaixo para 

www.mostracultural@paraisopolis.org 

Nome da instituição: 

Endereço: 

Quanto tempo de atuação na comunidade: 

O que apresentará na Mostra: 

Uma foto para ilustrar a matéria: 

(Já foi solicitado a todas as escolas/entidades através de e-mail) 

 

 

Feira Gastronômica: Até o momento estão inscritas 7 barracas: tapioca, milho, cachorro quente, doces, 

pastel e refrigerantes. ALEF e CEU EMEF Paraisópolis se interessaram por uma barraca. Foram orientados 

a falar com Silvana para acertar detalhes.  

 

As barracas serão posicionadas em frente ao prédio da Gestão do CEU. Já foi solicitado orçamento para 

locação das barracas. Miriam entregou a Juliana orçamento e formulário que deverá ser preenchido pela 

AMP, para elaboração de contrato de locação e posterior pagamento do montante antecipado. 

 

Apresentações e Exposições – Miriam informou que está aguardando apenas a inscrição do CEI SER e 

ETEC. Será então elaborado o cronograma das apresentações. Já informou que o palco interno está com 

grade praticamente completa. 

 

Oficinas: Miriam solicitou que sejam ultimadas as providencias em relação a oficinas cujas datas e 

horários vem sendo negociadas entre entidades / escolas e oficineiros. 

 

Convites – Juliana informou que a gráfica deverá entregar os convites impressos hoje, às 19h00. Serão 

distribuídos o mais breve possível. Os assistentes de comunicação se encarregarão da entrega. 

 

 

http://www.mostracultural@paraisopolis.org
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Montagem e desmontagem – Como sempre, a montagem das exposições será realizada na sexta 

feira, dia 15/09. A desmontagem ocorrerá após o termino das atividades da Mostra. 

 

A EMEF CEU Paraisópolis emprestará os objetos e móveis necessários, mediante solicitação por 

escrito dos interessados, que responsabilizarão pela posterior devolução. 

 

Miriam vai encaminhar a todos as NORMAS DE MONTAGEM E DESMONTAGEM contendo as 

instruções detalhadas dos procedimentos. 

 

 

Cerimônia de abertura – Juliana solicitou a todos que enviem os nomes daqueles representantes que 

EFETIVAMENTE estarão presentes na abertura. Miriam vai mandar e-mail a todos com a solicitação. 

 

 

Limpeza – Valeria a Gestão Cultura informou que serão convocados todos os funcionários de limpeza, 

para a manutenção durante o evento. Ficou de mandar a quantidade de pessoas para que lhes sejam 

reservados Kits lanche. 

 

Agua – Juliana confirmou que a Sabesp fornecerá agua no dia da Mostra. 

 

 

Próxima reunião: 13/09/2017 


