
 
 

 Missão: Expor culturalmente a comunidade de Paraisópolis, ressaltando potencialidades, 
valorizando as práticas pedagógicas e culturais das escolas, organizações socioeducativas e 

artistas 

 

Olá, tudo bem? 

 

No dia 15 de setembro de 2018 acontecerá no CEU Paraisópolis a XIII Mostra Cultural 
de Paraisópolis, um encontro que celebra e reúne toda a riqueza e diversidade cultural 
da comunidade, cujo tema este ano será “MATEMÁTICA, CAMINHO PARA 
DESCOBERTAS”. 

 

Mas esse evento não se concentra em um só dia. Ofereceremos a partir de maio 
oficinas educativas e multidisciplinares, com conexões com a matemática, através de 
sua interface com a música, dança, artes plásticas, teatro e outras formas de arte. 

 

 As oficinas acontecerão em escolas e organizações sociais de Paraisópolis, com o 
objetivo de promover aos participantes vivências não-tradicionais e acesso a novos 
conteúdos que visem o desenvolvimento e aprendizado dos alunos. 

 

Estamos levantando ofertas de oficinas com dois focos:  

Cardápio I – Oficinas Culturais  

Destinada a crianças, adultos e educadores da Comunidade. 
 
 
Cardápio II – Oficinas para jovens 

Dedicadas especificamente ao publico jovem de escolas/instituições pré-selecionadas 
que trabalham com foco nesta faixa etária, buscando desenvolver e empoderar os 
jovens, engajando-os para a Mostra Cultural. 

 

A relação dos profissionais candidatos a oferecer oficinas será amplamente divulgada 
em escolas e organizações da Comunidade, através do site www.paraisopolis.org / aba 
“Mostra Cultural”, na forma de um “cardápio”. As instituições interessadas manifestarão 
seu interesse e a Produção entrará em contato com o profissional para intermediar o 
agendamento da oficina, que será registrado através de documento formal. 

 

A instituição poderá também entrar em contato diretamente com o oficineiro, 
combinando datas e horários e comunicar o resultado à produção da Mostra Cultural, 
que validará e providenciará a formalização. 

 

 

http://www.paraisopolis.org/
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QUERO SER UM OFICINEIRO? Como fazer?  

 

O Oficineiro poderá candidatar-se tanto a um dos cardápios (Crianças/educadores ou 
Jovens) quanto a ambos, caso o conteúdo de seu trabalho o permita.  

As Oficinas terão duração de 16 horas e será pago ao oficineiro R$ 1.100,00 por oficina. 

 

O oficineiro deve emitir nota fiscal. Caso ainda não esteja habilitado a fazê-lo, deverá 
providenciar seu cadastro no Portal do Empreendedor para tornar-se MEI (Micro 
Empreendedor Individual). 

 

O pagamento ao oficineiro será efetuado após o termino da oficina, mediante 
apresentação dos documentos comprobatórios de sua execução (incluindo registro 
fotogrático) e emissão da Nota Fiscal. 

 

Se a instituição atendida for se apresentar na Mostra Cultural de Paraisópolis (sala e/ou 
palco), receberá o reembolso de até R$ 200,00 para compra de material, também 
mediante apresentação de notas fiscais em nome da AMP. Não serão feitos 
adiantamentos. 

 

IMPORTANTE: na ficha de inscrição o oficineiro deve apresentar a conexão da 
proposta de oficina com a matemática.  

 

Mas como fazer isso? Porque não uma oficina de fotografia sobre os ângulos da 
comunidade? Ou uma aula de gastronomia que ensine sobre as medidas? Educação 
financeira, aula com grafite em que o trabalho final seja grafitar uma escadaria com a 
tabuada, artesanato para confeccionar jogos matemáticos educativos, oficina de 
esportes com estudo do ângulo de pista de skate, etc. Está vendo? Temos muitas 
possibilidades! 

 

Se você tem interesse em ser um oficineiro, pedimos que preencha a ficha abaixo, com 
uma completa descrição da metodologia e objetivos, que será submetida à validação 
da Curadoria. 

Para envio da ficha ou para maiores esclarecimentos, entre em 
contato no e-mail: mostracultural@paraisopolis.org 

 

Obrigada. 
 

Curadoria da XIII Mostra Cultural de Paraisópolis  

mailto:mostracultural@paraisopolis.org
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INSCRIÇÃO DE OFICINEIRO PARA CARDÁPIO I 

MATEMÁTICA, CAMINHO PARA DESCOBERTAS 
Geral: Oficina destinada a crianças, adultos ou educadores 

 

DADOS DO OFICINEIRO 

Nome Completo  

Instituição  

Telefone  

E-mail  

Já foi oficineiro em outras MCs (   ) Sim Quais anos:                      ( x ) Não 

 

SOBRE A OFICINA 

Nome da Oficina  

Descrição  

Como você pretende conectar 
sua oficina com o tema 

matemática? 
 

Resultado Final  

Tem interesse em expor o 
resultado da oficina na 

Mostra? 
(  ) Sim    (   ) Não 

Se SIM, como?   

 

PÚBLICO-ALVO 

Idade Mínima  Máxima  

Capacidade de Participantes Mínima 20 Máxima  

Pré-requisito  

Observações 
 

 

 

FORMATO DA OFICINA 

Espaço necessário para realização da oficina   

Tempo necessário para realizar a oficina  
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INSCRIÇÃO DE OFICINEIRO PARA CARDÁPIO II 

MATEMÁTICA, CAMINHO PARA DESCOBERTAS 
Oficina destinada a jovens 

 

DADOS DO OFICINEIRO 

Nome Completo  

Instituição  

Telefone  

E-mail  

Já foi oficineiro em outras MCs (   ) Sim Quais anos:                      (   ) Não 

 

SOBRE A OFICINA 

Nome da Oficina  

Descrição  

Como você pretende conectar 
sua oficina com o tema 

matemática? 
 

Resultado Final  

Tem interesse em expor o 
resultado da oficina na 

Mostra? 
(  ) Sim    (   ) Não 

Se SIM, como?   

 

PÚBLICO-ALVO 

Idade Mínima  Máxima  

Capacidade de Participantes Mínima 20 Máxima  

Pré-requisito  

Observações 
 

 

 

FORMATO DA OFICINA 

Espaço necessário para realização da oficina   

Tempo necessário para realizar a oficina  

 


