CONVIDADOS

PONTO DE CULTURA
“FAZENDO A DIFERENÇA EM
PAQUETÁ”
INFORMATIVO-JULHO DE
2020 A MAIO DE 2021
FLAMATEC I e II
O Festival FLAMATEC I foi realizado
como evento comemorativo do
aniversário do Ponto e conclusão do
Convenio com a SMCRJ.
Para o FLAMATEC I contamos com a
participação de muitos professores
do Ponto e poucos convidados. O
evento
foi
presencial
sendo
realizado em diferentes espaços da
Ilha como CRAS Dodô da Portela,
Biblioteca Escolar Municipal de
Paquetá Joaquim Manoel de
Macedo (sede do Ponto) para
alunos da EM Joaquim Manoel de
Macedo,
Comunidade
da
Cocheira. Reuniu também as
crianças da Colônia de Pescadores
e atividades de inglês feita pela Ong
Iko Poran para os motoristas das
charretes elétricas.
Para o FLAMATEC II, além de
convidarmos os professores que
participam e participaram do Ponto,
ampliamos o evento com a
participação de muitos convidados
incluindo novos escritores e artistas
em geral.

A equipe principal do projeto
realizou reuniões virtuais para a
seleção
da
programação,
distribuição de tarefas, dinâmica de
funcionamento entre o recebimento
do material até a sua publicação.
Foi feito um formulário Google por
onde
os
convidados
foram
orientados a encaminhar as suas
propostas e os mini vídeos.
Para
o
contato
com
os
participantes, foram feitos convites
através de telefonemas, mensagens
pelo WhatsApp e e-mails.
Cada coordenador de área, ficou
responsável pelos convites de sua
ilha e caso houvessem dificuldade
de contatar alguém, essas pessoas
eram repassadas a coordenadora
técnica e a produtora para que
fossem agilizados.
Os convites foram feitos inicialmente
para professores e parceiros do
Ponto como por exemplo a APPERJ
– Associação de Poetas no Estado
do Rio de Janeiro, parceira do Ponto
com Letra. Posteriormente foram
convidadas pessoas que já haviam
participado do FLAMATEC I como
por exemplo Wanderson Geremias e
Bernardo Arraes.
É importante sinalizar que no início
da Pandemia, foi estabelecida uma
parceria com a Biblioteca Escolar
Municipal de Paquetá Joaquim
Manoel
de
Macedo,
para
participação em um canal no
Instagram que reunia as Bibliotecas
escolares Municipais do Rio de
Janeiro e essa atividade já estava
acontecendo de forma voluntária
por escritores e contadores de
histórias como parte da atividade
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Ponto com Letra realizada desde
2009 pelo projeto. Optou-se por
inserir esse material no blog como
forma de agradecimento aos
voluntários que passaram a fazer
parte do FLAMATEC II como
colaboradores e receberam uma
aba especifica no blog.
Além dos participantes citados
acima
convidamos
para
a
FLAMATEC II alguns novos escritores
ligados
a
APPERJ
e
outras
academias e projetos literários,
como Angela Carrocino do Grupo
Poesia
Simplesmente,
Luna
Magalhães do sarau Versos e Vozes,
Tanussi Cardoso que foi presidente
do SEERJ – Sindicato dos Escritores
do Estado do Rio de janeiro entre
outros.
Na área de ECO ARTE também
contamos com a participação de
dois
novos
integrantes
que
contribuíram com o seu trabalho
voltado para esse tema, a exemplo
de Sergio Cesar conhecido com o
“Gigante do Papelão” e Giselda
Fernandes da Companhia de
dança OS Dois.
Contamos também com voluntários
internacionais
que
foram
contatados
diretamente
pela
coordenação técnica, como por
exemplo Gilberto Conti Padão que
reside em Praga, com o trabalho de
criação tridimensional de máscaras
e animais em papelão, Ítalo Rovere
que está residindo temporariamente
em Siliguri na Índia com a
confecção de mini-livros feitos a
mão e poesia.

vídeo fossem enviados através dele.
Por esse formulário os participantes
deveriam enviar as seguintes
informações:
Mini
currículo
atualizado, cópia do RG ou outro
documento com foto, endereço
completo, número do PIS ou PASEP,
número do CPF, informar banco,
agencia e conta bancaria para
recebimento,
descrição
da
proposta, 2 vídeos de 4 a 6min cada,
2 fotos, endereço de e-mail e
autorização de direito de uso de
imagem dos materiais enviados. A
maioria dos participantes conseguiu
utilizar o formulário e para os que
tiveram dificuldades de envio, por
problemas técnicos ou inabilidade
com o sistema, contamos com a
participação da ilha digital como
facilitador no envio desse material.
Cada Mini vídeo recebido foi
reeditado
para
criação
e
colocação de capas personalizas,
utilizadas na inserção dos vídeos no
canal da Ong O Nosso Papel no
Youtube.
O link dos vídeos foi repassado para
o blog e somente após a
publicação seu acesso era liberado
no canal do Youtube. Esse processo,
proposital, de manter o vídeo
“escondido”, se deu para priorizar a
publicação através do blog e não
do Youtube.

DO

Os vídeos foram feitos dentro das
possibilidades,
recursos
e
dificuldades de cada pessoa
levando
em
consideração
o
momento da Pandemia. Muitas
nunca tinham feito vídeos e para
ajudar foi montado um manual e
repassado a todos participantes.

Conforme
citado
acima
foi
elaborado um formulário no google
e solicitado que a proposta e o

Cada vídeo recebido passou por
uma avaliação tipo cadastro com
dados como duração, qualidade,
enquadramento, número de vídeos

ENVIO E
MATERIAL

RECEBIMENTO
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por pessoa. Alguns tiveram que ser
reeditados e agrupados e outros
com
duração
maior
se
transformaram em dois.

MULTIPLICANDO AS ATIVIDADES
A equipe do projeto ao entrar em
contato
com
os
convidados
explicou que a proposta se
constituía no envio de um mini vídeo
de até 5 minutos por pessoa, mas
que
havia
espaço
para
apresentação de dois ou mais. A
maioria dos convidados considerou
ótima a ideia pois estariam
divulgando
ainda
mais
seus
trabalhos e foi assim que ao invés de
20 mini vídeos conseguimos chegar
a publicação de mais de 90 mini
vídeos distribuídos em uma média
de 2 trabalhos por dia durante 57
dias.
As publicações foram iniciadas no
dia 07/02/2021 e terminaram no dia
04/04/202.
Cabe
ressaltar
que
alguns
participantes, por tratarem de
assuntos mais extensos, tiveram os
seus vídeos divididos em partes,
fragmentados, de forma que
apresentássemos todo o conteúdo
sem ser “cansativo” para o público
alvo,
realizando
assim,
apresentações mais dinâmicas.
PARTICIPANTES:
FLAMATEC II -EQUIPE PRINCIPAL
Claudia Luna
Myrian Cristovão
Ana Claudia Casado
Wanderson Torres
Jose Felipe dos Santos Lima
Jorge Ventura
Val Mello
FLAMATEC II - ARTESANATO – ARTESECOARTE

Eliana Nascimento
Carina Rodrigues
Sandra Cotrim
Vanessa Cotrim
Alfredo Borret
Sergio Cezar
Angineli Moura
Elias Antoine
FLAMATEC II -PONTO COM LETRA
Jorge Ventura
Sergio Gerônimo Delgado
Mozart Carvalho
Angela Maria Carrocino
Gracy Klem
Luciana Tenorio
Bernardo Arraes
Luna Magalhães
Val Mello
Cilene Oliveira
Wanderson Geremias
Cristiane Papion
Angelica Ventura
Dilma Oliveira
André Oliveira
Gustavo Gigio
Pedro Ventura
Santiago Galassi (O Sombra)
Tanussi Cardoso (Apresentou sua
poesia, também, na ilha audiovisual
e no Ponto com Saúde)
FLAMATEC II -PONTO COM MEIO
AMBIENTE
Natascha Krespky
Clarisse Naveira
Fernanda Silva
Rodrigo Monteiro
FLAMATEC II -PONTO COM SAUDE
Terezinha Belmonte
Carolina Luna
Gabriela Dias
Leticia Mello
Flavio Dana
Cristiana Braga
FLAMATEC II -COLABORADORES E
DIVULGAÇÃO AMIGA
Maria do Carmo Bomfim
Claudia Carlet
Celi Luz
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Renata Guilhermino
Ruth Leite
Andreia Prestes
Ligia Feijó
Ítalo Rovere
Dr.Rafael Galvis
Gil Conti
Flor Jacq
Hildete Peixoto
Rosangela Fernandes
Mafalda Muzzine
Giselda Fernandes
Tchelo de Barros
FLAMATEC II -PONTO COM
AUDIOVISUAL
Betina Fonseca
João Victor Gomes Gois
João Pedro Ramos Rodrigues
Sarah Mittaragis
Lara Galante
Helena Gerard
Marcelo Paes de Carvalho
FLAMATEC I
Lúcia Mattos
Ana Paula Soeiro
Jorge Cosendey

BLOG
No FLAMATEC I, contamos com a
participação para criação do
logotipo do evento de uma artista
plástica japonesa, Rumi Fukumoto https://www.rumifukumoto.com/iejitheway - home# que atuava como
voluntária, na época, através da
parceria entre a Ong O Nosso Papel
e a IKO PORAN. Mantivemos esse
mesmo logotipo que utilizava tons
de azul, como forma de gratidão.
Para o layout de apresentação do
blog, foi escolhida então a cor azul
escuro como base de fundo, dando
riqueza e serenidade, relaxamento,
confiabilidade e, ao mesmo tempo,
o requinte com o logotipo do mapa
da ilha de Paquetá, onde é sediado
o evento, quando no campo
presencial. Usamos o template

Docile, que ajudou a imprimir a
identidade que estava no projeto,
ou seja, que o internauta tivesse
uma
visão
privilegiada
da
apresentação do dia, como se a
cada post, fosse a matéria de
capa principal de uma revista,
evidenciando a publicação e a
personalidade da vez. Tudo foi
feito de forma especial, em que
cada dia ficasse em mostra até
duas apresentações, como se
fosse um palco, feito dento do
espaço da página inicial e com
todos os vídeos, já trabalhados,
editados
e
disponíveis
na
plataforma do Youtube.
Esse conteúdo diverso foi dividido
em ilhas de acordo com desenho
do projeto do Ponto de Cultura
Fazendo a Diferença em Paquetá.
A programação a ser divulgada foi
organizada de modo que os vídeos
apesar de diferentes tivessem
alguma
harmonia
ao
serem
postados como por exemplo no
Ponto
com
Letra
postamos
inicialmente um mini vídeo com uma
poesia “chamada”, enviada por
Sergio Gerônimo Delgado, poesia
sobre Paquetá, Lendas de Paquetá
e posteriormente contação de
histórias. Em relação aos vídeos
relacionados a arte, artesanato e
ecoarte trabalhamos com os
diversos materiais reutilizáveis como
o papelão, o papel, o Pet, o tecido
e a estampa e as embalagens de
café. Além dos Flyers, fizemos um
vídeo chamada de abertura com a
fotografia de todos os participantes.
No Ponto com meio ambiente
apresentamos mini vídeos com
temáticas dos 3 Rs, consumo
consciente,
compostagem
e
inserimos duas entrevistas com
representantes
da
UNIRIO
Laboratório de Micro Biologia das
Aguas que falam sobre o trabalho
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realizado, em parceria com o Ponto,
com os alunos de Paquetá da EM
Joaquim Manoel de Macedo e do
CRAS Dodô da Portela.
A ilha difusiva foi uma das que
mais agregou atividades e ficou
dividida da seguinte forma:
Ponto com Letra – Mini vídeos
relacionados a literatura.
Ponto com Eco arte e artesanatoapresentações de mini vídeos com
oficinas relacionadas a artesanato e
meio ambiente.
Ponto com meio ambiente –
apresentação de mini vídeos com a
equipe da UNIRIO laboratório de
micro biologia das águas da UNIRIO
parceira do Ponto de Cultura.
Ponto com Saúde – mini vídeos
elaborados
pela
equipe
do
Programa Inter-consulta da UNIRIO
Medicina coordenado pela Dra.
Terezinha Belmonte.
Ponto com Música – mini vídeos com
aulas e mostra de atividades
realizadas no Ponto por Gracy
Moreno, André Oliveira, Dilma
Oliveira e Angélica Ventura.
Ponto com Culturas – com mini
vídeos sobre cultura afro, cultura
cigana.
Colaboradores – optamos por
colocar nessa aba todos aqueles
que já haviam participado como
voluntários no projeto realizado em
parceria com a BEM de Paquetá no
início da Pandemia e inserimos os
voluntários internacionais.
Divulgação Amiga - abrimos essa
aba a pedido de participantes que
gostariam de divulgar seus trabalhos
com material pré existente e que

não necessariamente tinha o seu
contexto ligado as ilhas do Ponto de
Cultura.
Para o Ponto com Marketing foi
aberta uma área de clipping, onde
foram
inseridas
matérias
que
divulgaram o projeto.
Na ilha digital foram realizadas
duas lives transmitidas ao vivo,
referentes
a
programas
de
tecnologia e informação, e na ilha
audiovisual foi colocada a live de
abertura e vídeos produzidos
contando com a presença de
alunos do Ponto.
A seleção das atividades e sua
apresentação seguiram um roteiro
onde cada ilha foi beneficiada com
o vídeo relacionado a sua temática.
Todas essas ilhas foram colocadas
no topo do site com suas
subdivisões, como fácil acesso de
busca, além de possuir o campo
com a palavra chave de interesse,
o que é comum nos blogs.
No rodapé de cada postagem, os
links e conexões de engajamentos
podem ser feitos para outros meios
de mídias sociais, ou seja, pode ser
compartilhado em mensagens de
Whatsapp, Facebook, Twitter, email e outras mensagens públicas
ou privadas.
Produzir o blog do FLAMATEC II, foi
realizar
um
trabalho
de
integração com a equipe de
coordenação de todas as ilhas
com a
missão de levar
conhecimento a muitos. Todas as
etapas desde a edição de cada
vídeo, construção das capas,
colocação no youtube para
passagem posterior ao Blog, à
configuração de blog, descrição
de cada módulo, seleção da
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sequência que deveriam ser feitos
os uploads, sequência de nomes,
até a divulgação propriamente
dita só se tornou possível graças a
essa união.
Foi organizada uma dinâmica para
a
publicação
do
material.
Diariamente
o
material
era
disponibilizado por Val Mello e
passado
pelo
WhatsApp
da
coordenadora técnica e a partir daí
colocado no facebook e a partir daí
divulgado.
Cronograma Publicações
FLAMATEC 2021
Dia 01 (07/02)
LIVE Nossa História - Cecilia
Fonseca, Claudia Luna, Ana
Claudia Casado, Myrian Cristóvao,
José Felipe dos Santos Lima, Flor
Jacq, Betina Fonseca, Sarah
Mittaragis, Helena Gerard, João
Victor, João Pedro, Hildete Peixoto
e Rosangela Fernandes.
Tanussi Cardoso – Fotografia
Dia 02 (08/02)
Jorge Ventura - Poesia
Val Mello - Poesia
Dia 03 (09/02)
Sergio Gerônimo – PoesiaAngela Maria Carrocino – PoesiaPaquetá
Dia 04 (10/02)
Wanderson Geremias - Poesia
Luna Magalhaes - Oficina de Poesia
Dia 05 (11/02)
Jorge Ventura - Lenda Paquetá
Gracy Moreno - Lenda Paquetá
Dia 06 (12/02)
Val Mello - Lenda Paquetá
Gracy Moreno - Lenda Paquetá
Dia 07 (13/02)
Luna Magalhães - Contaçao de
Historia
Cilene Oliveira - Contaçao de
Historia
Dia 08 (14/02)
Colaboradores ("Republicações")
Celi Luz- Poesia

Claudia Carlet- Contação de
História
Renata Guilhermino – Contação de
Historia
Andreia Prestes- apresentação do
novo livro.
Maria do Carmo Bomfim - Poesia.
Dia 08 (14/02)
Angineli Moura - Máscara de
Papelão
Gracy Klem - "Carnaval"
Dia 09 (15/02)
Mozart Carvalho - Fábulas
Bernardo Arraes - A Aposta
Dia 10 (16/02)
Luciana Tenório – Dica de Leitura,
“A Arca de Noé”
Wanderson Geremias – Cultura na
Cesta - Vídeo n°2
Colaboradores: Claudia Carlet;
Ligia Feijó; Maria do Carmo Bomfim;
Jorge Ventura; Renata Guilhermino;
Ruth Leite; Andreia Prestes, Celi Luz
e Italo Rovere
Dia 11 (17/02)
O Sombra - Sonho de Quarentena
O Sombra - O Entomologista
Dia 12 (18/02)
Gustavo Gigio-Formas e Grafismos
Dia 13 (19/02)
Pedro Ventura - Tecnica de Stencil 1
e2
Cronograma publicações BLOG
FLAMATEC_3°Semana
Dia 14 (20/02)
Sergio Cezar -Como criar estampas
com material reciclados
Dia 15 (21/02)
Alfredo Borret -Vídeo 1 e 2 – Oficina
com eco tampa.
Dia 16 (22/02)
Elias Antoine- oficina com
reutilização de capsulas de café.
Vídeo 1 e 2
Dia 17 (23/02)
Sandra Contrim – oficina com
reutilização de PET. Vídeo 1 e 2
Dia 18 (24/02)
Vanessa Contrim – Oficina com
reutilização de Pet e palitos de
madeira.
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Vídeo 1 e 2
Dia 19 (25/02)
Eliana e Carina – Oficina de
Reciclagem de Papel.
Eliana do Nascimento- Oficina de
Reciclagem de Papel.
Carina Rodrigues- Oficina de
Reciclagem de Papel.
Dia 20 (26/02)
Gil Conti – Oficina de papelão para
criação de animais tridimensionais.
Vídeo Pássaros e Vídeo Bonecos de
Papelão. Obs.: Os do Gil serão
armazenados na Aba
Colaboradores
Dia 21 (27/02)
Angineli de Moura -Origami - Jogo
da Sorte
Cronograma publicações BLOG
FLAMATEC_4°Semana
Dia 22 (28/02)
Obs.: Início dos vídeos de Meio
Ambiente e Ciência.
Natascha Krespy- Entrevista.
Rodrigo Monteiro- Entrevista.
Dia 23 (01/03)
Clarissa Naveira - Os 3Rs
Fernanda Silva - Consumo
Consciente
Dia 24 (02/03)
Fernanda Silva - O Plástico Invisível
Clarissa Naveira - Compostagem
Dia 25 (03/03)
PodCast "Ouvir Falar" – Programa
Gravado pela Multirio com Natasha
Krepsky, Claudia Luna
Giselda Fernandes - Espetáculo
Sobre Cisnes
Dia 26 (04/03)
Obs.: Início dos vídeos de Ponto
com Saúde.
Chamada p/ Dialogo sobre
Esperança
Esperança em Saúde na Sociedade
pós-moderna
Dia 27 (05/03)
Flavio Dana – Contação de História
do livro: O Vírus Marvados
Andorinhas do Bem- Projeto criado
na Pandemia com confecção e

distribuição de EPIS feitos por
voluntários.
Dia 28 (06/03)
Tanussi Cardoso - Poema Amor
Poesia - Esperança em Saúde na
Sociedade pós-moderna
Cronograma Publicações BLOG
FLAMATEC_5°Semana (Alterada)
Dia 31 (09 e 10/03)
Obs.: Início dos vídeos do Ponto
com Música.
Gracy Klem -Construção de
Instrumentos e Oficina de Percussão
Dia 33 (11/03)
André Oliveira-Musicologia Africana
Parte 1 e 2
Dia 34 (12/03)
André Oliveira-Música Indígena
Parte 1 e 2.
Dia 33 (13/03)
Mario Junior – Paquetá VIP parceria
com o Ponto de Cultura.
Dia 34 (14/03)
Angélica Ventura canta: Agoniza
mas não Morre.
Dilma Oliveira, canta: Marinheiro Só
- Voz e Cavaquinho.
Cronograma Publicações BLOG
FLAMATEC_6°Semana
Dia 35 (15/03)
Dilma Oliveira - Aprenda a fazer
Turbantes ou Amarrados 1 e 2
Angélica Ventura - Ícones da
Cultura Negra
Dia 36 (16/03)
Mafalda Muzine - Cultura Cigana
Dia 37 (17/03)
Bernardo Arraes - Conto da
Mitologia Iorubá
Dia 38 (18/03)
Cristiane Papion - O Boto Tucuxi
Cronograma Publicações BLOG
FLAMATEC_7°Semana.
Dia 39 (20/03)
Obs.: Início dos vídeos da
Divulgação Amiga
O Gigante do Papelão - Sergio
Cezar
Dia 40 (21/03)
Workshop de Reciclagem.
Dia 41 (22/03)
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Cristina Azevedo - Estampas
Dia 42 (23/03)
Neura e Uma Máscara para
Génova - Gracy Klem (Moreno)
Dia 43 (24/03)
Tchello de Barros – Vídeo Poema.
Dia 44 (25/03)
OZintolerantes - Sérgio Gerônimo
Dia 45 (26/03)
Mozart carvalho - Alcateia
dessacralizada
Dia 46 (27/03)
Luiza Borges - 50 Dias em Casa
Dia 47 (28/03)
Val Mello e Jorge Ventura - A
Violeta 19 Transmutações
pandêmicas.
Cronograma Publicações BLOG
FLAMATEC_8° e Última Semana
Dia 48 (01/04)
Ponto c/ Saúde Completo
Dia 49 (02/04)
Obs.: Publicações da Ilha
Audiovisual, daqui até o final
Vídeo Jovens Fotógrafos.
Dia 50 (03/04)
Vídeo Curta Professora c/ Alunas
Dia 51 (04/04)
Vídeo -FLAMATEC I e II
Completando os 57 dias de
Programação, tivemos as ações
realizadas aos sábados em parceria
com o Programa América No
Coração da Baixada Radio Tropical
AM 830.
Além da ampla divulgação do
FLAMATEC II feita no Programa
América no Coração da Baixada,
toda semana, foi criado no
Programa o quadro “Histórias de
Vida “ e desde então os
participantes do FLAMATEC II estão
sendo convidados para participar
enviando pelo modo gravação de
áudio de até 10 minutos no
WhatsApp a sua história de vida
pessoal e profissional.

Participaram nesse período do
programa: Claudia Luna, Gracy
Klem, Santiago Galassi, Val Mello,
Sergio Cezar, Angélica Ventura,
Luna Magalhães e Tchello de Barros.

COMUNICAÇÃO
O material de divulgação foi
inicialmente avaliado pela equipe
do
projeto
e
posteriormente
encaminhado a SECEC
para
avaliação e aprovação.
O projeto foi amplamente divulgado
através
da publicação de
chamada
com
imagens
dos
participantes, inserção de material
no blogue, flyers, confecção de
excelentes capas para cada video
patrocinado.
Os
flyers
foram
amplamente
trabalhados. Produzimos material
além do que estava programado no
Projeto. Produzimos flyers para cada
ilha e subilha, fazendo uma
diferenciação entre elas por cores,
mais uma vez, dinamizando a
comunicação. O azul foi destinado
a ilha digital, amarelo para a ilha
audiovisual e o verde para a ilha
difusiva.
A partir da inserção do material no
blog,
todas as ações foram
divulgadas a partir do proprio blog
do evento priorizando o facebook
.As capas foram divulgadas no
Instagran de Claudia Luna e Val
Mello direcionou as postagens para
o twiter.
Cabe ressaltar que o Ponto de
Cultura Fazendo a Diferença em
Paquetá, atua também de forma
voluntaria na divulgação da rede
de Pontos de Cultura RJ. Esse
processo intitulado de Ponto com
Marketing, teve início logo após a
aprovação do projeto no edital
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Rede Carioca de Pontos de Cultura
da SMCRJ. Na época, foi aberto o
facebook inicialmente intitulado
Rede carioca de Pontos de Cultura
RJ e afins e posteriormente o nome
passou a ser Rede Cultura Viva RJ.
Além desse facebook administramos
o Cultura Viva – Fórum dos Pontos de
Cultura RJ/ES e devido a esse
trabalho de divulgação e em
parceria com o José Felipe dos
Santos Lima idealizador do site Ilha
de Paquetá PQT e coordenador da
Ilha digital do Ponto, fomos
contemplados com prêmio e
chancela no edital do MINC a nível
nacional para Pontos de Mídia Livre
em 2015 sendo o nosso foco
prioritário o facebook.
Blogue:
https://flamatec.nossopapel.org.br/
Parceria com o Iha de paquetá PQT
https://diariodorio.com/paquetaabre-cadastro-para-comerciantese-prestadores-de-servicosdivulgarem-seu-negocio/
Administramos os Facebooks:
Claudia Luna com 1898 amigos
Ponto de Cultura Fazendo a
Diferença em Paquetá – Ong O
Nosso Papel -1100 amigos

O material foi postado diretamente
no facebook da Biblioteca Escolar
(400 seguidores) Municipal de
Paquetá todo o material do festival
Postamos
também
no
modo
compartilhamento com uma média
de
200
pessoas
por
cada
publicação/ dia.
O material também foi publicado
direto na página dos artistas do dia.
Parceria com o Programa América
No Coração da Baixada Radio
Tropical AM 830.
O festival foi divulgado através de
gravação de dez minutos feita no
WhatsApp por Claudia Luna e
enviado para o Programa América
no Coração da Baixada
Que acontece todos os sábados na
https://tropicalam830.com/
A partir daí, foi criado no Programa
o quadro “Histórias de Vida “ e
desde então todos os participantes
estão sendo convidados para
participar enviando pelo modo
gravação de áudio de até 10
minutos no WhatsApp a sua história
de vida pessoal e profissional.
Já participaram do programa:

8143

Gracy Klem, Val Mello, Sandra
Cotrim, Angélica Ventura, Alfredo
Borret, Santiago Galassi, Maria do
Carmo Bonfim, Luna Magalhãess,
Tchello de Barros, Bernardo Arraes,
Andreia Prestes, Sergio Cezar,
Cristiane Papion dos Santos, Giselda
Fernandes e Celi Luz.

Totalizando disponibilização diária
para um mínimo de 21.741pessoas

Com esse material das gravações
sobre a história de vida pessoal e
profissional dos participantes do
FLAMATEC II, pretendemos fazer um
PodCast.

Rede Cultura
membros

Viva

RJ

-

3000

Cutura Viva - Fórum dos Pontos de
Cultura - 2.3 mil membros.
Ilha de Paquetá
seguidores

PQT-

Paquetá PQT – 4,9 mil membros
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Foi feito serviço de assessoria de
imprensa com Maria Alice Nunes,
que
conseguiu
as
seguintes
matérias:

colocados em destaque conforme
aprovação e orientação da SECEC.

https://alexferraz.com.br/2021/02/0
2/paqueta-entra-no-mundo-virtuale-mostra-que-existe-arte-culturaeducacao-ambiental-e-tecnologiana-ilha/

O site da ONG O Nosso Papel, foi
criado em 2005, e o do Ponto de
Cultura Fazendo a Diferença em
Paquetá, criado a época do
convenio com a SMCRJ - Rede
Carioca de Pontos de Cultura.

https://www.sopacultural.com/notic
ias/paqueta-entra-no-mundovirtual-e-mostra-que-existe-artecultura-educacao-ambiental-etecnologia-na-ilha/
https://bafafa.com.br/arte-ecultura/evento/arte-culturaeducacao-ambiental-e-tecnologiana-ilha-de-paqueta
https://www.informario.com/2021/02/13/paqueta-estano-mundo-virtual-e-mostra-queexiste-arte-cultura-educacaoambiental-e-tecnologia-na-ilha/
Fizemos patrocínio via facebook de
Storys e dos vídeos publicados. Esse
recurso foi pago com recursos
próprios e foi efetuado devido a
constatação de que grande
quantidade de material estava
sendo postado diariamente pelo
projetos relacionados a Lei Aldir
Blanc, e esse excesso de estímulo
estava tornando
difícil
de
acompanhar.No caso do FLAMATEC
eram em média 2 videos por dia
sendo que seriam postados uma só
vez. O patrocínio via facebook
colaborou para que o material
pudesse circular repetidas vezes
abrindo assim a possibilidade de
conhecimento das ações para uma
maior quantidade de pessoas.
A divulgação do evento aconteceu
de forma diaria e permante e os
logotipos dos patrocinadores estão

SITES

Os sites foram reformulados para
adequar as novas tecnologias e
seguir as regras da W3C, principal
organização que busca estabelecer
padrões para a criação e a
interpretação de conteúdos para a
internet.
Melhorando
a
acessibilidade
dos
mesmos,
responsividade para se adequar a
diversos dispositivos e tamanhos de
telas. Junto a mudança estrutural, foi
pensado em visuais modernos, para
fortalecer a identidade visual da
entidade e projetos, além de
adequar os demais conteúdos que
estão sendo atualizados.

AÇÕES REALIZADAS
Ilha Digital – Duas lives com vídeo
aulas, suporte no recebimento dos
mini vídeos, incluindo a criação do
formulário do google para envio do
material de cada participante e a
gerencia do mesmo.
Ilha Audiovisual - Uma live com
membros da equipe principal do
projeto e alunos da fotografia mais a
produção de três curtas, o “Jovens
Fotógrafos”; o “Curta Professoras
com alunas” e “1º Congresso Latino
Americano
de
Cultura
Viva
Comunitária” por Ana Claudia
Casado”.
Ilha Difusiva - 90 atividades em
formato de mini vídeos com as
temáticas de literatura, artes, eco

10

artes, cultura, meio
música e saúde.

ambiente,

Blog – Confecção, inclusão e
reunião do material a ser divulgado
pelo projeto,material produzido
pelos colaboradores em ações
anteriores feitas em parceria com a
BEM Paquetá e criação da aba
“Divulgação Amiga”, a pedido de
participantes que gostariam de
divulgar seus trabalhos com material
pré
existente
e
que
não
necessariamente Tinha o seu
contexto ligado as ilhas do Ponto de
Cultura.

REUNIÕES DE EQUIPE
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FLYERS
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