ATIVIDADES:
Fotografia – Prof Julio (Sorriso) Preventório
Terça Feira – 9hs e 15 hs
Teatro- Prof Alessandra Biá Preventório
Quinta Feira – 9 hs e 1 hr
Reciclagem( Artesanato) – Prof Ana Claudia
Sexta feira – 14 hs –Sede do Ponto –Biblioteca Popular Municipal
de Paquetá
Segunda feira – 14 hs XXI Região Administrativa
Capoeira - Prof Atila e Hudson – Terça Feira e Quinta Feira – 18h
Hotel Farol
Mostra de Cinema – Ultima sexta do mês.

Patrocínio

Apoio

BIBLIOTECA MUNICIPAL POPULAR DE PAQUETÁ -XXI REGIÃO
ADMINISTRATIVA - CLUBE BARREIRINHAS-CLUBE MUNICIPAL - PAQUETUR
PORTAL PAQUETÁ-CRAS MACHADO DE ASSIS -PREVENTÓRIO - SEERJ

PONTO DE CULTURA
“FAZENDO A DIFERENÇA EM PAQUETÁ”
O Nosso Papel, entidade não governamental sem fins
lucrativos, que realiza o Ponto de Cultura Fazendo a Diferença
em Paquetá tem estabelecido importantes parcerias com
diversas entidades para a realização do projeto, que beneficia
diretamente cerca de 200 crianças e jovens distribuídos nos
diversos cursos gratuitos de Fotografia, Teatro, Artesanato com
reciclados voltado para o Carnaval,Informática, Capoeira,
Palestras e Oficinas sem contar com as Mostras de Cinema e a
difusão do projeto através de eventos e exposições.
O Ponto tem possibilitado o crescimento profissional dos
professores envolvidos através do estimulo a participação dos
mesmos em cursos oferecidos pelos Pontões a exemplo do
cursos de vídeo, áudio e computação gráfica feito no Pontão
da Eco.
Alunos e professores tem participado de ações como o
intercâmbio Ponto a Ponto realizado pela O Nosso Papel e
Viva Rio, projeto licitado nacionalmente que possibilitou a ida
de professores e alunos do Ponto as comunidades trabalhadas
pelo Viva Favela e recebeu agentes do Ponto Papo Cabeça
em Paquetá.O produto direto da experiência é o registro
fotográfico e um vídeo que é apresentado as comunidades
que participam do projeto.

Produtor de Nova York com alunos dos Pontos

Interação com a comunidade no Alemão e a turma do grafitti

Produção coletiva em Paquetá
Registrando a Folia de Reis no Santa Marta

Registrando o Carnaval de 2009 em Paquetá

Durante o intercâmbio os fotógrafos Walter Mesquita e Rodrigues ao
tomaram conhecimento de um Cemitério para Pássaros, em frente ao
local onde mora o professor de fotografia Julio (Sorriso).Surgiu então a
idéia de produzir um filme sobre o assunto com a participação dos
alunos das oficinas do Curta Favela de diversas regiões periféricas do
Rio de Janeiro.

O sucesso foi tamanho que 2009 houve nova aprovação nesta
modalidade e alunos das diferentes comunidades trabalhadas
terão em 2010 a oportunidade de desenvolver habilidades
ligadas a edição de imagens e de vídeos nas instalações do
Viva Rio.
Há sempre o incentivo para que os professores participem do
evento TEIA que reúne os Pontos de Cultura de todo o país
possibilitando uma rica troca de experiências.O Ponto
participou da Teia em São Paulo, Brasília, Vassouras e estamos
prontos para a TEIA CEARÁ em 2010!
O professor Julio participou também das atividades do
Comcultura.

A produção teve a ajuda de alunos do curso de Mídia e Juventude da
University School de Nova Iorque. Ao todo foram mobilizadas cerca
de 40 pessoas trabalhando de forma coletiva. Nasceu o Curta “Meu
amigo foi pro Céu”.
TEIA SP 2006

TEIA Brasilia 2008

TEIA Vassouras 2009

