
Relatório de atividades 

OCA - Escola Cultural 2018



CONQUISTAS 2018

2018 caracterizou-se como um ano de muito trabalho, trabalho recompensado pelas
conquistas do ano que certificam a qualidade e seriedade do projeto, bem como o
compromisso com a comunidade, com a cultura, educação, infância e juventude. Algumas
destas conquistas foram:

• Aprovação no edital FUNDAFRESP que garantiu a realização das obras de finalização
do teatro;

• Aprovação do Edital PROAC Audiovisual - Cine Oca – Histórias para Ver;

• Aprovação Edital Pontos de Cultura;

• Cumprimento da meta na campanha Crowdfunding “Dia de Doar”

• Instalação da marcenaria e restauração do parque externo através da ação de voluntários
da Timberland, sob a coordenação da ONG Atados;

• Instalação de novos equipamentos de cozinha através da doação feita pela Leicht Brasil;

• Implementação da iniciativa “A Oca do Futuro”, que visa construir uma rede expandida
em prol da sobrevivência, manutenção e expansão do trabalho da Oca;

• Sistematização e reorganização do Plano de Comunicação;

• Implementação do “Núcleo de Saúde Integral”;

• Arrecadação de1,5 toneladas de alimentos através de ações do Grupo Pão de Açúcar;



Resumo de atividades
Início das atividades do Bazar no espaço “Aldeia Viva”, com o objetivo de captação de recostos, bem como de 

benefícios à comunidade;

Carnaval Oca na Comunidade Chácara 

Início das aulas / Dia da Recompensa da campanha “Dia de doar”;

Oficinas da Renda Renascença no FestA – Sesc Santo André;

Participação da Oca no curso de Gestão Cultural do Centro de Pesquisa e Formação do SESC SP;

Cine Oca (março) curtas metragens: “Benjamin” e “O Circo das Borboletas”;

Vivência do Colégio Ofélia Fonseca em atividades da Semana indígena;

Visita da Escola da Granja Viana;

Ação de Páscoa realizada pela NK ;

Revitalização da horta através de ação realizada por voluntários doo Instituto C&A;

Visita dos alunos à exposição do Aleijadinho no MASP 

Atividades relacionadas ao Ciclo de Festas Tradicionais - Semana Indígena 

15 -Cine Oca (abril) Filme: “A que horas ela volta” 

16- Aula de Excel com voluntário da C&A para o Grupo de Mãe 



Lançamento do livro “Eu estava lá” da Contadora de Histórias Cristiane Velasco, com a participação de Renata 
Mattar;

18 - Oficina de Renda na Vila Madalena 

19 - Lançamento do Voluntariado do Instituto C&A

20 - Exibição do filme WAAPA com participação da Paula e Renata Meireles 

21 - Visita ao Museu de Arte de São Paulo (MASP) para turma da manhã, obras de Aleijadinho 

22 - Reunião informativa com os pais/responsáveis para expansão do tratamento terapêutico com a utilização 
dos florais

23 - Capacitação da Nota Fiscal Paulista para o Grupo de voluntários da C&A 

24 - Cine Oca - curtas metragens: “Tem gringo no morro” e “Hoax” (maio)

25 - Oficina de Berimbau com Mestre Bico Duro 

26 - Oficina com Mestre  Toinho e Baque Forte   

27 - Family Day – ação realizada com os familiares dos funcionários da C&A

28 - Semana Mundial do Brincar 

29 - Visita dos voluntários da C&A na Oca para a Semana Mundial do Brincar 

30 - Boca do Céu – Encontro Internacional dos Contadores de História 
31 - Festa de São Benedito 

32 - Corpus Christi 

33 -Apresentação circense: “Altissonante Alfonsina” 

34 - Cine Oca (junho) - Série de clipes de RAP 

35 – Apresentação e Oficina de Contos e Tambores / parceria SP Leituras na Fundação Santo André  

36 - Festa Junina



Fevereiro



Fevereiro

Bazar  C&A

Carnaval do Quiriri – 11 de fevereiro

Início das aulas e Dia da Recompensa (Dia de Doar) – 19 de fevereiro



Início do Bazar CeA / OCA com o Grupo de Mães para sustentabilidade da Oca.



Bazar C&A



19 de fevereiro
Início das aulas e Dia da Recompensa (dia do Doar)



Março



Março

• Oficinas da Renda Renascença no FestA – Sesc Santo André – 2 a 4 de março

• Aula de Gestão Cultural do Sesc – Centro de Pesquisa e Formação 10 de março

• Cine Oca com EE Esmeralda Becker (turmas do 1º EM) – 13 de março

• Vivência do Colégio Ofélia Fonseca sobre Cultura Indígena na Oca – 15 de março

• Início das brincadeiras na EE Esmeralda Becker às terças e quintas

• Doação NK – Páscoa – 29 de março



De 02 e 04 de março
GRUPO DE MÃES RENDEIRAS da Oca Escola Cultural realizou OFICINAS DE RENDA RENASCENÇA no 

SESC Santo André das 10:30 h às 13:30 h.

As oficinas fizeram parte da programação do FestA, Festival de Aprender 2018, um final de semana 
inteiro para pintar, bordar, desenhar, programar, modelar e muito mais. 



10 de março 
Aula do curso de Gestão Cultural do Sesc – Centro de Pesquisa e Formação 



13 de março
Cine Oca - parceria EE Esmeralda Becker para turmas do 1º EM 

curtas metragens: “Benjamin” e “O Circo das Borboletas”
Seguido de roda de conversa



15 de março
Vivência do Colégio Ofélia Fonseca sobre Cultura Indígena na Oca





23 de março
Visita da Escola da Granja, vivência interdisciplinar das matérias geografia e o 

português, o território e a ficção



29 de março
Páscoa de doação – NK Store



Abril



Abril

• Instituto C&A traz voluntários para a Oca, revitaliza Horta, camisetas e brinca – 10 de 
abril

• Visita à exposição do Aleijadinho no MASP (turma da tarde) – 12 de abril

• Abertura da semana indígena – 16 de abril

• Cine Oca – 17 de abril

• Aula de Excel com voluntário da C&A para o Grupo de Mãe – 21 de abril

• Contação de histórias feita por Cristiane Valasques – 24 de abril 

• Oficina de Renda na Vila Madalena – 22 de abril

• Lançamento do Voluntariado do Instituto C&A- dias 25 e 26 de abril



10 de abril
Instituto C&A – vem a Oca com os diretores para revitalização da Horta, das camisetas e 

brincar com as crianças



12 de abril
Visita ao MASP – Exposição Aleijadinho para turma da tarde



16 a 20 de abril 
Ciclo Indígena





17 de abril 
Cine Oca em parceria com a EE Esmeralda Becker (1º EM) 

Filme: “A que horas ela volta” 



21 de abril
Aula de Excel com voluntário da C&A para  Grupo de Mães



22 de abril
Oficina de Renda na Vila Madalena



24 de abril
Contação de histórias feita por Cristiane Valasco e Renata Mattar



25 e 26 de abril
Lançamento do Voluntariado do Instituto C&A



Maio



Maio

• Exibição do filme WAAPA com participação da Diretora Renata Meirelles – 07 de maio

• Visita ao Museu de Arte de São Paulo (MASP) para turma da manhã, obras de Aleijadinho – 10 de maio

• Reunião informativa com os pais/responsáveis para expansão do tratamento terapêutico com a 
utilização dos florais-14 de maio

• Capacitação da Nota Fiscal Paulista para o Grupo de voluntários da C&A – 15 de maio

• Cine Oca com 02 curtas metragens: “Tem gringo no morro” e “Hoax” - 15 de maio 

• Oficina de Berimbau com Mestre Bico Duro – 17 de maio

• Oficina com Mestre  Toinho e Baque Forte   - 18 de maio

• Family Day – ação realizada para os familiares dos funcionários C&A – 18 de maio

• Semana Mundial do Brincar – 21 a 25 de maio

• Visita dos voluntários da C&A na Oca para a Semana Mundial do Brincar – 23 de maio

• Boca do Céu – Encontro Internacional dos Contadores de História – 24, 25 e 26 de maio

• Festa de São Benedito – 27 de maio

• Corpus Christi – 31 de maio



Exibição do curta metragem WAAPA fechando o Ciclo Indígena com 
participação da Renata Meirelles,  diretora do filme.

07 de maio



10 de maio 

Visita ao MASP 
Turma da Manhã

Obras de Aleijadinho



14 de maio
Reunião informativa com os pais/responsáveis para expansão do tratamento 

terapêutico com a utilização dos florais



15 de maio 
Cine Oca –Com 02 curtas 

metragens
“Tem gringo no morro” e 

“Hoax”



17 de maio
Oficina de Berimbau com

Mestre Bico Duro



18 de maio
Oficina com Mestre  Toinho e Baque Forte 



21 a 25 de maio
Semana Mundial do Brincar



Visita dos voluntários da C&A na Oca para a Semana Mundial do Brincar 23 de maio



Boca do Céu – Encontro Internacional dos Contadores de História – 24 de maio – Grupo  de Mães da Oca
Contos de trabalho do rendar, tecer, fiar e bordar

DANÇAS, CANTOS E CONTOS DE CULTURAS DO MUNDO



25 de maio
Boca do céu - Encontro Internacional de Contadores de Histórias - Auditório do Ibirapuera –

ESPETÁCULO DE ENCERRAMENTO Todo nó cego eu desato





26 de maio
Boca do céu – Cortejo e Contação de Histórias das crianças: “Histórias de avós, Marias e 

Mulheres” na Oficina Oswald de Andrade



27 de maio|
Festa de São Benedito / Jongo da Oca



31 de amio
Calendário de Festas  do Município de Carapicuíba

Participação da Oca na Calendário de Festas do Município de Carapicuíba
Tapetes de Corpus Christie 



JUNHO



11 de junho
Intercâmbio cultural

Apresentação do número circense solo de Lu Menin, intitulado Alfonsina e seus Ruídos, que 
aborda e Integra com originalidade as técnicas de circo, música percussiva, dança e canto.

Edital PROAC Circo



12 de junho
Diálogo com a Escola Pública Esmeralda Becker Freire de Carvalho

Cine Oca com Pipoca para alunos do Ensino Média da Escola Esmeralda Becker
Exibição: Rappers



16 de junho
Atividade Externas

Participação no Programa “Praler – Prazeres da Leitura” que se propõe a promover atividades de 
incentivo a leitura para pessoas em situação de vulnerabilidade. 

Fundação Santo André - Contadores Mirins de histórias - Contos e tambores Patativa do Assaré



23 de junho
Ciclo de Festas

Festa de São João, que trouxe como tema central do poeta Patativa do Assaré



JULHO



08 de agosto
Centro de Estudos e Irradiação da Cultura Infantil

Festival de Pipas



14 de julho
Captação de Recursosentro

Bazar Mensal



AGOSTO



AGOSTO

• Reunião de pais – 10 de agosto

• Atendimento das crianças e familiares com terapeutas para uso do floral – 20 de agosto

• Entrega do cheque do Edital Fundafresp para reforma do teatro – 23 de agosto

• Oficina de Maracatu com Mestre Cláudio – 24 de agosto

• Médicos do Hospital Albert Einstein atendem as crianças e jovens através do “Adote Saúde” – 25 de agosto

• Oficina de circo com Abib – 26 de agosto

• Visita dos voluntários do Instituto C&A – 29 de agosto 



11 de agosto
Captação de Recursos 

Bazar com venda de roupas novas e usadas para a comunidade da Aldeia de 
Carapicuíba



20 de agosto
Núcleo de Saúde Integral

Parceria – José Aleixo Terapia Floral

Implementação de atendimentos de através da Terapia Floral para as crianças e famílias atendidas pela 
Oca



23 de agosto
Parceria – FUNDAFRESP

Entrega do cheque realizada pela FUNDAFRESP referente à seleção da Oca em edital para 
a finalização da obra do teatro

Sylvio Barros Sawaya, arquiteto e diretor da Oca, equipe FUNDAFRESP e representantes da Prefeitura od Município de Carapicuíba



24 de agosto
Centro de Referência da Cultura Brasileira

Oficina Maracatu Nação realizada na Oca pelo Mestre Gilmar do Maracatu Estrela 
Brilhante de Igarassu - PE



25 de agosto
Parceria - Adote Saúde

Ação realizada na Oca pela ONG “Adote Saúde” formada por uma equipe de médicos do 
Hospital Albert Eistein. Nesta ação foram atendidos cerca de 80 alunos e familiares da Oca



29 de agosto
Parceria Instituto C&A

Ação de voluntário dos Instituto C&A na Oca com catalogação de livros, formação para as 
equipes do administrativo-financeiro, formação do grupo de mães rendeiras e oficinas



31 de agosto
Participação nas Políticas Públicas do Município

Pré-conferência de Cultura  do Município de Carapicuíba realizada na Oca



SETEMBRO



Setembro
• Oficina de Capoeira com Mestre Cláudio – 01 de setembro

• Encontro com Célio Turino para expor propostas culturais, candidato a Dep Federal – 06 de setembro 

• Curso de Thetahealing para comunidade - 07,08 e 09 de setembro

• Dinâmica da “Oca do Futuro” com as crianças e adolescentes, facilitação de Daniele Bidóia – 10 de setembro

• Vivência preparatória para a Consciência Negra  com o Mestre Victor Eduardo  - 12 de setembro

• Sarau Osasco da Educação e Cultura – 15 de setembro 

• Workshop “A Oca do Futuro” pensando a Oca através da Rede Expandida – 17 de setembro

• Festa da primavera na EE Esmeralda Becker – 22 de setembro

• Produção do portfólio do Grupo de Mães feito com o apoio do Instituto C&A - 24 de setembro

• Semana de comemoração de São Cosme e Damião – 25 a 27 de setembro

• Trabalho terapêuticos com a facilitação e voluntariada de Jo Fleury



1º de setembro
Centro de Referência da Cultura Brasileira

Oficina de Capoeira e Samba de Roda ministrada por Mestre Cláudio, do 
movimento de Capoeira “Angoleiros do Sertão”, de Feira de Santana - BA



6 de setembro
Centro de Formação de Educadores Brincantes

Reflexões sobre o momento político atual no Brasil
Conversa com Célio Turino, ex-secretário da Secretaria da Cidadania Cultural do Ministério 

da Cultura, criador do Programa Cultura Viva 



07, 08 e 09 de setembro
Núcleo de Saúde Integral

Núcleo de Saúde Integral
Curso “Theta Healing”, oferecido para a equipe Oca, pais e comunidade através de parceria com o 

Instituto Theta Healing Brasil.



10 de setembro
Centro de Formação de Educadores Brincantes

“A Oca do Futuro”, oficina com a participação das crianças, com o objetivo de pensar e construir junto a 
oca que queremos para o futuro, a partir de ações coletivas que integrem  alunos, famílias, 

comunidade, amigos, empresários e simpatizantes do projeto



13 de setembro
Centro de Referência da Cultura Brasileira

Abertura do Ciclo de Estudos da Cultura Negra com a oficina “Oralidade na Matriz de 
Cultura Africana”, ministrada por Vítor Eduardo do Maranhão



15 de setembro
A Oca Fora da Oca

Participação da Oca no Sarau “Do Mangue ao Frevo”,  organizado pelo Departamento de 
Educação e Cultura do Município de Osasco



17 de setembro
Captação de Recursos

Realização do 1º Encontro da proposta de articulação em rede para a sobrevivência e 
manutenção do projeto Oca, ação nomeada como “A Oca do Futuro”



20 de setembro
Centro de Formação de Educadores Brincantes

Participação de educador, adolescentes e jovens da Oca no curso de aperfeiçoamento em pandeiro, 
ministrado por Leo Rodrigues e o Nacho Delgado  na Escola de Música do Estado de São Paulo –

EMESP



20 de setembro
Centro de Formação de Educadores Brincantes

Oficina de Formação para o Edital dos Pontos  de Cultura, realizado no espaço do 
Conselho Municipal de Carapicuíba, com o apoio e equipe da Oca 



24 de setembro
Núcleo de Pesquisa e Criação da Indumentária e Figurino Brasilerio

Produção de material fotográfico para divulgação do trabalho artesanal produzido pelo grupo de 
mães rendeiras da Oca, “Rendeiras da Aldeia”. Este material foi produzido pela “Bela Baderna”, 

com o apoio do Instituto C&A e contou com a participação de alunas e alunos da Oca.



27 de setembro
Centro de Referência da Cultura Brasileira

Brincadeiras de São Cosme e Damião



30 de setembro
A Oca Fora da Oca

Participação da Oca com apresentação artística no Sarau realizado pelo Conselho 
Municipal de Cultura de Carapicuíba



OUTUBRO



Outubro

• ENCONTROS PREPARATÓRIO PARA O VESTIBULAR: estes também fazem parte do plano de ação do projeto "A OCA DO FUTURO". Iniciou-
se no sábado,  06/10, um grupo de preparação para o vestibular, sob a orientação da Raísa, parceira da MGN que participa de um coletivo 
de cursinhos populares.

• Bazar CeA na Aldeia Viva –06 de outubro

• Eleição da Nova Diretoria da Oca  – 08 de outubro

• Semana da Criança – 08 a 11 de outubro, brincadeiras, doces e diversão.

• Ação de voluntários da Atados em parceria com a empresa Timberland, construção e revitalização dos brinquedos da área externa, nova 
marcenaria e oficina de dança e música – 17 de outubro

• Encontro de vivências da dança, através do Programa estadual d na Galeria Olido – 20 de outubro 

• Bazar com apoio da CeA Na Aldeia Viva – 20 de outubro

• Fórum Municipal de Cultura e Eleição do conselho Municipal de Cultura- 05 representantes da Oca foram eleitos nos segmentos: 
Artesanato, Dança, Artes Plásticas – 21 de outubro 

• 2º encontro da Oca do Futuro – 22 de outubro

• O workshop internacional Mediação: Cultura, Leitura e Território é uma realização da Secretaria da Cultura do Estado de São Paulo, da SP 
Leituras - Associação Paulista de Bibliotecas e Leitura e do Instituto Emília e se realizará entre os dias 22 e 26 de outubro de 2018, na 
Biblioteca de São Paulo. Participação da Vera Athayde representando a Oca – 22 de outubro 

• Encerramento do cine Oca em parceria com a EE Esmeralda Becker – 23 de outubro na Oca



04 de outubro
Centro de Foramação de Educadores Brincantes

Formação de adolescentes e jovens:
Participação dos monitores e adolescentes da Oca na oficina dos Ritmos Sagrados e  Movimento de 

Dança dos Orixás, ministrada pela Rosângela Silvestre no Espaço Cachuera



05 de outubro
Participação nas Políticas Públicas do Município

Pré-conferência da Criança e do Adolescente realizada na Oca



06 e 20 de outubro
Captação de Recursos

Bazar mensal
Ação de captação de recursos realizada a partir da doação de roupas feita pelo Instituto C&A, 



06/10
Formação de jovens

ENCONTROS PREPARATÓRIO PARA O VESTIBULAR: estes também fazem parte do plano de ação do projeto "A OCA 
DO FUTURO". Iniciou-se no sábado,  06/10, um grupo de preparação para o vestibular, sob a orientação da Raísa, parceira da 

MGN que participa de um coletivo de cursinhos populares.



08 de outubro

Eleição da Nova diretoria da Oca, vigência 2019 e 2020



08 a 11 de outubro
Centro de Estudos e Irradiação da Cultura Infantil

Semana da Criança - Festival de brincadeiras



18 de outubro
Parceria – Timberland/Atados

Ação realizada na Oca por voluntários da Timberland, sob a coordenação da Atados: 
instalação da marcenaria, recuperação do parque externo, oficina de música e dança 



20 de outubro
A Oca Fora da Oca

Participação da Oca no XII Encontro  Criança Criando Dança, realizado pela 
Escola Municipal de Iniciação Artística de SP – EMIA, na Galeria Olido



21 de outubro
Participação nas Políticas Públicas do Município

Fórum Municipal de Cultura de Carapicuíba
Com a eleição de cinco representantes da Oca nos seguimentos: Artesanato, Dança, Artes 

Plásticas



22 de outubro
A Oca fora da Oca

Participação da Oca no Workshop Internacional  Mediação – Cultura, Leitura e Território 
realizado pela



22 de outubro
Captação de Recursos

2º Encontro “A Oca do Futuro” ação em rede em favor da manutenção e crescimento 
do trabalho da Oca, bem como da captação de recursos

https://www.facebook.com/ocaescolacultural/videos/585464428539203/



26 de outubro
Núcleo de Pesquisa e Criação da Indumentária e Figurino Brasileiro

Oficina de planejamento estratégico de comunicação: formação do grupo de mães 
“Rendeiras da Aldeia”, realizada com o apoio do Instituto C&A



27 e 28 de outubro
Centro de Referência da Cultura Brasileira

1º curso de formação "Brincadeira de Angola“ - Mestre Ferradura – BA
Realizado na Oca



NOVEMBRO



Novembro
• Conferência Livre realizada na Oca Escola Cultural com os representantes do Grêmio da Escola Estadual 

Esmeralda Becker –
06 de novembro

• Participação na XI Conferência Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente – 9 de novembro – Local: 
Parque Gabriel Chucre

• Festa da Consciência Negra – 10 de novembro

• Início da reforma do Teatro – Apoio Fundafresp – 12 de novembro

• Formação Mesa Brasil – 14 e 21 de novembro 

• 3º Encontro a Oca do Futuro – 26 de novembro

• Campanha Dia de Doar – 27 de novembro 

• Finalização do trabalho da digitação das Notas Fiscais realizado pelos voluntários do Instituto CeA – 28 de 
novembro 





06 de novembro 
Participação nas 

Conferência Livre dos Direitos da Criança e Adolescente realizada na Oca Escola Cultural com a 
participação de representantes do Grêmio da escola parceira da Oca Esmeralda Becker Freire de 

Carvalho e participação da Oca na Conferência Municipal da Criança e do Adolescente



10 de novembro 
Centro de Referência da Cultura Brasileira

Ciclo de Festas – Consciência Negra
Travessia da Cultura Negra - Rumo aos 300 Tambores



12 de novembro 
Parceria - FUNDAFRESP

Início das obras de finalização do espaço físico do teatro



26 de novembro 
Captação de Recursos

2º Encontro “A Oca do Futuro”, ação em rede em favor da manutenção e crescimento do trabalho da Oca, 
bem como da captação de recursos



27 de novembro 
Captação de Recursos

“Dia de Doar”
Campanha crowdfunding de captação de recursos 



27 e 28 de novembro 
Núcleo de Pesquisa da Indumentária e Figurino Brasileiro

Consultoria dos projetos de moda do grupo de mães rendeiras, realizado por Viviane Fortes e 
Ana Paula Lage/Noeh Baby



28 de novembro
Parceria – Instituto C&A

Encerramento da ação “Digitação de Notas Fiscais”, realizada por voluntários do Instituto 
C&A como ação de apoio à captação de recursos para a sustentabilidade da Oca 



DEZEMBRO



03 de dezembro
Participação nas Políticas Públicas do Município

Participação de representantes da Oca no Processo Eleitoral do Conselho Estadual de Cultura



06 de dezembro
Parceria – Instituto C&A

Participação da Oca no encerramento do projeto realizado entre o grupo de voluntários do Setor 
de Complementos do C&A e o Grupo de Mães Rendeiras da Oca, o que possibilitou a 



08 de  de dezembro
Parcerias Grupo Pão de Açúcar

Dia da Solidariedade – Campanha de arrecadação de alimentos realizada pelo Grupo Pão de Açúcar, com 
arrecadação de 1,5 toneladas



12 de dezembro
Parceria – Burer King/Arredondar

Ação de Natal realizada na Oca por voluntários da Burger King



13 de dezembro
Parceria – Instituto C&A

Ação de Natal realizada na Oca por voluntários do Instituto C&A



15 de dezembro
Centro de Referência da Cultura Brasileira

Ciclo de Festas – Natal
Presépio “O Baile de Deus Menino”  e  “Cavalo Marinho”



26 de dezembro
Comunicação e divulgação das ações do projeto

Participação do grupo de mães rendeiras da Oca no  programa “Territórios Culturais – Pontos de Cultura” 
da TV Cultura

http://tvcultura.com.br/videos/67908_territorios-culturais-pontos-de-cultura.html



COTIANO

• Segundas e quartas: dança

• Terças: Brincadeiras

• Quinta: Artes Plástica e Capoeira e fazeres manuais

• Sexta: Música

• Refeições diárias: café da manhã, almoço e lanche da tarde

• Parceria com a EE Esmeralda Becker – monitores brincam no intervalo na 
escola

• Acompanhamento escolar às terças e quintas (das 18h às 21h)

• Aulas de dança para comunidade adulta às quartas feiras

• Acompanhamento terapêutico contínuo

• Bazar permanente na “Aldeia Viva”



Rodas de conversa



Música e dança



Dança para pais e adultos da comunidade



Brincadeiras



Artes Plásticas



Artes manuais



Capoeira



Culinária



Acompanhamento escolar



Trabalho terapêuticos com a facilitação e voluntariada de Jo Fleury



Alimentação diária



Parceria com a Escola Emeralda Becker
Becker na Oca



Extensão do projeto na Escola Pública Estadual Esmeralda Becker Freire 
de Carvalho



Bazar




