
RELATÓRIO DE ATIVIDADES
JANEIRO 2020



OFICINAS DE FÉRIAS

DANÇAS BRASILEIRAS 

OFICINA COM KELLY SILVA

06/01 das 14h às 16h30

DIA DO PARAÍSO 

BRINCADEIRAS COM KELLY SILVA E NATÁLIA VASCONCELOS

08/01 das 10h às 12h30

Brincadeiras na Rua Val Paraíso

RENDA RENASCENÇA

OFICINA COM WILMA DA SILVA

14/01 das 14h às 16h



CONSTRUÇÃO DE MINI ALFAIAS

OFICINA COM BLEC PAULO

17/01 das 14h às 16h30

DANÇAS BRASILEIRAS 

OFICINA ABERTA COM 

KELLY SILVA E BLEC PAULO

18/01 das 10h às 12h

MÚSICA E PERCUSSÃO CORPORAL

OFICINA COM FERNANDO ALTENFELDER

21/01 das 14h às 16h



Carapicuíba, 31 de janeiro  de  2020.

_______________________________________________
Lucilene Ferreira da Silva

Coordenação Geral 



RELATÓRIO DE ATIVIDADES
FEVEREIRO 2020



ATIVIDADES

ENCONTRO RENDEIRAS DA ALDEIA 

03/FEV/2020

Encontro para:

Planejamento do início do

projeto da nova coleção de

roupas a ser desenvolvida pelo

grupo Rendeiras da Aldeia:

“Rendar para Guardar”.

Reestruturação do espaço físico

onde está localizado o bazar, a

loja e o espaço de trabalho do

grupo de mães rendeiras.

SAMBADA BRINCANTE

09/FEV/2020

No dia 09/02, celebramos o Dia do Frevo na Sambada do Instituto Brincante.

Numa festa para crianças, a Oca levou as suas experiências do CENTRO DE REFERÊNCIA

DA CULTURA BRASILEIRA e do CENTRO DE ESTUDOS E IRRADIAÇÃO DA CULTURA INFANTIL,

pautadas na dança, na música, nas improvisações e nas brincadeira que dialogam

com o Frevo.

https://www.facebook.com/institutobrincante/?__tn__=K-R&eid=ARC57kiNPfKVYYytznNNvl5qR99DFLVc16I1G70ZIdV37P9mP__hBQ6G4xoHvA6ehXGt4tuaMvroxpSn&fref=mentions&__xts__[0]=68.ARDlvHfKG2P6yCb-vJmVc9BGfsU6eCDnBSGUHrR6M0_tF1IbWpfCMfzhrUZ6wawL_wB7-Z97HVVClOqN6_rdNSIf44tBdtrjdRC7_v_YcWiQBYg6ad83-cEPwzAAH0NiBHyRGak78obxB1aQXcmJtJrwdMG1UEci3fBfop1HI8Fewv_QyIKuVW5rsXw6zi-dcaF5Qda3Ly3wJI4Ou-oWKsvz4j_ItfLEgZOP5DNBfpZIc4AVAgxBqzdXz13taTN26YrMq4bDjZWfxJHZdYAmO6a_1usJEV5D-roqINwJV2aCcJR7xm7BbIVDTF62sYkUAMnoYimSqjrwje1RLKvvGudGKw


ENCERRAMENTO DA EXPOSIÇÃO ENTREMEADAS 

SESC VILA MARIANA 

09/FEV/2020

No dia 09/02, as Rendeiras da Aldeia participaram das atividades de encerramento

da exposição “Entremeadas” no SESC Vila Mariana, exposição que reúne os

trabalhos de vinte grupos de artesãs do estado de São Paulo, entre as quais estão

inclusas.

A OCA participou do carnaval da Cohab que acontece há mais de cinco anos no

município de Carapicuíba e levou para a comunidade o "Maracatu de Baque

Virado" de Pernambuco, que desfilou entre ruas e becos do bairro, trazendo alegria

e irreverência para a população, juntamente com grupos culturais como a

Congada de São Benedito de Carapicuíba, Mucambos de Raiz Nagô, Batuquintal e

outros coletivos de São Paulo que vieram abrilhantar o carnaval comunitário.

CARNAVAL DA COHAB

15/FEV/2020



A Oca Escola Cultural foi o espaço

escolhido para receber os alunos do

Centro de Pesquisa e Formação do

SESC SP.

Os participantes tiveram a

oportunidade de conhecer a Oca, o

projeto Rendeiras da Aldeia e a Aldeia

de Carapicuíba.

Lucilene Silva, coordenadora,

apresentou a metodologia do trabalho

e gestão da Oca. Adenize e Eliene,

colaboradoras da Oca, falaram sobre

a parceria com o Mesa Brasil SESC,

Programa de Segurança Alimentar e

Nutricional, baseado em ações

educativas e de distribuição de

alimentos excedentes. Tivemos uma

conversa com a educadora Peo,

fundadora da Casa Redonda Centro

de Estudos, e com Neide Campos,

coordenadora da Escola Pública

parceira Esmeralda Becker Freire de

Carvalho.

No final da tarde realizamos uma

oficina com o tema Carnaval

interagindo com os alunos do curso

numa vivência prática de dança,

brincadeira e música. A oficina foi

orientada pelos educadores Natália

Vasconcelos, Paulo Gonçalves, Kelly

Silva e Vera Cristina Athayde, com

participação dos monitores e alunos da

Oca.

CURSO DE GESTÃO CULTURAL SESC

15/FEV/2020



A Oca participou do carnaval da Escola Cultural da Emef Amorim Lima. O evento

abordou a força da cultura negra no carnaval brasileiro, especificamente o Maracatu

Nação, entre outras tradições e mestres convidados e contou também com a

participação de Pai Nagô, Mestre Alcides, Quintal Cultural, Congada de São Benedito,

Theo Menezes e Blec Paulo. Uma folia no bairro Butantã, celeiro cultural da capital.

CARNAVAL DA EMEF AMORIM LIMA

29/FEV/2020

MOSTRA “EMPREENDEDORISMO SOCIAL, IDENTIDADE E SABER LOCAL”

GENEBRA - SUIÇA

17 e 20/FEV/2020

Entre 17 e 20 de fevereiro o grupo Rendeiras da Aldeia, juntamente com outros sete

grupos de artesãs brasileiras tiveram suas peças expostas na mostra

“Empreendedorismo social, Identidade e Saber Local” realizada pelo Consulado do

Brasil em Genebra. A mostra associou desenvolvimento sustentável, proteção ambiental

e empoderamento feminino.



Carapicuíba, 28 de fevereiro de  2020.

_______________________________________________
Lucilene Ferreira da Silva

Coordenação Geral 



RELATÓRIO DE ATIVIDADES
MARÇO 2020



ATIVIDADES

02 a 13/MAR/2020

Atividades de dança, música, capoeira, brincadeiras, capoeira, artes plásticas,

artes manuais, marcenaria, cinema, fotografia e acompanhamento escolar.

Processo de criação e 

experimentações das 

Rendeiras da Aldeia 

para a cartela de 

cores da nova 

coleção de inverno 

que será feita a partir 

do tingimento vegetal.

Implementação do projeto Balaio Brasil, com a produção de brinquedos

tradicionais, feito através do diálogo entre a marcenaria, o grupo de mães

rendeiras e o Centro de Estudos e Irradiação da Cultura Infantil.



Atividades 

virtuais em 

detrimento da 

pandemia 

Covid 19.

Paralisação das 

atividades 

presenciais em 

detrimento da 

pandemia 

Covid19, 

Realização de diagnóstico das famílias em situação de vulnerabilidade mediante

as consequências da pandemia e distribuição de cestas básicas para as famílias

atendidas pela Oca.



CARNAVAL DO QUIRIRI

01/MAR/2020

No dia 1º de março realizamos o Carnaval do Quiriri.

Um momento de juntar os saberes da Oca Escola Cultural e da Comunidade do

Quiriri em torno de muita música, dança, brincadeiras e um concurso de fantasias..



ESPETÁCULO ALTISSONANTE

LU MENIN

06/MAR/2020

Em 06/03 a Oca Escola

Cultural recebeu a artista

circense, Lu Menin, co-

fundadora do Circo Zanni. Os

alunos tiveram uma aula

especial sobre práticas

circenses e a Oca se tornou

palco para o espetáculo.

Altissonante que traz uma

linguagem multifacetária do

circo e nas inúmeras

informações visuais, as

inquietações da mulher

moderna, com todas as

batalhas diárias, os ideais e

as formas de lidar com essa

necessidade de ser várias

mulheres em uma só.



Carapicuíba, 31 DE AMARÇO de 2020.

_______________________________________________
Lucilene Ferreira da Silva

Coordenação Geral 



  

      

RELATÓRIO DE ATIVIDADES  

ABRIL/2020 
OCA ESCOLA CULTURAL 



 

1 
 

RELATÓRIO DE ATIVIDADES 

ABRIL/2020 

 

À luz da defesa e da garantia dos direitos da criança e do adolescente, o 

projeto “Passos de expansão, a Oca na comunidade” está alicerçado na arte e 

cultura brasileira, visando a valorização do direito ao acesso a bens culturais como 

meio de inserção social, garantia do direito de brincar de acordo com o Estatuto 

da Criança e do Adolescente, garantia do direito à saúde, alimentação e cuidados 

que permitam o acesso à cidadania. Prevê a promoção de inclusão social de 

crianças e adolescentes do entorno da Comunidade da Aldeia de Carapicuíba 

que encontram-se em situação de vulnerabilidade social. 

 

Visando ampliar e aprofundar o trabalho desenvolvido pela OCA, 

conferindo à instituição, aos educadores, funcionários e o público atendido 

mais recursos para expansão e aprimoramento das atividades culturais e 

artísticas - tão importantes para formação das crianças e adolescentes da 

comunidade, apresentamos nesse relatório as atividades desenvolvidas no mês 

de abril/2020 de acordo com o cronograma e estratégias metodológicas 

propostas no projeto: aulas práticas, práticas expressivas e exposição de 

conteúdos. Mediante a pandemia Covid-19 as atividades aconteceram no 

formato virtual 

 

 

Cumprimento do cronograma e das atividades propostas: 

 Garantia de alimentação e materiais  para as atividades; 

 Aulas de danças brasileiras e música; 

 Aulas de marcenaria e artes plásticas; 

 Atividades de brincadeiras; 

 Encontros de formação de adolescentes e jovens; 

 Encontros de Formação da equipe de educadores e voluntários da 

instituição; 

 

 

Metas qualitativas cumpridas: 

 

 Aumento do nível de conhecimento e domínio sobre brincadeiras, 

danças e músicas pelas crianças da região; 

 Expansão geográfica e alcance da organização, o que foi realizado a 

partir do compartilhamento de conteúdos e de ações emergenciais para 

a minimização das consequências da pandemia Covid-19; 

 Acompanhamento das crianças e famílias pela equipe de profissionais 

capacitados, com visitas presenciais nos casos de necessidade. 

 Melhorar na qualidade das ferramentas utilizadas pela equipe, aumentar 

o grau de satisfação e preparo para dar aulas; 

 Aumentar no nível de conhecimento e domínio sobre brincadeiras, 

danças e músicas dos alunos. 
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Metas quantitativas cumpridas: 

 

 Atendimento de 80 crianças e adolescentes de forma direta, através de 

atividades virtuais, alimentação e acompanhamento das famílias; 

 Alcance médio mensal de 1.000 pessoas, entre educadores, crianças, 

adolescentes e famílias através do compartilhamento de conteúdos a 

partir de ferramentas tecnológicas e redes, o que inclui escolas públicas 

do município, crianças, adolescentes  e educadores; 

 Atendimento psicológico de uma média de 80 pessoas entre alunos, 

famílias e comunidade; 

 Atendimento de 178 famílias em situação de vulnerabilidade social 

mediante a pandemia Covid-19, o que corresponde a um total de 825 

pessoas, entre elas 400 crianças e adolescentes, com a distribuição de 

um total de 1.270 itens entre cestas básicas, kits de higiene e kits de 

proteção Covid-19. 

 

ATIVIDADES VIRTUAIS REALIZADAS 

01 a 30/ABRIL/2020 

 

Durante todo o mês de abril mantivemos atividades relacionadas aos seis 

centros de ação: Centro de Referência da Cultura Brasileira, Centro de Estudos 

e Irradiação da Cultura Infantil, Centro de Formação de Jovens e Educadores 

Brincantes, Núcleo de Pesquisa e Criação da Indumentária e Figurino Brasileiro, 

Núcleo de Saúde Integral e Núcleo de Difusão. Conforme implementado em 

março, as atividades foram realizadas de forma virtual e com o 

compartilhamento e sugestão de conteúdos de música, dança, brincadeiras, 

artes plásticas, marcenaria, artes manuais, cinema, literatura, fotografia e 

capoeira, bem como a produção de conteúdos pelos próprios alunos. O tema 

cultura indígena estabeleceu o diálogo e as costura entre as diversas 

linguagens, conforme cronograma abaixo:  

03/04

Sexta

Capoeira                        

Rememorando os movimentos  

básicos da capoeira:

https://drive.google.com/drive/f

olders/1A4E4fSc6HHHQTJf8D4UipI4

UCW5bWrAW?usp=sharing

Fotografia

Identidade cultural e expressão 

artística na fotografia.

https://drive.google.com/drive/f

olders/1zij7Y5OFfsAqz913NfBAqku

GltNAR9oM?usp=sharing

Cinema                                           

Indicação de filmes disponíveis 

no youtube: "O balão vermelho", 

"O menino, a favela e as 

tampas de panela"

https://drive.google.com/drive/f

olders/14lpiewGiSyWaHNZf6O1qr

N8wDi8UaLsd?usp=sharing

ABRIL/2020

Danças brasileiras

Frevo:  Memórias em vídeo 

FREVO & AMARELINHAS (sala de 

aula de dança)

Vídeo - Nascimento do Passo - O 

maior passista de frevo (11:31)

https://www.youtube.com/wat

ch?v=30BD2oGyytM

Vídeos produzidos pelas alunas 

em casa dentro do período de 

quarentena (material de Kelly)

Vídeo-YouTube -FREVO - 

cinquentão -aula (Otávio 

bailarino 

)https://www.youtube.com/wat

ch?v=bNNnJBjU5fw

https://drive.google.com/drive/f

olders/1Ercnls2PbIpA3kwUJPcn3G

fvODGRkecS?usp=sharing

Marcenaria e Artes plásticas                    

Desenho com fogo: sugestões 

uando fogo, Steve Spazuk:

https://www.youtube.com/wat

ch?v=E-5rn93sYpw 

Pintura com grafite, Andre 

Desjardins: 

https://www.youtube.com/wat

ch?v=Sk_LiE5FltU

https://drive.google.com/drive/f

olders/1I1hMpurJIMJrgRApRiYJUrA

_nykQFpxy?usp=sharing

Música e percussão brasileira   

Pandeiro: coco                                                                                                                                                                                                  

https://drive.google.com/drive/f

olders/1XMg67CqP0-

PZnmjpwCeUFHWuSb7KT_a8?usp

=sharing

Segunda Terça Quarta

01/04

Quinta

02/04
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Danças brasileiras

Quarta da dança, mães e 

mulheres da comunidade: 

alongamentos.

https://drive.google.com/drive/f

olders/1XMg67CqP0-

PZnmjpwCeUFHWuSb7KT_a8?usp

=sharing

15/04 16/04 17/0413/04 14/04

Segunda Sexta

Fotografia

Funcionamento da câmera 

analógica.       

https://drive.google.com/drive/f

olders/1zij7Y5OFfsAqz913NfBAqku

GltNAR9oM?usp=sharing

Cinema 

Indicação semanal de filmes: 7º 

Festival Internacional de cinema 

de Brasília: 

https://drive.google.com/drive/f

olders/14lpiewGiSyWaHNZf6O1qr

N8wDi8UaLsd?usp=sharing

Danças brasileiras

Quarta da dança, mães e 

mulheres da comunidade: 

alongamentos.

https://drive.google.com/drive/f

olders/1XMg67CqP0-

PZnmjpwCeUFHWuSb7KT_a8?usp

=sharing

Fotografia

Como nasceu a fotografia: 

informações históricas:

https://drive.google.com/drive/f

olders/1zij7Y5OFfsAqz913NfBAqku

GltNAR9oM?usp=sharing

Orientação Covid-19

Incentivo ao uso de máscaras: 

máscaras com identidade 

cultural.

https://drive.google.com/drive/f

olders/1ok6mzcLvTWT_ReexGy-

XTPsdchXYwhMG?usp=sharing

Inclusão digital

Indicação de software de 

edição de vídeo no aparelho 

celular e PC:  youcut e Shotcut

https://drive.google.com/drive/f

olders/11nF_FECz2uQ6sAPJen-

OFOyrRujyrMg4?usp=sharing

Almanaque

Criação coletiva pelos 

educadores de um almanaque 

impresso com propostas de 

atividades para os alunos de 6 a 

10 com a proposta de ser 

entregue às crianças 

quinzenalmente juntamente 

com as cestas básicas 

distribuídas para as famílias 

atendidas durante a 

quarentena.

https://drive.google.com/drive/f

olders/1X_p_j6NIj7uRxvOmQIyu1b

nNNSJ7936w?usp=sharing

Terça Quarta Quinta

Quinta 

09/04

Luto Brincadeiras tradicionais                                   

Projeto Mergulhão Cultural: l            

Levantamento da memória de 

desenhos feitos pelos nossos 

alunos nos últimos 17 anos, 

desenhos esses feitos de forma 

livre e espontânea nos 

momentos de brincadeiras . O 

remorar das imagens foi 

realizado em diálogo com a 

professora de artes, que trouxe 

informações sobre técnicas de 

desenho. 

https://drive.google.com/drive/f

olders/1Q4tgkf2Lfv0HpRkaygJ9rN

b9FPNGTFqD?usp=sharing     

Luto Luto Produções  artísticas e 

atividades dos alunos em casa                                                                

Com o objetivo de ouvir os 

alunos e colocá-los como 

protagonistas nas atividades 

virtuais no período do 

isolamento social, sugerimos 

que propusessem atividades no 

grupo virtual e nos contassem 

um pouco do que estão 

fazendo durante a quarentena.          

https://drive.google.com/drive/f

olders/1cGGFj_-

_0ec_Mj5vBOy5_hytW-

4IoJbx?usp=sharing      

Segunda

06/04 08/04 10/04

Terça Quarta Sexta

07/04

Páscoa solidária                          

A partir da doação de ovos de 

Páscoa feita por um de nossos 

parceiros, cada família de 

alunos da  Oca recebeu um ovo 

para cada criança e  um  ovo 

para presentear outra família da 

comunidade: 

https://drive.google.com/drive/f

olders/16MnnEHNiFDsliPgCU5zMb

oGh2os-KRMb?usp=sharing

https://business.facebook.com/

ocaescolacultural/posts/2994108

337313452?__tn__=-R

Música brasileira

Flautas indígenas e música da 

tradição dos índios Quarup.

https://drive.google.com/drive/f

olders/1XMg67CqP0-

PZnmjpwCeUFHWuSb7KT_a8?usp

=sharing

 Marcenaria e Artes plásticas

História da tradição indígena 

através de pintura: Como 

nasceu a noite.

https://drive.google.com/drive/f

olders/1I1hMpurJIMJrgRApRiYJUrA

_nykQFpxy?usp=sharing

Música e percussão brasileira

• Música da tradição indígena 

brasileira: Rupestre Sonoros - 

Grupo Mawaka, coco de toré.

• Confecção de baquetas para 

a execução dos ritmos do 

caboclinho.

https://drive.google.com/drive/f

olders/1XMg67CqP0-

PZnmjpwCeUFHWuSb7KT_a8?usp

=sharing

Danças brasileiras                           

Danças brasileiras                           

• Introdução à semana da 

Cultura indígena;  

• Caboclinho, dança brasileira 

de influência indígena, com o 

Mestre Paulinho Sete Flechas de 

Pernambuco;

• Questões dos povos indígenas 

durante a pandemia: 

depoimento do Leandro 

Valente e  Pâmela, ascendentes 

indígenas que falam das 

questões do seu povo no Brasil 

hoje em tempos de pandemia. 

Os depoimentos foram feitos 

especificamente para os alunos 

da Oca.

https://drive.google.com/drive/f

olders/1Ercnls2PbIpA3kwUJPcn3G

fvODGRkecS?usp=sharing

marcenaria e Artes plásticas                                     

• Papel marchê

• Costura com feltro

https://drive.google.com/drive/f

olders/1I1hMpurJIMJrgRApRiYJUrA

_nykQFpxy?usp=sharing
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https://drive.google.com/drive/folders/1udgXB9zCPpKBfKag3kvbpiUZG7jbuwLx?usp=sharing 

 

Projeto Mergulhão Cultural

Surgimento da Oca e sua 

relação com a Praça da Aldeia 

de Carapicuíba.

https://business.facebook.com/

ocaescolacultural/posts/3034215

466636072?__tn__=-R

Indicação de programação 

cultural

Indicação de exibição gratuita 

do Cirque Du Soleil: 

https://drive.google.com/drive/f

olders/1cGGFj_-

_0ec_Mj5vBOy5_hytW-

4IoJbx?usp=sharing     

Danças brasileiras

Alongamento

https://drive.google.com/drive/f

olders/1XMg67CqP0-

PZnmjpwCeUFHWuSb7KT_a8?usp

=sharing

Danças brasileiras

Quarta pra dançar: 

alongamento para mães e 

mulheres do grupo de dança 

dos adultos. 

https://drive.google.com/drive/f

olders/1XMg67CqP0-

PZnmjpwCeUFHWuSb7KT_a8?usp

=sharing

27/04

Projeto Mergulhão Cultural 

Fechamento do mês dedicado 

à cultura indígena com 

memória das lideranças 

indígenas e artistas ligados a 

essa cultura que estiveram na 

Oca.

https://business.facebook.com/

ocaescolacultural/posts/3017972

451593707?__tn__=-R

Terça

28/04

Projeto Mergulhão Cultural 

Fechamento do mês dedicado 

à cultura indígena com 

memória das lideranças 

indígenas e artistas ligados a 

essa cultura que estiveram na 

Oca(continuação)

https://business.facebook.com/

ocaescolacultural/posts/3017972

451593707?__tn__=-R

29/04

Danças brasileiras

Bate papo virtual sobre a dança 

na comunidade da Aldeia de 

Carapicuíba no dia Mundial da 

dança: caminhos e encontros, 

uma poética de mulheres 

brasileiras.

https://drive.google.com/drive/f

olders/1Ercnls2PbIpA3kwUJPcn3G

fvODGRkecS?usp=sharing

Segunda

30/04

Fotografia

Escuta e avaliação do trimestre 

para o  planejamento das 

próximas etapas: desejos e 

interesses sobre a fotografia na 

quarentena:

https://drive.google.com/drive/f

olders/1zij7Y5OFfsAqz913NfBAqku

GltNAR9oM?usp=sharing

Segunda Quarta

24/0420/04

Orientações Covid-19                       

Como higinizar a máscara 

depois do uso.

https://drive.google.com/drive/f

olders/1ok6mzcLvTWT_ReexGy-

XTPsdchXYwhMG?usp=sharing

Segunda Terça

21/04

Quarta

22/04

Quinta

23/04

Sexta

Brincadeiras  tradicionais                                                    

Compartilhamento do jogo 

africano Uela, sua origem, forma 

de brincar e imagens da 

brincadeira na Oca, 

incentivando que os alunos  

jogem em casa com as famílias.

https://drive.google.com/drive/f

olders/1Q4tgkf2Lfv0HpRkaygJ9rN

b9FPNGTFqD?usp=sharing

Brincadeiras  tradicionais                                                     

Compartilhamento do 

repertório de brincadeiras do 

acervo da Oca para outras 

crianças, o que inclui a 

comunidade e escolas parceiras 

através das alunos, pais, das 

rede virtual formada com a 

comunidade e de nossas redes 

sociais.    

https://drive.google.com/drive/f

olders/1Q4tgkf2Lfv0HpRkaygJ9rN

b9FPNGTFqD?usp=sharing    

Culinária

Alimentos de origem indígena, 

receita de canjica, ou munguzá, 

como é chamada no Nordeste 

brasileiro.

https://drive.google.com/drive/f

olders/1RajzGCVSgJI_BVzKZO2Pt1

r_2gT9YKgE?usp=sharing

Música e percussão brasileira

Música de influência indígena: 

baiano, ritmo que acompanha 

a dança do Caboclinho.

https://drive.google.com/drive/f

olders/1XMg67CqP0-

PZnmjpwCeUFHWuSb7KT_a8?usp

=sharing
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ALMANAQUE 

Com a pandemia entendemos que alguns de nossos alunos, não teriam acesso 

a um dispositivo com internet, principalmente as crianças de 6 à 10 anos. A fim de 

mantermos o contato e um brincar com qualidade e que se alinhasse à proposta da 

Oca, criamos um Almanaque impresso, com periodicidade quinzenal, que as crianças 

receberão junto com as cestas básicas distribuídas para as famílias atendidas.  

O mês  de abril inaugurou essa proposta, que trouxe brincadeiras, construção de 

instrumentos, adivinhas, trava línguas, atividades de desenho e culinária. Incentivamos 

no Almanaque o brincar em casa e em segurança, e o compartilhamento das suas 

atividades e produções durante a quarentena. 
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ATENDIMENTO EMERGENCIAL ÀS FAMÍLIAS ATENDIDAS E COMUNIDADE 

Em março realizamos um diagnóstico com o objetivo de avaliar a 

realidade das famílias atendidas pela Oca e da comunidade com relação às 

consequências da pandemia Covid-19. O diagnóstico mostrou-nos um número 

preocupante de pessoas que perderam o emprego ou trabalho, o que levou-

nos a buscar parceiros para uma ação efetiva de apoio à comunidade. 

Implementamos uma campanha que denominamos “Quarentena Solidária”. 
 

A rede à qual pertence a Oca, formada por parceiros, amigos, artistas, 

educadores e estudiosos da cultura brasileira, além do envolvimento da 

comunidade, lideranças, escolas e famílias contribuíram para que essa ação 

fosse exitosa, desde a arrecadação de cestas, o diagnostico da comunidade  

até a distribuição semanal de cestas básicas, kits de higiene e kits de proteção 

Covid-19.  No mês de abril 204 famílias foram atendidas, totalizando 825 pessoas, 

sendo 400 crianças e adolescentes. 

 

 

DATA

Nº 

CESTAS 

BÁSICAS

Nº KITS 

DE 

HIGIENE

Nº 

ÁLCOOL 

EM GEL

Nº DE 

MÁSCARAS

Nº FAMÍLIAS 

BENEFICIADAS

TOTAL DE 

PESSOAS 

BENEFICIADAS 

Nº CRIANÇAS E 

ADOLESCENTES 

BNEFICIADOS

TOTAL DE ITENS 

DISTRIBUÍDOS

13/04/2020 63 180 63 252 126 306

21/04/2020 50 40 34 276 58 241 110 458

28/04/2020 65 56 47 255 83 332 164 506

178 96 81 711 204 825 400 1270
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Os links abaixo demonstram um pouco dos resultados do trabalho e impacto na 

comunidade e município de Carapicuíba a partir da campanha “Quarentena 

solidária”: 

 

Facebook: 

https://drive.google.com/file/d/17XMyr0pk4nOQlzd_K85qfz_xPCjn2FCg/view?us

p=sharing 

 

https://www.facebook.com/370291273028518/posts/2998921270165492/ 

 

https://www.facebook.com/370291273028518/posts/2994108337313452/ 

 

 

Instagram: 

https://www.instagram.com/oca.escola.cultural 

 

  

COMPARTILHAMENTO DE CONTEÚDOS COM A COMUNIDADE, ESCOLAS E 

FAMÍLIAS: 

Considerando que nossa rede de contatos abrange de forma 

significativa a comunidade e escolas públicas do entorno, a extensão do 

atendimento à comunidade não se ateve apenas à distribuição emergencial 

de alimentos e produtos de limpeza/proteção, compartilhamos nas nossas redes 

conteúdos, indicações culturais e brincadeiras, com o objetivo de alcançar um 

público mais amplo, o que inclui alunos de escolas públicas do nosso entorno, 

conforme proposta no projeto.  

https://www.facebook.com/370291273028518/posts/3012734555450830/ 

 

https://www.instagram.com/oca.escola.cultural
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https://www.facebook.com/370291273028518/posts/3017972451593707/ 

https://www.facebook.com/370291273028518/posts/3026695304054755/ 

https://www.facebook.com/370291273028518/posts/3034215466636072/ 
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Carapicuíba, 11 de maio de 2020 

 

 

________________________________________________ 

                                                            Julio Cesar da Rocha Pombo Bond 

                                                     Diretor Executivo 

 

 

________________________________________________ 

                                                           Lucilene Ferreira da Silva 

                                                          Coordenadora Geral 

 

 

 

      



  

      

RELATÓRIO DE ATIVIDADES  

MAIO/2020 
OCA ESCOLA CULTURAL 
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RELATÓRIO DE ATIVIDADES 

MAIO/2020 

 

À luz da defesa e da garantia dos direitos da criança e do adolescente, o 

projeto “Passos de expansão, a Oca na comunidade” está alicerçado na arte e 

cultura brasileira, visando a valorização do direito ao acesso a bens culturais como 

meio de inserção social, garantia do direito de brincar de acordo com o Estatuto 

da Criança e do Adolescente, garantia do direito à saúde, alimentação e cuidados 

que permitam o acesso à cidadania. Prevê a promoção de inclusão social de 

crianças e adolescentes do entorno da Comunidade da Aldeia de Carapicuíba 

que encontram-se em situação de vulnerabilidade social. 

 

Visando ampliar e aprofundar o trabalho desenvolvido pela OCA, 

conferindo à instituição, aos educadores, funcionários e o público atendido 

mais recursos para expansão e aprimoramento das atividades culturais e 

artísticas - tão importantes para formação das crianças e adolescentes da 

comunidade, apresentamos nesse relatório as atividades desenvolvidas no mês 

de maio/2020 de acordo com o cronograma e estratégias metodológicas 

propostas no projeto: aulas práticas, práticas expressivas e exposição de 

conteúdos. Mediante a pandemia Covid-19 as atividades aconteceram no 

formato virtual. 

 

 

Cumprimento do cronograma e das atividades propostas: 

 Aulas de danças e brasileiras e música; 

 Aulas de marcenaria e artes plásticas; 

 Atividades de brincadeiras; 

 Encontros de formação de adolescentes e jovens; 

 Encontros de Formação da equipe de educadores e voluntários da 

instituição; 

 

Metas qualitativas cumpridas: 

 

 Aumento do nível de conhecimento e domínio sobre brincadeiras, 

danças e músicas pelas crianças da região; 

 Expansão geográfica e alcance da organização, o que foi realizado a 

partir do compartilhamento de conteúdos e de ações emergenciais para 

a minimização das consequências da pandemia Covid-19; 

 Acompanhamento das crianças e famílias pela equipe de profissionais 

capacitados, com visitas presenciais nos casos de necessidade. 

 Melhorar na qualidade das ferramentas utilizadas pela equipe, aumentar 

o grau de satisfação e preparo para dar aulas; 

 Aumentar no nível de conhecimento e domínio sobre brincadeiras, 

danças e músicas dos alunos. 
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Metas quantitativas cumpridas: 

 

 Atendimento de 80 crianças e adolescentes de forma direta, através de 

atividades virtuais, alimentação e acompanhamento das famílias; 

 Alcance médio mensal de 24.934 pessoas, entre educadores, crianças, 

adolescentes e famílias através do compartilhamento de conteúdos a 

partir de ferramentas tecnológicas e redes, o que inclui escolas públicas 

do município, crianças, adolescentes  e educadores; 

 Atendimento psicológico de uma média de 80 pessoas entre alunos, 

famílias e comunidade; 

 Atendimento de 1.121 famílias em situação de vulnerabilidade social 

mediante a pandemia Covid-19, o que corresponde a um total de 5.243 

pessoas, entre elas 2.308 crianças e adolescentes, com a distribuição de 

um total de 4.648 itens entre cestas básicas, cestas de café da manhã, 

cestas de produtos orgânicos, kits de higiene e kits de proteção Covid-

19. 

 

ATIVIDADES VIRTUAIS REALIZADAS 

01 a 31/MAIO/2020 

 

O mês de maio, mês em que ocorre um movimento mundial em favor do direito 

de brincar, a brincadeira foi o tema central, incentivando o brincar em casa.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

01/05

Mergulhão Cultural

Histórico de chegada da 

Capoeira e do Frevo a Oca e na 

Aldeia de Carapicuíba e  os 

mestres que fizeram parte dessa 

trajetória.

https://drive.google.com/drive/f

olders/1NiFGS8eGPu4d8g_3Bs7-

Música e percussão brasileira

Berimbau brasileiro, seus toques 

e diálogos com a África.

https://drive.google.com/drive/f

olders/1MBXYPdbYPFYSOdABVs7G

x4JmyGposQkI?usp=sharing

Danças brasileiras

Frevo - Indicação de conteúdos 

de dança e expressão corporal.

https://drive.google.com/drive/f

olders/1cH2MpZ6Bl4Z2oYn2d-

xYgQG-A9KWjNE-?usp=sharing

MAIO/2020
Segunda Terça Quarta Quinta Sexta
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https://drive.google.com/file/d/17nVYOAcsJND8kWqZa345icOlbCvg9M5A/view?usp=sharing 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

18/05 19/05 20/05 21/05 22/05

Campanha  de combate ao 

abuso sexual infantil

Fortalimento do movimento 

nacional contra o abuso sexual 

infantil e a violência doméstica, 

que cresceram durante o 

isolamento social: vídeo, 

conversas individuais e 

acompanhamento das famílias.

https://drive.google.com/drive/f

olders/1PKRleeKGCGt-

CdajLg1Vxud_tcrswp13?usp=sha

ring

Atividade aberta à comunidade 

-  Políticas públicas para cultura

Bate-papo virtual sobre a PL253, 

com Pedro Neto e Vera Athayde 

Mergulhão cultural

Mulheres no tambor.

https://drive.google.com/drive/f

olders/1NiFGS8eGPu4d8g_3Bs7-

lDMLbCFFVUq-?usp=sharing

Leitura

Indicação de leituras virtuais.

https://drive.google.com/drive/f

olders/18NvdpVXlTpT8If6rjcxegUd

MtrC12O2w?usp=sharing

Música e percussão brasileira

Bate papo virtual sobre 

percussão brasileira com 

BleckPaulo e Landão Jessé.

https://drive.google.com/drive/f

olders/1MBXYPdbYPFYSOdABVs7G

x4JmyGposQkI?usp=sharing

Segunda Terça Quarta Quinta Sexta

Brincadeiras

Semana Mundial do Brincar

Brincando em casa - corda.

https://drive.google.com/drive/f

olders/1hRYEGEtn6BQqqjXRA1gA

qx9GS7Z4DMTy?usp=sharing

Brincadeiras

Semana Mundial do Brincar

Brincando em casa - corda.

https://drive.google.com/drive/f

olders/1hRYEGEtn6BQqqjXRA1gA

qx9GS7Z4DMTy?usp=sharing

Brincadeiras

Semana Mundial do Brincar

Brincando em casa - corda.

https://drive.google.com/drive/f

olders/1hRYEGEtn6BQqqjXRA1gA

qx9GS7Z4DMTy?usp=sharing

Brincadeiras

Semana Mundial do Brincar

Brincando em casa - corda.

https://drive.google.com/drive/f

olders/1hRYEGEtn6BQqqjXRA1gA

qx9GS7Z4DMTy?usp=sharing

Brincadeiras

Semana Mundial do Brincar

Brincando em casa - corda.

https://drive.google.com/drive/f

olders/1hRYEGEtn6BQqqjXRA1gA

qx9GS7Z4DMTy?usp=sharing

Quinta Sexta

25/05 26/05 27/05 28/05 29/05

Danças brasileiras

Corpos que falam - indicação 

do vídeo Em dansant sur la 

terresse.

https://drive.google.com/drive/f

olders/1cH2MpZ6Bl4Z2oYn2d-

xYgQG-A9KWjNE-?usp=sharing

Segunda Terça Quarta

Brincadeiras tradicionais

Acalantos luso- rasileiros

Brincadeiras de corda

Semana Mundial do Brincar.

https://drive.google.com/drive/f

olders/1hRYEGEtn6BQqqjXRA1gA

qx9GS7Z4DMTy?usp=sharing

Danças brasileiras

Bate-papo virtual com Julio 

Moracem.

https://drive.google.com/drive/f

olders/1cH2MpZ6Bl4Z2oYn2d-

xYgQG-A9KWjNE-?usp=sharing

Música e percussão brasileira

Memória da Rabeca Brasileira

https://drive.google.com/drive/f

olders/1MBXYPdbYPFYSOdABVs7G

x4JmyGposQkI?usp=sharing

Leitura

Indicação de leituras: gibis 

virtuais.

https://drive.google.com/drive/f

olders/18NvdpVXlTpT8If6rjcxegUd

MtrC12O2w?usp=sharing

Música

Festa de São Benedito e de 

Nossa Senhora do Rosário

https://drive.google.com/drive/f

olders/1MBXYPdbYPFYSOdABVs7G

x4JmyGposQkI?usp=sharing



 

4 
 

MÚSICA: 

Berimbau brasileiro, seus toques e diálogos com a África 

Capoeira na Aldeia, mestres e toques 

O coco nos ganzás, caxixis e shakers: 
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DANÇAS BRASILEIRAS 

Dança e expressão corporal 

O Frevo na Aldeia 

Mestres do Frevo 

Coco 

Cavalo Marinho 

Corpos que falam 
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PROJETO MERGULHÃO CULTURAL 

Um mergulho na história: brincadeiras e manifestações culturais da comunidade da 

Aldeia de Carapicuíba, a diversidade do repertório de muitas gerações e lugares.   
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BRINCADEIRAS TRADICIONAIS: 

 

Campeonato de adivinhas 

Reflexões sobre o brincar em tempos de pandemia 

Semana Mundial do Brincar - brincando em casa 

Balaio Brasil – Distribuição de brinquedos tradicionais em casa , mediante o isolamento 

Social. Os brinquedos foram, confeccionados pelo Grupo de Mães e pelos alunos e 

educadores da marcenaria  
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ALMANAQUE 

Com a pandemia entendemos que alguns de nossos alunos, não teriam acesso 

a um dispositivo com internet, principalmente as crianças de 6 à 10 anos. A fim de 

mantermos o contato e um brincar com qualidade e que se alinhasse à proposta da 

Oca, criamos um Almanaque impresso, com periodicidade quinzenal, que as crianças 

receberem junto com as cestas básicas distribuídas para as famílias atendidas.  
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ARTES PLÁSTICAS: 

 

 

 

 

INCENTIVO A LEITURA 

 

FORMAÇÃO DE JOVENS – FOTOGRAFIA 
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Fotógrafos brasileiros: Araquém Alcântara 

Técnicas de fotografia: Splash Photografhy - Markus Reugels  

Realidade brasileira através da fotografia 

Fotografia em movimento: Rachel Neville 
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POLÍTICAS PÚBLICAS PARA A CULTURA 

 

 

 

 

DICAS DO MÊS 

Culinária e alimenta saudável 

Cinema 

Poesia e Literatura  
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PRODUÇÃO DOS ALUNOS NA QUARENTENA 

 

Criação do logo da Oca Virtual pelo aluno João Costa Silva 
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ESCUTA E DIÁLOGOS SOBRE O QUOTIDIANO NA QUARENTENA 

 

 

 

COMPARTILHAMENTO DE CONTEÚDOS COM OS ALUNOS, FAMÍLIAS, EDUCADORES, 

ESCOLAS PÚBLICAS E COMUNIDADE 

A extensão do atendimento à comunidade não se ateve apenas à distribuição 

emergencial de alimentos e produtos de limpeza/proteção, compartilhamos 

nas nossas redes conteúdos e indicações culturais, brincadeiras, música, dança 

e diversas atividades, com o objetivo de alcançar alunos das escolas públicas 

do nosso entorno, conforme proposta no projeto.  O alcance chegou perto de 

25.000 pessoas.  
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CAMPANHA DE COMBATE AO ABUSO SEXUAL INFANTIL E VIOLÊNCIA DOMÉSTICA 

 

   

 

ATENDIMENTO EMERGENCIAL ÀS FAMÍLIAS ATENDIDAS E COMUNIDADE 

Em março realizamos um diagnóstico com o objetivo de avaliar a 

realidade das famílias atendidas pela Oca e da comunidade com relação às 

consequências da pandemia Covid-19. O diagnóstico mostrou-nos um número 

preocupante de pessoas que perderam o emprego ou trabalho, o que levou-

nos a buscar parceiros para uma ação efetiva de apoio à comunidade. 

Implementamos uma campanha que denominamos “Quarentena Solidária”. 
 

A rede à qual pertence a Oca, formada por parceiros, amigos, artistas, 

educadores e estudiosos da cultura brasileira, além do envolvimento da 

comunidade, lideranças, escolas e famílias contribuíram para que essa ação 

fosse exitosa, desde a arrecadação de cestas, o diagnostico da comunidade  

até a distribuição semanal de cestas básicas, kits de higiene e kits de proteção 

Covid-19.  No mês de maio 1121 famílias foram atendidas, totalizando 5.243 

pessoas, sendo 2.308 crianças e adolescentes. 
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DATA

Nº 

CESTAS 

BÁSICAS

Nº KITS 

DE 

HIGIENE

Nº 

CESTAS  

CAFÉ DA 

MANHÃ

Nº CESTAS   

PRODUTOS 

ORGÂNICO

S

Nº ÁLCOOL EM 

GEL

Nº DE 

MÁSCARAS

Nº 

FAMÍLIAS 

BENEFICI

ADAS

TOTAL DE 

PESSOAS 

BENEFICI

ADAS 

Nº 

CRIANÇ

AS E 

ADOLES

CENTES 

BNEFICIA

DOS

TOTAL DE 

ITENS 

DISTRIBUÍ

DOS

06/05/2020 176 118 76 238 176 727 318 608

07/05/2020 41 192 89 41

12/05/2020 154 187 216 139 170 216 763 355 866

19/05/2020 30 30 119 55 30

20/05/2020 175 137 175 110 252 175 658 289 849

22/05/2020 37 37 130 61 37

27/05/2020 293 269 323 323 1242 535 885

29/05/2020 50 50 186 81 50

30/05/2020 323 287 224 448 339 1226 525 1282

1121 998 822 50 549 1108 1346 5243 2308 4648

DISTRIBUIÇÃO DE CESTAS - MAIO DE 2020
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Carapicuíba, 10 de junho de 2020 

 

Carapicuíba, 10 de abril de 2020 

 

 

________________________________________________ 

                                                            Julio Cesar da Rocha Pombo Bond 

                                                     Diretor Executivo 

 

 

________________________________________________ 

                                                           Lucilene Ferreira da Silva 

                                                          Coordenadora Geral 

 

 

 



  

      

RELATÓRIO DE ATIVIDADES  

JUNHO/2020 
OCA ESCOLA CULTURAL 
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RELATÓRIO DE ATIVIDADES 

JUNHO/2020 

 

À luz da defesa e da garantia dos direitos da criança e do adolescente, o 

projeto “Passos de expansão, a Oca na comunidade” está alicerçado na arte e 

cultura brasileira, visando a valorização do direito ao acesso a bens culturais como 

meio de inserção social, garantia do direito de brincar de acordo com o Estatuto 

da Criança e do Adolescente, garantia do direito à saúde, alimentação e cuidados 

que permitam o acesso à cidadania. Prevê a promoção de inclusão social de 

crianças e adolescentes do entorno da Comunidade da Aldeia de Carapicuíba 

que encontram-se em situação de vulnerabilidade social. 

 

Visando ampliar e aprofundar o trabalho desenvolvido pela OCA, 

conferindo à instituição, aos educadores, funcionários e o público atendido 

mais recursos para expansão e aprimoramento das atividades culturais e 

artísticas - tão importantes para formação das crianças e adolescentes da 

comunidade, apresentamos nesse relatório as atividades desenvolvidas no mês 

de junho/2020 de acordo com o cronograma e estratégias metodológicas 

propostas no projeto: aulas práticas, práticas expressivas e exposição de 

conteúdos. Mediante a pandemia Covid-19 as atividades aconteceram no 

formato virtual. 

 

 

Cumprimento do cronograma e das atividades propostas: 

 Aulas de danças e brasileiras e música; 

 Aulas de marcenaria e artes plásticas; 

 Atividades de brincadeiras; 

 Encontros de formação de adolescentes e jovens; 

 Encontros de Formação da equipe de educadores e voluntários da 

instituição; 

 

Metas qualitativas cumpridas: 

 

 Aumento do nível de conhecimento e domínio sobre brincadeiras, 

danças e músicas pelas crianças da região; 

 Expansão geográfica e alcance da organização, o que foi realizado a 

partir do compartilhamento de conteúdos e de ações emergenciais para 

a minimização das consequências da pandemia Covid-19; 

 Acompanhamento das crianças e famílias pela equipe de profissionais 

capacitados, com visitas presenciais nos casos de necessidade. 

 Melhorara na qualidade das ferramentas utilizadas pela equipe, 

aumentar o grau de satisfação e preparo para dar aulas; 

 Aumentar no nível de conhecimento e domínio sobre brincadeiras, 

danças e músicas dos alunos. 
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Metas quantitativas cumpridas: 

 

 Atendimento de 80 crianças e adolescentes de forma direta, através de 

atividades virtuais, alimentação e acompanhamento das famílias; 

 Alcance  mensal de 10.958 pessoas, entre educadores, crianças, 

adolescentes e famílias através do compartilhamento de conteúdos a 

partir de ferramentas tecnológicas e redes, o que inclui escolas públicas 

do município, crianças, adolescentes  e educadores; 

 Atendimento psicológico de uma média de 80 pessoas entre alunos, 

famílias e comunidade; 

 Atendimento de 1.711 famílias em situação de vulnerabilidade social 

mediante a pandemia Covid-19, o que corresponde a um total de 6.876 

pessoas, entre elas 23.094 crianças e adolescentes, com a distribuição de 

um total de 5.707 itens entre cestas básicas, cestas de café da manhã, 

cestas de produtos orgânicos, kits de higiene e kits de proteção Covid-

19. 

 

ATIVIDADES VIRTUAIS REALIZADAS 

01 a 30/JUNHO/2020 

 

O mês de junho foi dedicado à tradição das festas juninas e a literatura oral 

brasileira também foi um dos temas que acompanhou todas as atividades do 

mês.  
 

 

MÚSICA: 

Ritmos juninos: Coco 

Tradição dos pífanos brasileiros – Mestre Sebastião Biano 
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DANÇAS BRASILEIRAS 

Os corpos nas danças de tradição junina 

Coco 

Samba de Coco 
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PROJETO MERGULHÃO CULTURAL 

Um mergulho na história: brincadeiras e manifestações culturais da comunidade da 

Aldeia de Carapicuíba, a diversidade do repertório de muitas gerações e lugares.   

 

 

 

 

BRINCADEIRAS TRADICIONAIS: 

Batalha de rimas  
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ALMANAQUE 

Com a pandemia entendemos que alguns de nossos alunos, não teriam acesso 

a um dispositivo com internet, principalmente as crianças de 6 à 10 anos. A fim de 

mantermos o contato e um brincar com qualidade e que se alinhasse à proposta da 

Oca, criamos um Almanaque impresso, com periodicidade quinzenal, que as crianças 

receberem junto com as cestas básicas distribuídas para as famílias atendidas. No mês 

de junho o tema foi festa junina. 
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ARTES PLÁSTICAS: 

Fazeres manuais da tradição junina brasileira 
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LITERATURA ORAL E INCENTIVO A LEITURA 

Literatura de Cordel 

 

 

 

 

 

FORMAÇÃO DE JOVENS – FOTOGRAFIA 

Realidade brasileira através da fotografia 

Retratos: Larissa Isis   
Detalhes: Danny Zappa 
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FESTA DE SÃO JOÃO VIRTUAL 
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DICAS DE CONTEÚDOS 

 

 

COMPARTILHAMENTO DE CONTEÚDOS COM OS ALUNOS, FAMÍLIAS, EDUCADORES, 

ESCOLAS PÚBLICAS E COMUNIDADE 

A extensão do atendimento à comunidade não se ateve apenas à distribuição 

emergencial de alimentos e produtos de limpeza/proteção, compartilhamos 

nas nossas redes conteúdos e indicações culturais, brincadeiras, música, dança 

e diversas atividades, com o objetivo de alcançar alunos das escolas públicas 

do nosso entorno, conforme proposta no projeto.  O alcance ultrapassou ao 

número de 10.000 pessoas.  
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CAMPANHA DE COMBATE AO ABUSO SEXUAL INFANTIL E VIOLÊNCIA DOMÉSTICA 

 

 

   
ATENDIMENTO PSICOLÓGICO VIRTUAL PARA ALUNOS ATENDIDOS, FAMÍLIAS E 

COMUNIDADE 
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ATENDIMENTO EMERGENCIAL ÀS FAMÍLIAS ATENDIDAS E COMUNIDADE 

Em março realizamos um diagnóstico com o objetivo de avaliar a 

realidade das famílias atendidas pela Oca e da comunidade com relação às 

consequências da pandemia Covid-19. O diagnóstico mostrou-nos um número 

preocupante de pessoas que perderam o emprego ou trabalho, o que levou-

nos a buscar parceiros para uma ação efetiva de apoio à comunidade. 

Implementamos uma campanha que denominamos “Quarentena Solidária”. 
 

A rede à qual pertence a Oca, formada por parceiros, amigos, artistas, 

educadores e estudiosos da cultura brasileira, além do envolvimento da 

comunidade, lideranças, escolas e famílias contribuíram para que essa ação 

fosse exitosa, desde a arrecadação de cestas, o diagnostico da comunidade  

até a distribuição semanal de cestas básicas, kits de higiene e kits de proteção 

Covid-19.  No mês de junho 1.711 famílias foram atendidas, totalizando 6.876 

pessoas, sendo 3.094 crianças e adolescentes. 

 

 

 

 

DATA

Nº 

CESTAS 

BÁSICAS

Nº KITS 

DE 

HIGIENE

Nº 

CESTAS  

CAFÉ DA 

MANHÃ

Nº CESTAS   

PRODUTOS 

ORGÂNICO

S

Nº KITS 

PROTEÇÃO 

COVID

Nº KITS 

MÁSCARAS

Nº FAMÍLIAS 

BENEFICIADAS

TOTAL 

PESSOAS 

BENEFICIAD

AS

Nº CRIANÇAS E 

ADOLESCENTES 

BNEFICIADOS

TOTAL DE ITENS 

DISTRIBUÍDOS

03/06/2020 408 335 278 556 408 1691 773 1577

04/06/2020 50 50 226 106 50

05/06/2020 356 279 235 470 356 1369 606 1340

07/06/2020 50 50 220 104 50

10/06/2020 249 239 186 372 249 872 352 1046

11/06/2020 50 50 213 102 50

17/06/2020 237 211 156 312 237 1101 560 916

18/06/2020 50 50 220 102 50

24/06/2020 211 88 93 186 211 752 291 578

25/06/2020 50 50 212 98 50

1461 1152 50 200 948 1896 1711 6876 3094 5707
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15 
 

 

 

Carapicuíba, 10 de julho de 2020 

 

 

 

________________________________________________ 

                                                            Julio Cesar da Rocha Pombo Bond 

                                                     Diretor Executivo 

 

 

________________________________________________ 

                                                           Lucilene Ferreira da Silva 

                                                          Coordenadora Geral 
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RELATÓRIO DE ATIVIDADES 

JULHO/2020 

 

À luz da defesa e da garantia dos direitos da criança e do adolescente, o 

projeto “Passos de expansão, a Oca na comunidade” está alicerçado na arte e 

cultura brasileira, visando a valorização do direito ao acesso a bens culturais como 

meio de inserção social, garantia do direito de brincar de acordo com o Estatuto 

da Criança e do Adolescente, garantia do direito à saúde, alimentação e cuidados 

que permitam o acesso à cidadania. Prevê a promoção de inclusão social de 

crianças e adolescentes do entorno da Comunidade da Aldeia de Carapicuíba 

que encontram-se em situação de vulnerabilidade social. 

 

Visando ampliar e aprofundar o trabalho desenvolvido pela OCA, 

conferindo à instituição, aos educadores, funcionários e o público atendido 

mais recursos para expansão e aprimoramento das atividades culturais e 

artísticas - tão importantes para formação das crianças e adolescentes da 

comunidade, apresentamos nesse relatório as atividades desenvolvidas no mês 

de junlho/2020 de acordo com o cronograma e estratégias metodológicas 

propostas no projeto: aulas práticas, práticas expressivas e exposição de 

conteúdos. Mediante a pandemia Covid-19 as atividades aconteceram no 

formato virtual. 

 

 

Cumprimento do cronograma e das atividades propostas: 

 Aulas de danças e brasileiras e música; 

 Aulas de marcenaria e artes plásticas; 

 Atividades de brincadeiras; 

 Encontros de formação de adolescentes e jovens; 

 Encontros de Formação da equipe de educadores e voluntários da 

instituição; 

 

Metas qualitativas cumpridas: 

 

 Aumento do nível de conhecimento e domínio sobre brincadeiras, 

danças e músicas pelas crianças da região; 

 Expansão geográfica e alcance da organização, o que foi realizado a 

partir do compartilhamento de conteúdos e de ações emergenciais para 

a minimização das consequências da pandemia Covid-19; 

 Acompanhamento das crianças e famílias pela equipe de profissionais 

capacitados, com visitas presenciais nos casos de necessidade. 

 Melhorara na qualidade das ferramentas utilizadas pela equipe, umentar 

o grau de satisfação e preparo para dar aulas; 

 Aumentar no nível de conhecimento e domínio sobre brincadeiras, 

danças e músicas dos alunos. 
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Metas quantitativas cumpridas: 

 

 Atendimento de 80 crianças e adolescentes de forma direta, através de 

atividades virtuais, alimentação e acompanhamento das famílias; 

 Alcance  mensal de 7.255 pessoas, entre educadores, crianças, 

adolescentes e famílias através do compartilhamento de conteúdos a 

partir de ferramentas tecnológicas e redes, o que inclui escolas públicas 

do município, crianças, adolescentes  e educadores; 

 Atendimento psicológico de uma média de 80 pessoas entre alunos, 

famílias e comunidade; 

 Atendimento de 845 famílias em situação de vulnerabilidade social 

mediante a pandemia Covid-19, o que corresponde a um total de 4.735 

pessoas, entre elas 2.241 crianças e adolescentes, com a distribuição de 

um total de 5.707 itens entre cestas básicas, cestas de café da manhã, 

cestas de produtos orgânicos, kits de higiene e kits de proteção Covid-

19. 

 

ATIVIDADES VIRTUAIS REALIZADAS 

01 a 31/JULHO/2020 

 

 

MÚSICA 

 
Nome do Educador: Paulo Gonçalves Sobrinho  
 

Objetivo Geral da atividade mês: 

Mês de julho, sem pandemia seria um mês de férias escolares e um breve recesso das 
atividades da Oca. Mas a equipe viu a necessidade de continuarmos com as atividades 
virtuais para manter o vínculo com os alunos e criar um espaço de escutas e trocas com 
os adolescentes no ambiente virtual. Cada núcleo foi experimentando postar suas 
atividades em dias aleatórios para sentir qual seria o melhor momento para fazer suas 
postagens. Definido isso o núcleo da cultura brasileira eu Vera, Kelly e Fofão, decidimos 
por enquanto usarmos a sextas-feiras das 11:00 as 14:00 para fazermos as postagens 
sobre a cultura popular, buscando interagir com os alunos e aprofundar seus 
conhecimentos. 

 
Objetivos semanais 

Data Título 
Atividade 

Linguagem Objetivo e 
Descrição da 
atividade 

Link Imagens 

 
01-07 

Postei um 
link  para 
inscrição,  
sobre um 
Projeto 
que a 
Soundupb
rasil. 

Artes Visuais Divulgar um curso 
com uma 
linguagem que 
alguns jovens 
estão estudando 
sobre. 

https://drive.google.c
om/drive/folders/1fvT
cycwAz9IGgyJVE4s
gTOU9T8Jt_vck?us
p=sharing 
 

https://drive.google.com/drive/folders/1fvTcycwAz9IGgyJVE4sgTOU9T8Jt_vck?usp=sharing
https://drive.google.com/drive/folders/1fvTcycwAz9IGgyJVE4sgTOU9T8Jt_vck?usp=sharing
https://drive.google.com/drive/folders/1fvTcycwAz9IGgyJVE4sgTOU9T8Jt_vck?usp=sharing
https://drive.google.com/drive/folders/1fvTcycwAz9IGgyJVE4sgTOU9T8Jt_vck?usp=sharing
https://drive.google.com/drive/folders/1fvTcycwAz9IGgyJVE4sgTOU9T8Jt_vck?usp=sharing
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Lançou 
para 
comunida
des 
indígenas, 
negras e 
periféricas
  

14/07 Divulgaçã
o de curso 

Virtual/Whatsapp Mostrar caminhos 
para 
possibilidades de 
cursos de 
formação 
gratuitos virtuais, 
que não precisa 
sair de casa 

https://drive.google.c
om/drive/folders/1bA
suiSU3LdjsqSk01fE
SMQGol531x6gE?u
sp=sharing 
 

24/07 Mini Doc. 
⅓ Sobre o 
Maracatu 

Virtual/ Youtube Mostrar para os 
alunos a história 
do maracatu na 
Oca e suas 
histórias. Esse 
vídeo faz parte de 
um  trilogia 
concebida pela 
professora Vera e 
editada pela Dani. 

https://drive.google.c
om/drive/folders/1Z2
_VdgfA_4mHadr8VU
T63dwg4WyCwwpz?
usp=sharing 
 

31/07 Mini doc. 
⅔ sobre o 
maracatu 
na Oca 

Virtual/Youtube Dar continuidade 
a sequencia de 
vídeos falando 
sobre o Maracatu. 

https://drive.google.c
om/drive/folders/15zI
1gX-
q00CZyg2e1Kc2wfY
dANX6wRZR?usp=s
haring 
 

 

DANÇAS BRASILEIRAS 

 

Objetivo Geral da atividade mês: Julho 
 

O mês de julho foi pautado por várias atividades direcionadas a cultura brasileira, com 
renovações e diálogos com o projeto Mergulhão Cultural, que foi introduzido com maior 

afinco no espaço nas redes sociais, fanpage da OCA e Instagram. E, a partir de 
conversas e novos rumos, o projeto agora  traz a parceria com os profissionais Kelly 
Silva, Paulo Gonçalves e Jorge Luciano no campo do grupo virtual direcionado aos alunos 
e educadores da Oca. Neste mês, ocorreram projetos extra Oca que ressoam nas 
publicações ou terão direcionamentos futuros, lives e intercâmbios. O Mergulhão terá dois 
dias de ação, um dia de planejamento entre os educadores citados e o segundo traçado 
para gerar e publicar conteúdos para os alunos no mundo virtual. Outra ação que foi a 
retomada, a Quarta para dançar, com aulas ao vivo de forma virtual, com as mulheres 

https://drive.google.com/drive/folders/1bAsuiSU3LdjsqSk01fESMQGol531x6gE?usp=sharing
https://drive.google.com/drive/folders/1bAsuiSU3LdjsqSk01fESMQGol531x6gE?usp=sharing
https://drive.google.com/drive/folders/1bAsuiSU3LdjsqSk01fESMQGol531x6gE?usp=sharing
https://drive.google.com/drive/folders/1bAsuiSU3LdjsqSk01fESMQGol531x6gE?usp=sharing
https://drive.google.com/drive/folders/1bAsuiSU3LdjsqSk01fESMQGol531x6gE?usp=sharing
https://drive.google.com/drive/folders/1Z2_VdgfA_4mHadr8VUT63dwg4WyCwwpz?usp=sharing
https://drive.google.com/drive/folders/1Z2_VdgfA_4mHadr8VUT63dwg4WyCwwpz?usp=sharing
https://drive.google.com/drive/folders/1Z2_VdgfA_4mHadr8VUT63dwg4WyCwwpz?usp=sharing
https://drive.google.com/drive/folders/1Z2_VdgfA_4mHadr8VUT63dwg4WyCwwpz?usp=sharing
https://drive.google.com/drive/folders/1Z2_VdgfA_4mHadr8VUT63dwg4WyCwwpz?usp=sharing
https://drive.google.com/drive/folders/15zI1gX-q00CZyg2e1Kc2wfYdANX6wRZR?usp=sharing
https://drive.google.com/drive/folders/15zI1gX-q00CZyg2e1Kc2wfYdANX6wRZR?usp=sharing
https://drive.google.com/drive/folders/15zI1gX-q00CZyg2e1Kc2wfYdANX6wRZR?usp=sharing
https://drive.google.com/drive/folders/15zI1gX-q00CZyg2e1Kc2wfYdANX6wRZR?usp=sharing
https://drive.google.com/drive/folders/15zI1gX-q00CZyg2e1Kc2wfYdANX6wRZR?usp=sharing
https://drive.google.com/drive/folders/15zI1gX-q00CZyg2e1Kc2wfYdANX6wRZR?usp=sharing
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rendeiras, e outras mulheres da comunidade.  O mês de julho teve algumas provocações 
complementares pautadas em datas comemorativas traduzidas pelo continente africano e 
as Américas, através de folders. 

 

Objetivos semanais 
Link para as imagens: 
https://drive.google.com/drive/folders/1gGPHoVFgeOTi9ikn_0GaogiCbwZjzzd9?usp=sharing 
 

Data Título 
Atividade 

Linguage
m 

Objetivo e 
Descrição da 
atividade 

Link Imagens 

04/07 
Divulgação 
Live do 
JONGO  

Cultura 
/Dança/ 
Música  
Ancestrali
dade/Orali
dade 

04 de Julho 
grupo de Jongo 
de Tamandaré, 
tradução da vida 
da tradição 
presencial, 
dentro da 
linguagem 
virtual  

 

05/07 
Live Mestre 
Biano 

Dança- 
Ciclo 
Junino  

A divulgação da 
Live com o 
Mestre Biano, 
teve como 
objetivo dar 
continuidade a 
um diálogo 
construído no 
ano de 2017 
(projeto Ako-Imi 
(PROAC) e 
Projeto CineOca 
(PROAC) e ciclo 
Junino. Além da 
importância no 
cenário 
brasileiro a 
Banda de 
Pífanos com 
uma liderança, 
mestre em 
atividade.   

 

https://drive.google.com/drive/folders/1gGPHoVFgeOTi9ikn_0GaogiCbwZjzzd9?usp=sharing
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06/07 

 

Live Roda 
de 
Conhecime
nto  

Dança-
Pedagogia 
Griô e 
Oralidade 

Bate papo 
virtual com o 
Mestre Marcos 
Simplicio - 
trocas de 
metodologias 
para o 
aprendizado e 
ensino com a 
juventude 
pautada na 
cultura brasileira 

 

18/07 Publicação Dança - 
Abordage
mCultural 
/História/P
olítica 

Despertar para 
a liderança e a 
figura  de 
Nelson 
Mandela, com o 
intuito de abrir 
futuras 
conversas 
pautadas no 
racismo e no 
evento do 
apartheid. 

 

16/07 Publicação Dança-
Memória/ 
Cultura  

Despertar a 
relação 
centenária da 
Tradições de 
Maracatu, pelo 
fato das 
atividades 
presenciais com 
os alunos(as) 
terem um 
excelente 
resposta.  

 

20/07 
27/07 

Encontro 
dos 
educadore
s 
Projeto 
Mergulhão 
Cultural  

Dança/Mú
sica / 
projetos 
culturais 
com os 
educadore
s Kelly, 
Paulo e 
Jorge 
Luciano. 

O objetivo foi 
dar início em 
algumas 
diretrizes para a 
construção das 
ações do projeto 
Mergulhão 
Cultural com os 
alunos (as) da 
Oca, da mesma 
forma criar 
caminhos de 
aproximação e 
interação 
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cultural e 
artística. 

22/07 Aula  
Virtual ao 
vivo  
QUARTA  
PARA  
DANÇAR 

Dança- 
Adultos 
 

Aula inaugural 
com o objetivo 
de escuta e 
estruturação de 
retomada as 
práticas 
corporais , além 
de ver de que 
forma a vida 
virtual poderá 
dialogar com as 
mulheres 
adultas, já que 
temos ciência 
da dificuldade 
desta realidade 
tecnológica no 
cotidiano das 
comunidades 
brasileiras. 

 

24/07 Dança- 
Música 
projeto 
Mergulhão  
Cultural  

Dança, 
música, 
oralidade 
e 
memórias, 
no 
audiovisua
l 

O objetivo foi 
introduzir a 
linguagem do 
audiovisual, 
para abrir o 
contexto do 
projeto 
Mergulhão 
Cultural, com 
foco no estudo 
do Maracatu de 
Baque Virado de 
Pernambuco, 
através das 
memórias da 
Oca em 20 
anos, 
introduzido pelo 
Mestre Moxé 
Ribeiro,  com o 
estudo da dança 
e da música do 
Maracatu, e as 
memórias da 
chegada do 

vídeo 1- 
Trilogia  
A chegada do 
Maracatu na Aldeia  
https://www.instagram.c
om/tv/CAL1SzPgpfK/?i
gshid=jto7535inqbb 
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Maracatu na 
Oca, sabendo-
se que muitas 
gerações 
desconhecem 
este legado 
cultural.   

25/07 Publicação Dança e 
Cultura 
Processo 
Histórico 
Social 

Despertar, 
provocar a 
reflexão sobre a 
temática das 
mulheres, a 
relação 
internacional, 
que extrapola 
fronteiras, assim 
para discussões 
futuras. 25 de 
Julho Dia da 
Mulher Negra 
Latino-
americana e 
Caribenha. Abrir 
espaço entre um 
corpo negro que 
dança e 
transformação 
social. 

 

 

 

09/07 
17/07 
23/07 
30/07 

Publicação 
na fanpage 
da Oca e 
no 
Instagram 

Dança-
Memória e 
Identidade 
PROJETO 
MERGUL
HÃO 
CULTURA
L 

Desenvolver a 
importância da 
memória, 
construção de 
repertório e 
metodologia 
para novas 
gerações da 
Oca. Além de 
incentivar o 
deslocamento 
para outros 
espaços como 
fonte de trocas. 
E criar 
estratégias de 
aproximação de 
antigas 
gerações.  
TEMAS: 

1) Práticas com 
o Maracatu 
Rural em várias 

As fotos 
também  constam no 
arquivo da 
comunicação, pois esta 
atividade é 
desenvolvida com a 
participação da Dani 
Bidóia.  
LINK:  
facebook 09/jul 
https://www.facebook.c
om/370291273028518/
posts/32133418520567
65/ 
 

facebook 17/jul 
https://www.facebook.c
om/370291273028518/
posts/32341128066463
36/ 
 

facebook 23/jul 

https://www.facebook.com/370291273028518/posts/3213341852056765/
https://www.facebook.com/370291273028518/posts/3213341852056765/
https://www.facebook.com/370291273028518/posts/3213341852056765/
https://www.facebook.com/370291273028518/posts/3213341852056765/
https://www.facebook.com/370291273028518/posts/3234112806646336/
https://www.facebook.com/370291273028518/posts/3234112806646336/
https://www.facebook.com/370291273028518/posts/3234112806646336/
https://www.facebook.com/370291273028518/posts/3234112806646336/
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fases da Oca , 
de 1999 até 
2017 (com 
enfoque em dois 
projetos ligados 
a fomento da 
fundação Vitae e 
da Secretaria 
Estadual de 
Cultura de São 
Paulo). 

2) tema: 
Carimbos - 
Adinkra  e a 
residência 
artística com 
artista plástica 
Surama 
Caggiano (2014) 

3) Projeto Laloju: 
Saberes e 
Fazeres da 
Cultura Negra 
em 
Comunidades, e 
a relação com a 
OCA Escola 
Cultural através 
do edital Cultura 
Negra Proac 
(2016). 

4) Projeto de 
integração da 
dança e música 
brasileira com os 
batizados de 
Capoeira no 
início do ano 
2000, sob a 
maestria do 
Moxé Ribeiro (1) 
Práticas com o 
Maracatu Rural 
em várias fases 
da Oca , de 1999 
até 2017 (com 
enfoque em dois 
projetos ligados 
a fomento da 
fundação Vitae e 
da Secretaria 

https://www.facebook.c
om/370291273028518/
posts/32517732582136
24/ 
 

facebook 30/jul 
https://www.facebook.c
om/370291273028518/
posts/32710191896223
64/ 
 

https://www.facebook.com/370291273028518/posts/3251773258213624/
https://www.facebook.com/370291273028518/posts/3251773258213624/
https://www.facebook.com/370291273028518/posts/3251773258213624/
https://www.facebook.com/370291273028518/posts/3251773258213624/
https://www.facebook.com/370291273028518/posts/3271019189622364/
https://www.facebook.com/370291273028518/posts/3271019189622364/
https://www.facebook.com/370291273028518/posts/3271019189622364/
https://www.facebook.com/370291273028518/posts/3271019189622364/
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Estadual de 
Cultura de São 
Paulo). 

2) tema: 
Carimbos - 
Adinkra  e a 
residência 
artística com 
artista plástica 
Surama 
Caggiano (2014) 

3) Projeto Laloju: 
Saberes e 
Fazeres da 
Cultura Negra 
em 
Comunidades, e 
a relação com a 
OCA Escola 
Cultura através 
do edital Cultura 
Negra Proac 
(2016). 

4) Projeto de 
integração da 
dança e música 
brasileira com os 
batizados de 
Capoeira no 
início do ano 
2000, sob a 
maestria do 
Moxé Ribeiro 
(ex-educador da 
Oca). 

Publicação 
(texto e foto) 
relacionada as 
condolências ao 
povo Kamayurá, 
em extensão ao 
Anuiá Amarú, 
em  momento de 
Pandemia. 

. 
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28/07 Dança 
Roda de 
Conversa 
para Teste 
com o 
aplicativo 
Whereby 

Dança  
Quarta 
para 
Dançar 

O objetivo deste 
encontro foi 
adaptar o novo 
aplicativo ao 
celular das 
alunas, pelo fato 
do mesmo não 
exigir que 
tenham que 
baixar nos seus 
celulares, assim 
, apenas clicar 
em um link 
enviado , 
minutos antes 
do encontro. 

 

30/07 Aula 
Virtual 
QUARTA 
PARA  
DANÇAR 
(adultos) 

Dança-
alongame
nto e  
algumas 
posturas 
de Yoga, 
passos 
básicos de 
dança 

Diante do 
trabalho 
desenvolvido 
presencialmente
, e notícias e 
conhecimento 
da vida pessoal 
das alunas, e 
seus desafios 
dentro da 
Pandemia, se 
fez necessário 
pensar em uma 
forma de 
retomar as 
atividades e da 
mesma forma 
criar uma escuta 
corporal, como 
um espaço de 
saúde e 
harmonia.  

 

31/07 Dança- 
Música 
projeto 
Mergulhão  
Cultural  

Dança, 
música, 
oralidade 
e 
memórias, 
no 
audiovisua
l 

O objetivo 
utilizar a 
linguagem 
áudio-visual que 
aborda 
memórias da 
chegada do 
Maracatu na 
Oca, sabendo-
se que muitas 
gerações 
desconhecem 
este   

 

Vídeo-2 Projeto-
Maracatu 
https://youtu.be/nD1Vz
ChKF1U 
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Objetivo Geral da atividade mês: Julho 

 

O objetivo das atividades de julho foi trazer  a importância da chegada do Maracatu 
Nação na OCa . Com o intuito de compartilhar as memórias desse momento inicial 
até os dias de hoje, além ser um momento de se aprofundar sobre essa 
manifestação. 

 
Objetivos semanais 

Data Título 
Ativid
ade 

Linguagem Objetivo e Descrição da 
atividade 

Link Imagens 

20/07 e 
27/07 

 Dança/Música 
Reunião com 
Vera, Paulo e 
Fofão sobre 
projetos 
culturais e 
ação com os 
alunos.   

Criar caminhos, 
construções e  estratégias 
para trabalhar as artes e o 
fazer artístico com os 
jovens. 

 

24/07  Dança,Música 
e memória  

O objetivo foi o estudo do 
Maracatu de baque virado, 
memória dos 20 anos 
dessa construção, e a 
chegada do mestre Moxé 
Ribeiro nesse fazer. 

Maracatu parte 1. 
Chegada do 
tambor na Oca.  
 

https://drive.google
.com/drive/folders/
1Z2_VdgfA_4mHa
dr8VUT63dwg4Wy
Cwwpz?usp=sharin
g 
 

31/07  Dança, música 
e memória  

Estudo do Maracatu de 
Baque virado e a força das 
mulheres nesse processo. 
Memórias dessa 
construção. 

Maracatu parte 2 .  
Relação das 
mulheres com o 
tambor.  
 

https://drive. 
google.com/drive/f
olders/15zI1gX-
q00CZyg2e1Kc2wf
YdANX6wRZR?us
p=sharing 

 

 

https://drive.google.com/drive/folders/1Z2_VdgfA_4mHadr8VUT63dwg4WyCwwpz?usp=sharing
https://drive.google.com/drive/folders/1Z2_VdgfA_4mHadr8VUT63dwg4WyCwwpz?usp=sharing
https://drive.google.com/drive/folders/1Z2_VdgfA_4mHadr8VUT63dwg4WyCwwpz?usp=sharing
https://drive.google.com/drive/folders/1Z2_VdgfA_4mHadr8VUT63dwg4WyCwwpz?usp=sharing
https://drive.google.com/drive/folders/1Z2_VdgfA_4mHadr8VUT63dwg4WyCwwpz?usp=sharing
https://drive.google.com/drive/folders/1Z2_VdgfA_4mHadr8VUT63dwg4WyCwwpz?usp=sharing
https://drive.google.com/drive/folders/15zI1gX-q00CZyg2e1Kc2wfYdANX6wRZR?usp=sharing
https://drive.google.com/drive/folders/15zI1gX-q00CZyg2e1Kc2wfYdANX6wRZR?usp=sharing
https://drive.google.com/drive/folders/15zI1gX-q00CZyg2e1Kc2wfYdANX6wRZR?usp=sharing
https://drive.google.com/drive/folders/15zI1gX-q00CZyg2e1Kc2wfYdANX6wRZR?usp=sharing
https://drive.google.com/drive/folders/15zI1gX-q00CZyg2e1Kc2wfYdANX6wRZR?usp=sharing
https://drive.google.com/drive/folders/15zI1gX-q00CZyg2e1Kc2wfYdANX6wRZR?usp=sharing
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BRINCADEIRAS TRADICIONAIS: 

Objetivo Geral da atividade 

 mês: Julho 
 

Ampliar o conhecimento sobre a pipa e incentivar o pensamento criativo a partir do 
funcionamento desse brinquedo. 

 
Objetivos semanais 

Dat
a 

Título 
Ativida
de 

Linguag
em 

Objetivo e Descrição da 
atividade 

Link Imagens 

15/0
7 

Nomes 
de Pipa 
pelo 
Brasil 

Áudio, 
foto e 
texto 

Descrição: Uma foto 

acompanhada de um áudio 
perguntando aos jovens se 
conhecem a história da pipa e 
perguntando quais nomes do 
brinquedo eles já escutaram. 
Usei uma foto do animal 
“arraia” para exemplificar a 
razão de em alguns lugares a 
pipa levar o nome do bicho. 
 

Objetivo: Saber qual o grau 
de conhecimento dos jovens 
com relação ao conteúdo 
abordado, criar uma rede de 
partilha para eles aprenderem 
uns com os outros. 

 

 

28/0
7 

Origem 
da Pipa 

Áudio, 
fotos, 
vídeos e 
textos 

Descrição: Áudio contando a 

origem da pipa e sua utilização 
em diferentes épocas e 
civilizações. Também foram 
abordadas invenções 
(artísticas e tecnológicas) que 
foram possíveis graças ao 
entendimento do 
funcionamento do brinquedo. 
Objetivo: Ampliar a relação 

com este brinquedo tão 
presente no dia a dia dos 
jovens, incentivar o uso da 
criatividade, mostrar como algo 
simples, do dia a dia pode ser 
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a base para grandes 
revoluções (científicas, 
tecnológicas, artísticas, etc)  

 
 

https://www.youtube.c
om/watch?v=LewVEF
2B_pM 

 

 

ALMANAQUE 

Com a pandemia entendemos que alguns de nossos alunos, não teriam acesso 

a um dispositivo com internet, principalmente as crianças de 6 à 10 anos. A fim de 

mantermos o contato e um brincar com qualidade e que se alinhasse à proposta da 

Oca, criamos um Almanaque impresso, com periodicidade quinzenal, que as crianças 

receberem junto com as cestas básicas distribuídas para as famílias atendidas. No mês 

de junho o tema foi festa junina. 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

https://www.youtube.com/watch?v=LewVEF2B_pM
https://www.youtube.com/watch?v=LewVEF2B_pM
https://www.youtube.com/watch?v=LewVEF2B_pM
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FORMAÇÃO DE JOVENS – FOTOGRAFIA 

 

Objetivo Geral da atividade mês: 

Durante a formação de jovens, entendemos que os monitores tem algumas questões 
muito singulares da posição e objetivos deles dentro da Oca. Para atendê-los melhor 
neste lugar de desenvolvimento, começamos a fazer encontros semanais, baseado em 
projeto para que eles tenham um espaço de crescimento junto com as atividades com 
outros educadores e conduzindo um projeto virtual por conta própria. Assim, vindo de 
uma intenção deles retornamos com as Rodas de Conversas que já aconteciam na Oca 
Escola Cultural, porém agora no ambiente virtual. 

 

Objetivos semanais 
 

Data Título Atividade

09/jul

https://drive.google.com/drive/fold

ers/1ec-

tRKqm3rYldaSWvQeOKkcewNA9

nSGp?usp=sharing

18/jul Roda de Conversa

Encontro 

Telepresencial de 

1h

- Monitores conduziram a 1ª 

Estivemos durante todo o 

evento para dar apoio para 

dúvidas deles que 

surgissem e para uma 

mediação de emergência 

caso eles sentissem que 

era necessário o apoio.

https://drive.google.com/driv

e/folders/1bMpnU8UUc4p6lC

7f10Is36Nv2vYS8UlR?usp=s

haring

16/jul Estruturação do Projeto

Encontro 

Telepresencial de 

1h

- O que é preciso para ser 

um mediador em uma roda 

de conversa

- Desafio de controle do 

tempo

- Criação do convite e como 

mobilizar as pessoas para 

participar

- Pergunta norteadora para 

o convite

- Preparação do conteúdo 

para o dia

Linguagem Objetivo e Descrição da Link Imagens

Estruturação Projeto

Encontro 

Telepresencial de 

1h

- Alinhar os objetivos com 

os monitores sobre as 

questões que eles 

levantaram. Contextualizar 

sobre o papel do monitor e 

os objetivos da Oca na 

formação de cidadãos para 

- Início do planejamento das 

Rodas de conversas: 

Definição de tema, público, 

objetivo do encontro e 

horário e definição da data 

do primeiro encontro

https://drive.google.com/driv

e/folders/1i5MhT-

TjhLOpMUDdBJsy6y6mK45

7r3fz?usp=sharing
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Planejamento da

Nova Roda

28/jul

Encontro 

Telepresencial de 

1h

Dia de preparação para a 

próxima roda. Como os 

monitores já tinham um 

próximo tema, investimos 

nele, e falamos sobre como 

convidar pessoas para 

palestrar em eventos. 

Definimos critérios para 

convidar outros jovens que 

não sejam apenas da Oca e 

reforçar o intercâmbio de 

conhecimento. 

Conversamos sobre 

flexibilização de horário 

durante o evento e como 

conduzir de forma mais leve 

o controle da hora. 

Definimos a criação de uma 

pesquisa (google formulário) 

para saber o que as 

pessoas que participaram 

da primeira roda acharam 

do evento e entender 

possíveis temas que podem 

compor um calendário de 

encontros. Melhora do 

processo de inscrição para 

um formulário Google para 

poder ter dados e questões 

para compartilhar com os 

convidados. o próximo 

encontro acontecerá em 

08/08

https://drive.google.com/driv

e/folders/1Fbb49XLibR11fq1

tWkhomijY5aphqij5?usp=sh

aring

21/jul Aprendizados

Encontro 

Telepresencial de 

1h

Dia de Reflexão sobre como 

foi realizar o evento, quais 

foram os maiores desafios 

e o que acharam mais legal.

Aproveitamos o momento 

para contextualizar, depois 

da prática, o que pode ser 

aperfeiçoado e a 

importância de saber 

momentos de fala, de 

conduzir a conversa, 

organização das etapas de 

criação e como poderia ser 

melhor preparado os 

próximos eventos

https://drive.google.com/driv

e/folders/145Wmlj3-

JcNj7gpFGqGF1YFQAs8dT

Fxs?usp=sharing
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Nome do Educador: Danielle Bidóia e Lúcio Rosa 

 

Objetivo Geral da atividade mês: 
 

No mês de julho o tema tratado nos encontros foi: valores e direitos. Levamos os jovens 
para a reflexão sobre quais valores são essenciais para a vida deles, analisando sobre a 
perspectiva individual, social e moral. Estender o tema para o social e o moral é um 
momento de reflexão sobre colocar o que é importante para a gente com o que é 
importante para os outros e a importância de saber os direitos humanos para assegurar a 
qualidade de vida dos seres humanos. 

 
Objetivos semanais 

Data Título 
Atividad
e 

Linguage
m 

Objetivo e 
Descrição da 
atividade 

Link Imagens 

02-07 Valores 
pessoais: 
O que é 
important
e para 
mim? 

conversa 
Teleprese
ncial de 1h 
e material 
em pdf 
com "lista 
de 
valores" 

- Debate: conversa 
sobre valores pessoais, 
a importância deles 
para confirmar o que é 
essencial para nossas 
vidas e firmar a 
expressão no mundo 
de cada um; 
- Atividade: a partir de 

uma lista de valores, os 
jovens precisavam 
escolher os sete 
valores mais 
importantes e na 
sequência escolher os 
três que eles não 
abriam mão de ter em 
suas vidas, justificando 
a escolha. 
- Para casa: Refletir 

quais valores sentiram 
falta na lista e como 
poderiam ordenar por 
importância ou 
categorizar 

 

16-07 Valores 
pessoais: 
Quais 
você 
sente 
falta? 
Diferenç
as de 

conversa 
Teleprese
ncial de 1h 
e material 
em pdf 
com "lista 
de 
valores" 

- Atividade: a 

partir da 
atividade 
deixada para 
casa, mapear 
quais os 
valores que 
faltam na lista 

https://drive.goo
gle.com/drive/fol
ders/10ygaEOit
NPv06PyXWYH
JevUDxI6pkLMU
?usp=sharing 
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interpreta
ção 

e como cada 
um 
categorizou. 
- Debate: a 

partir dos 
últimos valores 
categorizados, 
questionament
o sobre o 
entendimento 
individual 
sobre aqueles 
valores para 
serem 
classificados 
como menos 
importante. 

23/07 Valores 
pessoais: 
Classific
ações de 
valores  

conversa 
Teleprese
ncial de 1h 
e material 
em pdf 
com "lista 
de 
valores" 

- Debate: 

Entender a 
diferença entre 
valores 
pessoais, 
social e moral. 
Breve 
explicação 
sobre a 
diferença entre 
Ética e Moral 
Introdução 
sobre o 
Valores 
Humanos 
Universais e 
os Direitos 
Humanos 
- Atividade: a 
partir dos 
valores vistos, 
quais valores 
eles 
posicionam em 
social e moral 
- Para casa: 
Pesquisar 
sobre os 
Direitos 
Humanos 

https://drive.goo
gle.com/drive/fol
ders/19WVgrvKJ
bpKBpm8Gr03G
HADpM3nz8TW
L?usp=sharing 
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30/07 Valores:  
Direitos 
Humano
s  

conversa 
Teleprese
ncial de 1h 
e material 
em pdf 
com "lista 
de 
valores" 

- Debate: 
Reflexão sobre 
qual a 
importância de 
saber os 
Direitos 
Humanos, 
quais valores a 
Oca assegura 
na vida deles e 
qual o impacto 
das minhas 
ações e 
escolhas no 
coletivo (o que 
eu gostaria de 
mudar no 
mundo) 

https://drive.goo
gle.com/drive/fol
ders/1vAmv2Ck
8FXVFp7IpuXX
KJiLfzn7dsDcI?u
sp=sharing 

 
 

Nome dos Monitores: Iago Vasconcelos Albuquerque e Lívia Queiroz 
Gesse  
 
Nome do Educador responsável: Danielle Bidóia e Lúcio Rosa  
 

Objetivo Geral da atividade: 
 

O objetivo geral das rodas de conversa é formar jovens pensantes, apoiando a 
criarem o poder do "eu critico". Por meio de conversas e debates de temas que são 
de interesse dos jovens, com isso eles podem formar e expressar suas próprias 
opiniões.  
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Objetivos semanais 

 

Da
ta 

Tem
a 

Lingua
gem 

Objetivo e Descrição da 
atividade 

Link Imagens 

18/
07 

“É 
possí
vel 
existi
r um 
gove
rno 
ditat
orial 
no 
Brasi
l? 

Google 
meet 

A escolha do tema surgiu de um 
questionamento de uma de nossas 
alunas e a sua preocupação com a 
possibilidade de uma nova 
ditadura. Achamos interessante 
compartilhar isso com mais 
pessoas. 
Para falarmos do tema fizemos 
uma pesquisa sobre o que foi a 
ditadura e analisamos com ações 
atuais que acontecem no Brasil de 
hoje. 

 

 
https://drive.google.com
/drive/folders/10IMqT1j
glw4hlvuCIrbkYguM6U
gXHYQu?usp=sharing 

 

 

 

Nome do Educador: Danielle Bidóia 

 

Objetivo Geral da atividade mês: 

No mês de julho o objetivo da aula de fotografia é trabalhar o conceito de luz e as 
possibilidades de uso e significados quando na fotografia 

 
Objetivos semanais 

 

D
at
a 

Título 
Ativid
ade 

Lingua
gem 

Objetivo e Descrição da 
atividade 

Link Imagens 

  
02
-
07 

Diferen
ça 
entre 
luz 
dura e 
luz 
suave 

vídeo O objetivo do vídeo é 
mostrar o que é a luz dura 
e a luz suave, 
diferenciando a luz intensa 
e direta e a luz suave 
difusa a partir da sombra 
projetada. O experimento 

https://drive.google.com/drive/f
olders/1VdmImxRnkVYNEtbizJ
vw07ofrR3ac9N6?usp=sharing 
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no vídeo é realizado com 
um objeto, luminárias e 
uma folha de papel 
manteiga, para que seja 
fácil para recriar em casa. 
 
Desafio  
Fazer uma foto em um dia 
de sol e quando tiver um 
dia nublado ou com muitas 
nuvens repetir e fazer a 
mesma foto para ver a 
diferença. 
 

09
-
07 

Diferen
ça 
entre 
luz 
quente 
e luz 
fria 

vídeo  O objetivo do vídeo é 
mostrar o que é a luz 
quente (amarela) e a luz 
fria (branca) e em qual 
momento do dia temos 
contato com elas e qual a 
mensagem que ela traduz 
na fotografia. 
 
Desafio  
Analisar fotografias de 
filmes e categorizar em luz 
quente e luz fria 

https://drive.google.com/drive/f
olders/1Xr8SWDDzbWcz4gbd
MG8bLX8CIX6LONtY?usp=sh
aring 

16
-
07 

Hora 
dourad
a 

Conteú
do em 
texto 
no 
Whats
App 

Apresentar para os alunos 
a Hora dourada que é o 
momento de nascer do sol 
e pôr do sol. A ideia de 
trazer o conceito vem, pois 
eles adoram fazer 
fotografias com estes 
temas e a partir de uma 
fotografia deles durante a 
troca de mensagens, 
contamos sobre a hora 
azul, que acontece minutos 
no fim do pôr do sol. 

https://drive.google.com/drive/f
olders/1F8IsviahYDwcsi9waTz
q-RzDpQgx2I2b?usp=sharing 

23
-
07 

Aprend
izados 

Conteú
do em 
texto 
no 
Whats
App 

O objetivo é abrir espaço 
para o diálogo para dar 
mais espaço a troca e não 
só apresentar o conteúdo 
para ter mais devolutivas. 
Os alunos com mais foco 
estão fazendo os 
exercícios e vendo os 
vídeos e compartilhado, 
mesmo que em 
mensagens diretas 

https://drive.google.com/drive/f
olders/1QzzOVjlij_jUtN30XHd
Ciarm-sXZmovu?usp=sharing 
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individuais, fotografia que 
estão fazendo o que 
permite a troca e algumas 
dicas extras sobre o 
assunto 

30
-
07 

Boca 
do Céu 

Telepre
sencial 
Google 
Meet 

Todos os anos os alunos 
participam de um Festival 
de contação de histórias 
chamado Boca do Céu. 
Com base em uma série de 
fotografias sobre o pôr do 
sol, surgiu a ideia de juntar 
a fotografia na contação de 
histórias com o tema 
"Quarentena na janela". O 
projeto que conta com 
várias linguagens será 
desenvolvido durante o 
mês de agosto. 

https://drive.google.com/drive/f
olders/1Jl7ybqs3xj11Q-
cmFdkiRYz5Wdpv8c6j?usp=s
haring 

 

 

ATENDIMENTO EMERGENCIAL ÀS FAMÍLIAS ATENDIDAS E COMUNIDADE 

Em março realizamos um diagnóstico com o objetivo de avaliar a 

realidade das famílias atendidas pela Oca e da comunidade com relação às 

consequências da pandemia Covid-19. O diagnóstico mostrou-nos um número 

preocupante de pessoas que perderam o emprego ou trabalho, o que levou-

nos a buscar parceiros para uma ação efetiva de apoio à comunidade. 

Implementamos uma campanha que denominamos “Quarentena Solidária”. 
 

A rede à qual pertence a Oca, formada por parceiros, amigos, artistas, 

educadores e estudiosos da cultura brasileira, além do envolvimento da 

comunidade, lideranças, escolas e famílias contribuíram para que essa ação 

fosse exitosa, desde a arrecadação de cestas, o diagnostico da comunidade  

até a distribuição semanal de cestas básicas, kits de higiene e kits de proteção 

Covid-19.  No mês de julho 845 famílias foram atendidas, totalizando 4.735 

pessoas, sendo 2.241 crianças e adolescentes. 

 

 

DATA

Nº 

CESTAS 

BÁSICAS

Nº KITS 

DE 

HIGIENE

Nº 

CESTAS  

CAFÉ DA 

MANHÃ

Nº CESTAS   

PRODUTOS 

ORGÂNICO

S

Nº KITS 

PROTEÇÃO 

COVID

Nº KITS 

MÁSCARAS

PEÇAS DE 

ROUPAS 

MALWEE

Nº FAMÍLIAS 

BENEFICIADAS

TOTAL PESSOAS 

BENEFICIADAS

Nº CRIANÇAS E 

ADOLESCENTES 

BNEFICIADOS

TOTAL DE 

ITENS 

DISTRIBUÍ

DOS

01/07/2020 196 166 50 50 128 256 197 1028 586 846

02/07/2020 50 50 213 102 100

08/07/2020 186 157 186 264 476 186 465 244 1269

09/07/2020 50 213 102 50

15/07/2020 181 362 142 284 372 597 259 1341

17/07/2020 58 247 118 58

22/07/2020 121 121 121 121 174 429 121 381 119 1087

23/07/2020 50 213 102 50

29/07/2020 341 340 511 250 500 812 341 1378 609 2754

1025 784 1280 258 641 1478 2089 845 4735 2241 7555

DISTRIBUIÇÃO DE CESTAS - JULHO DE 2020
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Carapicuíba, 10 de agosto de 2020 

 

 

________________________________________________ 

                                                            Julio Cesar da Rocha Pombo Bond 

                                                     Diretor Executivo 

 

 

________________________________________________ 

                                                           Lucilene Ferreira da Silva 

                                                          Coordenadora Geral 

 

 

 


