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FEVEREIRO A JULHO/2021 

 

ATIVIDADES VIRTUAIS 

Mediante a pandemia Covid-19 e obedecendo as orientações da Organização 

Mundial da Saúde e do Plano São Paulo, entre os meses de fevereiro e julho de 2021 

mantivemos o cronograma de atividades virtuais, conforme abaixo: 

 

 
 

 

ATIVIDADES VIRTUAIS DIÁRIAS PARA OS ALUNOS ATENDIDOS 

Em resumo, as atividades virtuais que ocorreram diariamente foram: 

▪ Danças Brasileiras 

▪ Brincadeiras da tradição brasileira 

▪ Música e Percussão Brasileira 

▪ Fotografia 

▪ Formação de jovens 

▪ Formação de monitores 

▪ Acompanhamento Escolar 

SEGUNDA TERÇA QUARTA QUINTA SEXTA SÁBADO

8:00h às 9:30h 

Reunião virtual 

semanal Núcleo 

de 

Sustentabilidade

/Planejamento 

estratégico

9:00h às 10:00 h

Encontro virtual  

de formação de 

monitores

10:00h às 11:30h

Aula virtual de 

danças 

brasileiras

Aula virtual de 

brincadeiras 

Encontro virtual 

de formação de 

adolescentes, 

turma 1.

Aula Virtual de 

música e percussão 

brasileira

14:00h às 15:00h

Encontro virtual 

de formação de 

adolescentes, 

turma 2.

Aula presencial de 

dança e música 

brasileira/processos 

criativos

Aula presencial 

de dança e 

música 

brasileira/proces

sos criativos

15:30h às 16:30h

Encontro virtual 

de formação de 

adolescentes, 

turma 3.

16:00 às 17:00

Reunião virtual 

de 

planejamento 

Núcleo de 

Cultura Infantil

Reunião virtual 

semanal Núcleo 

Gestor

17:30 às 19:00 h

Reunião virtual 

semanal equipe 

pedagógica

Reunião virtual 

semanal Núcleo 

de 

Sustentabilidade

(17:00h às 

18:00h)

18:00 às 19:00 h

Acompanhamen

to Escolar - 

Virtual

18:00 às 19:00 h

Aula virtual de 

fotografia

Reunião virtual 

de 

planejamento 

Núcleo de 

Cultura 

Brasileira
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FESTIVAL CORPO PALAVRA – MAM 

A convite do Museu de Arte Moderna de São Paulo – MAM, a OCA Escola Cultural 

participou do Festival Corpo Palavra com os espetáculos De Repente e Si Colomi. 

Todas as apresentações foram exibidas na plataforma do Youtube, pelo canal do 

MAM. Os ensaios e gravações obedeceram a todos os protocolos de proteção contra 

o Covid-19. 

 

▪ ESPETÁCULO DE REPENTE I 21/FEV/2021 

Um diálogo construído entre a poética da palavra, dos gestos, da música, da dança e 

das brincadeiras da infância. 
 

 
 

Links https://www.youtube.com/watch?v=V2lFDgUXv4g 

https://www.instagram.com/p/CMDKDKNnJW8/ 

https://www.facebook.com/ocaescolacultural 

 

▪ ESPETÁCULO SI COLOMI I 24/FEV/2021 

Performance artística construída a partir do diálogo entre brincadeira, música e dança. 
 

 

 

Links https://www.youtube.com/watch?v=1pTWM8bwxPc 

https://www.instagram.com/p/CMP9P3fHIxW/ 

https://www.facebook.com/ocaescolacultural 

 

FESTIVAL DE PIPAS 
12 A 23/JUL/2021 

Entre os meses de junho e julho a Comunidade da Aldeia de Carapicuíba tem os olhos 

voltados para o céu. São crianças, adolescentes e adultos; meninos e menina; pais e 

filhos, que mantêm a tradição de soltar pipas, seja no parque, na rua, ou na laje. Na 

expectativa de que os conhecimentos de construção do brinquedo permaneçam da 

mesma forma que a tradição de mantê-los no céu, desde 2003 a Oca realiza o Festival 

Anual de Pipas, que durante a pandemia foi realizado em casa. 

https://www.youtube.com/watch?v=V2lFDgUXv4g
https://www.instagram.com/p/CMDKDKNnJW8/
https://www.facebook.com/ocaescolacultural
https://www.youtube.com/watch?v=1pTWM8bwxPc
https://www.instagram.com/p/CMP9P3fHIxW/
https://www.facebook.com/ocaescolacultural
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https://www.facebook.com/ocaescolacultural/posts/4298111773579762 

 

CAMPANHA QUARENTENA SOLIDÁRIA  

A campanha ‘Quarentena Solidária’, iniciada pela Oca em março de 2020 com o 

intuito de ajudar famílias vulneráveis às más condições de higiene e saúde agravadas 

com a pandemia, contou com o apoio de vários parceiros determinados a mitigar o 

impacto causado pela COVID-19 através da distribuição de cestas básicas, kits de 

higiene e proteção ao vírus. 

 

Diante do agravamento da pandemia, a campanha permaneceu ativa durante todo 

o ano de 2021 e foi implementando neste ano o projeto de combate à pobreza 

menstrual, com a inclusão de absorventes no kit de higiene. Esta campanha ocorreu  a 

partir do apoio de diversos parceiros. 

 

Atendimento e distribuição em números fevereiro a julho/2021 
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PROJETO DE INCLUSÃO DIGITAL 

A inclusão digital é um dos muitos desafios do nosso país e a pandemia colocou esta 

questão ainda mais em destaque, chamando a atenção para a urgência de olharmos 

para esta realidade nas periferias. A fim de garantir aos alunos atendidos o acesso às 

atividades virtuais realizadas pela Oca e pela escola, em 2020 mobilizamos uma 

campanha de doação de celulares, o que possibilitou que diversos alunos pudessem 

acompanhar os conteúdos e aulas. Em 2021, avançamos com esta campanha de 

inclusão digital e através da parceria com a Plus Soft e o Instituto C&A, a doação de 

computadores possibilitou o acesso mais amplo dos alunos aos conteúdos digitais, 

atividades virtuais, bem como ao aprendizado para o manuseio de ferramentas de 

edição, desenho, entre outras. Seguimos incluindo e criando conteúdos compartilháveis 

na expectativa de levar a cultura brasileira e a cultura da infância para além da Oca. 
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ALMANAQUE 

Realizamos o almanaque mensal impresso que teve como conteúdo atividades para as 

crianças de 6 a 10 anos, que na sua maioria tem menos acesso às atividades virtuais 

devido ao fato de não terem celulares, ou computadores: 

 

PROJETO PASSOS EM EXPANSÃO – A OCA NA COMUNIDADE 

Ao longo de toda a pandemia a Oca não interrompeu suas atividades e aliou-se às 

tecnologias para fazer ecoar ainda mais longe os ritmos e belezas deste Brasil vário. As 

telas abriram novas janelas e através delas continuamos nos encontrando para dançar, 

cantar, brincar, poetizar e aprender junto, encontrando gerações, mestres e aprendizes. 

Os conteúdos gerados a partir das atividades virtuais foram compartilhados em nossaS 

rede e com as escolas públicas parceiras. 

 

https://www.facebook.com/ocaescolacultural/posts/4109572285767046 

 

 

 

RENDEIRAS DA ALDEIA 

Em fevereiro de 2021 o grupo de mães da Oca lançou a coleção “Rendar 

para Guardar”, que foi produzida durante o ano de 2020, em casa. Sob a 

consultoria da designer Luíza Luz e Viviane Fortes, foi desenhada e 

confeccionada com muito cuidado e carinho pelas Rendeiras da Aldeia, 

em parceria com as Mulheres do Jequitinhonha.  
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Além da produção e comercialização da coleção “Rendar para Guardar”, em 2021 as 

Rendeiras da Aldeia trabalharam numa nova coleção, intitulada “Rendando Histórias”. 

Esta coleção está sendo desenvolvida sob a consultoria de Viviane Fortes e da designer 

têxtil Ana Vaz e construída em diálogo com as comemorações dos 25 anos da Oca, 22 

anos do Cavalo Marinho “Boizinho da Aldeia” e 22 anos do grupo de mães “Rendeiras 

da Aldeia.  
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As Rendeiras também se adequaram ao mundo virtual e estão divulgando e 

compartilhando o seu trabalho  através de oficinas, rodas de conversa e encontros de 

formação virtuais. No dia 16 de julho, juntamente com Camila Frois, da ArteSol e Rejane 

Beatriz Verardo, do Salão do Artesanato Gaúcho, participaram da programação do 

“cultura Convida”, organizado pela Liga Solidária. 
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No dia 02 de julho participaram da programação virtual do MAM/SP, relacionada à 

Semana do Meio Ambiente, onde trataram das da técnica da Renda Renascença e do 

processo de criação e produção de suas peças que integram: o fazer coletivo, o 

tingimento vegetal, a valorização da identidade local e conceito de moda sustentável.   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

AGOSTO/2021 

A partir de agosto de 2021 retomamos gradativamente as atividades presenciais, 

garantindo as devidas adequações no espaço físico e orientando alunos e responsáveis 

sobre as medidas de proteção contra o Covid-1, conforme protocolo proposto pelo 

município de Carapicuíba e pelo Plano São Paulo. 

 

CAMPANHA QUARENTENA SOLIDÁRIA  

No mês de agosto a Campanha Quarentena Solidária se manteve e assim 

permanecerá até novembro de 2021. Neste mês foram 445 famílias beneficiadas com 

o recebimento de cestas básicas e kits de higiene, totalizando 1804 pessoas, entre elas, 

805 crianças e adolescentes. 

 

Atendimento e distribuição agosto 2021 

Data Famílias Pessoas Adultos Crianças Cestas Básicas Kits Higiene Pães Água Sanitária Molho Tomate Cadernos

04/08/2021 173 693 384 309 173 173 100 0 0 125

18/08/2021 272 1111 614 497 272 272 100 72 150 0

Total 445 1804 998 806 445 445 200 72 150 125
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https://www.facebook.com/ocaescolacultural/posts/4334021146655491 

 

 

RETOMADA DAS ATIVIDADES PRESENCIAIS 

Com uma parte da equipe já vacinada pela segunda dose do Covid-19, obedecendo 

a todos os protocolos de segurança, e cumprindo com as regras estabelecidas pelo 

Plano São Paulo, retomamos as atividades no formato híbrido, obedecendo o 

cronograma de atividades abaixo: 

 

Período Manhã 

 Aula Horário Formato 

 

Seg 

Dança Turma A 9h às 10h Presencial 

Dança Turma B 10h30 às 11h30 Presencial 

 

Ter 

Brincadeiras Turma A 9h às 10h Presencial 

Brincadeiras Turma B 10h30 às 11h30 Presencial 

 Estudos sobre a cultura brasileira turmas A 10h30 às 11h30 Virtual 
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Qua e B 

 Formação de Jovens 11 a 14 anos 9h às 10h Presencial 

Qui Formação Jovens 15 a 18 anos 10h às 11h00 Presencial 

 

Sex 

Música Turma A 9h às 10h Presencial 

Música Turma B 10h30 às 11h30 Presencial 

 

 

Período Tarde 

 Aula Horário Formato 

Seg Dança Turma C 14h às 15h Presencial 

Dança Turma D 15h30 às 16h30 Presencial 

Ter Brincadeiras Turma C 14h às 16h Presencial 

Qua Estudos sobre cultura brasileira Turmas C 
e D 

14h30 às 15h30 Virtual 

 

Qui 

Brincadeira Turma D 14h às 16h Presencial 

Formação Jovens 12 e 13 anos 14h às 15h Virtual 

Formação Jovens 13 e 14  15h30 às 16h30 Virtual 

Sex Música Turma C 14h às 15h Presencial 

Música Turma D 15h30 às 16h30 Presencial 



 

11 

 

 

https://www.facebook.com/ocaescolacultural/videos/4180235412084072/ 

 

 

DESENVOLVIMENTO DO PROJETO RENDANDO HISTÓRIAS, PELAS RENDEIRAS DA ALDEIA 

No mês de agosto as Rendeiras da Aldeia também retomaram as atividades presenciais 

e encontram-se para o processo de produção das peças na nova coleção de Renda 

Renascença, que será lançada em dezembro deste ano. 
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PARTICIPAÇÃO NO FESTIVAL CRIANÇA E NATUREZA 

De 17 a 19 de agosto aconteceu o Festival Criança e Natureza 2021, uma Iniciativa do 

Instituto Alana em parceria com o SESC-SP. Foram 3 dias de conversas e reflexões sobre 

a preservação e garantia do direito à natureza. A Oca participou da abertura deste 

festival, com o vídeo “Como poetas à solta” que compartilhou um pouco dos pilares de 

suas ações que trazem como premissa "Criança com criança na natureza".  
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VOZES E PRESENÇA – DAGBÁ IJO E OS PROJETOS QUE ATRAVESSAM A OCA ESCOLA 

CULTURAL 

No dia 20 de agosto a Oca participou do encontro virtual “Vozes e Presença”, 

apresentado pelo grupo Dagbá Ijó no fechamento do projeto que valoriza os  sete anos 

de jornada com editais pautados na cultura negra, na relação corpo e nos tambores, 

mestres, artistas da música, criadores, e traços desenhados com a Oca. Nesta roda de 

conversa tivemos a presença de Moxé Dos Malês e Badía Nagô, Mestre Gil do Jongo 

de Piquete, Blec Paulo e Alysson Bruno.  

https://www.facebook.com/ocaescolacultural/posts/4360916743965931 

 

25 ANOS DA OCA 

No dia 30 de agosto ocorreu a primeira de 5 lives de comemoração dos 25 aos da Oca. Há 25 

anos, através de um gesto de valorização e cuidado com o patrimônio da Aldeia Jesuítica de 

Carapicuíba, nasceu a Oca Escola Cultural, que uniu gerações. Foram muitos corpos, que em 

movimentos e interações direcionaram seus caminhos com muito mais alegria, música, 

brincadeiras, beleza, consciência e reflexão. Ocupamos este lugar e o zelamos como sendo 
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nosso. Encontramos mestres e mestras da cultura brasileira que cruzaram no símbolo e na 

ancestralidade as vidas e a alma desta comunidade.  

 

 

 

 

SETEMBRO DE 2021 

 

CAMPANHA QUARENTENA SOLIDÁRIA  

No mês de setembro a campanha quarentena solidária, que realiza a distribuição de 

cestas básicas e kits de higiene para as famílias atendidas pela Oca e outras famílias da 

comunidade,  atendeu 584 famílias, totalizando 2.296 pessoas, entre elas, 1.025 crianças 

e adolescentes.  
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CAMPANHA EM FAVOR DO CABOCLINHO 7 FLECHAS DO RECIFE 

04 DE SETEMBRO 

A Oca uniu-se à campanha em prol dos 50 anos do Caboclinho Sete Flechas do Recife, 

um legado do mestre Zé Alfaiate e do mestre Paulinho 7 Flechas, mestres que há anos 

contribuem com a formação da equipe e alunos da Oca. 
 

https://web.facebook.com/ocaescolacultural/videos/369528521292847/ 

 

FORMAÇÃO DE MONITORES – DIÁLOGO COM JOVENS LIDERANÇAS 

11 DE SETEMBRO 

No dia 11 de setembro o Encontro de formação de monitores da Oca contou com a 

participação de três lideranças jovens negras que realizam na Zona Leste de São Paulo 

um projeto de biblioteca para jovens da comunidade. O diálogo virtual foi sendo 

conduzido a partir das reflexões sobre as dificuldades, oportunidades e potências de se 

realizar um projeto de mobilização de outros jovens.  

 

ESPETÁCULO LA MÍNIMA 

16 DE SETEMBRO 

No dia 16 de setembro a Oca recebeu o espetáculo “Roda de Palhaço”, com a Cia La 

Mínima, que há mais de duas décadas cria, produz e apresenta espetáculos 

fundamentados na arte do circo e do palhaço.  

 



 

16 

 

 

 

 

 

BRASIL TERREIRO 

17 DE SETEMBRO 

Através do apoio da 28ª Edição do Fomento à Dança para a Cidade de São Paulo, da 

Secretaria Municipal de Cultura, no dia 17 de setembro a Oca participou do Encontro 

virtual com o grupo Cupuaçu de Danças Brasileiras. Ele estreou a circulação do 

espetáculo “Brasil Terreiro”, que traz o universo de danças em torno da manifestação 

do Bumba meu Boi, feita desde 1986 no Morro do Querosene.  
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OFICINA DE RENDA RENASCENÇA NO CIRCUITO SESC DE ARTES 

18 DE SETEMBRO DE 2021 

No dia 18 de setembro as Rendeiras da Aldeia realizaram a oficina de Renda 

Renascença na programação do Circuito SESC de Artes. 

https://inscricoes.sescsp.org.br/online/ #/inscricao 

 

COSME E DAMIÃO 

27 DE SETEMBRO 

A semana de 25 a 29 de setembro foi a semana de brincadeiras de São Cosme e São 

Damião. 

 

O CORPO QUE DANÇA E TOCA 

30 DE SETEMBRO 

Cumprindo mais uma atividade em comemoração aos 25 anos da Oca, no dia 30 de 

setembro realizamos o encontro virtual com o Núcleo de Cultura Brasileira para falarmos 

do encontro da Oca com a dança e de como os corpos vêm tecendo a história desta 

comunidade a partir da dança e da música com base nos saberes dos mestres e 

mestras da cultura brasileira. 
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https://www.youtube.com/watch?v=-YuE5mTx2iA 

 

PROJETO PASSOS EM EXPANSÃO, A OCA NA COMUNIDADE 

Demos continuidade à realização do projeto “Passos em Expansão, a Oca na 

Comunidade”, que visa o diálogo com a comunidade e o compartilhamento de 

conhecimentos com escolas públicas, rede e outras instituições e espaços públicos da 

comunidade: encontro com mestres e referências culturais da comunidade, atividades 

realizadas em parceria com escola públicas, formação de educadores, 

compartilhamento de conhecimentos através das redes. 

Encontro de formação de educadores da Escola Esmeralda Becker 

Realizado em 13 de setembro na Oca Escola Cultural 

 

Atividades semanais de brincadeiras realizadas na Oca com a Escola Esmeralda Becker de Carvalho 

 

 

 



 

19 

 

Encontro na Oca com a D. Ana dos Reis, mestra da literatura oral na comunidade 

 

 

ATIVIDADES DIÁRIAS DE CULTURA BRASILEIRA E CULTURA DA INFÂNCIA 

Manutenção do calendário de atividades diárias de música, dança, capoeira, brincadeiras, artes plásticas, 

artes manuais, acompanhamento escolar, leitura e escrita musical, fotografia e inclusão digital,  
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DESENVOLVIMENTO DO PROJETO “RENDANDO HISTÓRIAS” PELAS RENDEIRAS DA ALDEIA 

No mês de setembro as Rendeiras da Aldeia recebera a designer Ana Vaz e o arquiteto 

Alexandre Rousset, responsáveis pela nova coleção “Máscaras”, desenhada a partir do 

diálogo com o Cavalo Marinho e os 25 anos da Oca.  
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RABECA, XILOGRAVURA E POESIA POPULAR 

Implementação do projeto “Rabeca, Xilogravura e Poesia Popular” com a participação especial 

do músico, compositor, Artista plástico e poeta Rafa da Rabeca.  

 

 

 

OUTUBRO/2021 

 

CAMPANHA QUARENTENA SOLIDÁRIA  

No mês de setembro a campanha quarentena solidária, que realiza a distribuição de 

cestas básicas e kits de higiene para as famílias atendidas pela Oca e outras famílias da 

comunidade,  atendeu 848 famílias, totalizando 3.333 pessoas, entre elas, 1.456 crianças 

e adolescentes.  
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 SEMANA DA CRIANÇA 

Como tradição, anualmente realizamos um festival de jogos e brincadeiras 

tradicionais, o que inclui:  cinco pedrinhas, bolinha de gude, amarelinha, card, 

pião, entre outras. 
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PAINEL EDUCAÇÃO E NATUREZA – 10º ENAEC 

17 DE OUTUBRO 

A Oca participou do painel "Educação e Natureza" do 10º ENAEC, colaborando 

nas reflexões sobre as potencialidades do encontro de crianças, adultos e 

natureza em contexto educativo.  

https://www.youtube.com/watch?v=G7Ve5vZFxs4 
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25 ANOS – A OCA E SEUS CORPOS EM MOVIMENTO - O CORPO QUE BRINCA 

25 DE OUTUBRO  

Dentro da programação mensal de atividades em comemoração aos 25 anos 

da Oca ocorreu o encontro virtual onde contou-se um pouco sobre a história 

do Centro de Cultura da Infância e falou-se sobre a potência dos encontros 

com mestres meninos deste tempo e de outros tempos. Este encontro contou 

com a participação da pesquisadora Lydia Hortélio.  

 

Youtube: https://youtu.be/1UA5WAtVilo 

 

PROJETO PASSOS EM EXPANSÃO, A OCA NA COMUNIDADE 

Projeto de diálogo com a comunidade e  compartilhamento de conhecimentos com 

escolas públicas, rede e outras instituições e espaços públicos da comunidade. No mês 

de outubro as atividades da Semana da Criança da Oca se expandiram para a escola 

parceira Esmeralda Becker Freire de Carvalho.   
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ATIVIDADES DIÁRIAS  
Manutenção do calendário de atividades diárias de música, dança, capoeira, brincadeiras, artes plásticas, 

artes manuais, acompanhamento escolar, leitura e escrita musical, fotografia e inclusão digital,  
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DESENVOLVIMENTO DO PROJETO “RENDANDO HISTÓRIAS” - RENDEIRAS DA ALDEIA 

No mês de outubro as Rendeiras da Aldeia trabalharam na finalização das peças da 

coleção “Rendando Histórias” para a realização dos registros de lançamento previsto 

para dezembro de 2021.  
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RABECA, XILOGRAVURA E POESIA POPULAR 

Execução do projeto “Rabeca, Xilogravura e Poesia Popular” com a participação especial do 

músico, compositor, artista plástico e poeta Rafa da Rabeca, integrado à comemoração dos 22 

anos da tradição do Cavalo Marinho na Oca. 
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NOVEMBRO/2021 

 

CAMPANHA QUARENTENA SOLIDÁRIA  

No mês de novembro a campanha quarentena solidária, que realiza a distribuição de 

cestas básicas e kits de higiene para as famílias atendidas pela Oca e outras famílias da 

comunidade,  atendeu 476 famílias, totalizando 1.845 pessoas, entre elas 778 crianças e 

adolescentes.  

  

FORMAÇÃO, INTEGRAÇÃO E PLANEJAMENTO DA EQUIPE 

1º e 29/11/2021 

Como ação do projeto “Oca do Futuro”, implementado em 2018, com o 

objetivo de atuar na reorganização administrativo-financeira da Oca, no 

aperfeiçoamento e ampliação do relacionamento com os parceiro, na 

captação de recursos e no fortalecimento do percurso de cuidado e 

desenvolvimento organizacional e da equipe, nos dias 1° e 29 de novembro 

foram realizados dois encontros de formação com o objetivo de promover um 

espaço de diálogo, troca, pausa, reflexão, harmonia e confiança entre a 

equipe, fortalecendo continuamente o ecossistema da Oca. 
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PREPARAÇÃO PARA A GRAVAÇÃO DO CURTA – “RENDANDO HISTÓRIAS” COM 

AS RENDEIRAS DA ALDEIA 

1º A 12/11/2021  
Depois de um ano de trabalho no projeto das Rendeiras da Aldeia, o “Rendando 

Histórias”, realizado em parceria com Viviane Fortes, Ana Vaz e Alex Rousset, no mês de 

novembro trabalhamos na finalização das peças em renda, baseadas na tradição do 

Cavalo Marinho, na produção do cenário e do novo figurino para a gravação do curta 

de lançamento da Coleção, prevista para o dia 17 de dezembro, na festa de 

encerramento do ano, primeira atividade presencial em 2 anos de pandemia, 

comemorações do Natal, 25 anos da Oca, 22 anos do Cavalo Marinho na Oca e 15 nos 

do grupo Rendeiras da Aldeia. A gravação foi realizada entre 10 e 12 de novembro.   
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SEMANA DA CONSCIÊNCIA NEGRA 

20/11/2021 

Como contrapartida do Edital Aldir Blanc do município de Carapicuíba, no dia 

20 de novembro, compusemos a programação do dia da Consciência Negra 

realizada pela Secretaria de Cultura do Município de Carapicuíba, com duas 

apresentações artísticas. 

 

27/11/2021 

 No dia 27/11 aconteceu a 8ª edição do “Rumo aos 300 Tambores”, festa em 

que celebramos a Consciência Negra. Devido à pandemia foi realizada no 

formato virtual. O  tema  foi "Memórias, saberes e juventude", revisitando a 

chegada dos tambores na Aldeia de Carapicuíba.  Este encontro virtual contou 

com a participação de alguns convidados que são referências na defesa, 

cultivo e valorização da Cultura Negra no município de Carapicuíba, no Estado 

de São Paulo e no Brasil, tais como Mestre Gil, do Jongo de Piquete; Mestre 

Rafael Felipe, da Congada  de São Benedito de Carapicuíba;  Mestra Sol, do 

Jongo Embu das Artes; Julio Moracen, UNIFESP; Catarina Moreira, do Maracatu 

Baque Atitude, Surama Caggiano, artista plástica, arte educadora e africanista; 

Pai Nagô,  e Alisson Bruno;.  
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https://www.facebook.com/ocaescolacultural/videos/1048761642641575 
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OFICINA DE MÚSICA E DANÇA - MARACATU NAÇÃO 

30/11/2021 

No dia 30/11 recebemos duas oficinas para vivenciar a tradição do Maracatu 

do Baque Virado com a presença de Maurício Soares (Baiana Rica/PE) que 

realizou uma oficina de dança e do Mestre Walter França/PE que realizou a 

oficina de percussão. 
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Também no dia 30 de novembro, Dia de Doar, movimento internacional em 

favor da cultura de doação, a Oca implementou a campanha de doação 

através de pessoas físicas. Essa campanha tem como meta alcançar 150 

doadores mensais para a sustentabilidade da OCA, fortalece a utilização da 

plataforma Doare, adotada pela Oca no primeiro semestre de 2021 e faz parte 

do programa Oca do Futuro, que tem como um dos objetivos planejar 

estrategicamente a sustentabilidade da Oca a longo prazo. 

 

 

PROJETO PASSOS EM EXPANSÃO, A OCA NA COMUNIDADE 

Projeto em diálogo com a comunidade com o objetivo de expandir as ações e  

compartilhar conhecimentos com escolas públicas, outras instituições, espaços públicos 

da comunidade e nossa rede.  
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ATIVIDADES DIÁRIAS  
Manutenção do calendário de atividades diárias de música, dança, capoeira, brincadeiras, artes plásticas, 

artes manuais, acompanhamento escolar, leitura e escrita musical, fotografia, formação de jovens e inclusão 

digital,  
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RABECA, XILOGRAVURA E POESIA POPULAR 

Execução do projeto “Rabeca, Xilogravura e Poesia Popular” com a participação especial do 

músico, compositor e poeta Rafa da Rabeca, integrado à comemoração dos 22 anos da 

tradição do Cavalo Marinho na Oca. 
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DEZEMBRO/2021 

 

CAMPANHA QUARENTENA SOLIDÁRIA  

No mês de dezembro a campanha quarentena solidária, que realiza a distribuição de 

cestas básicas e kits de higiene para as famílias atendidas pela Oca e outras famílias da 

comunidade, atendeu 331 famílias, totalizando 1.655 pessoas, entre elas 662 crianças e 

adolescentes. Foram 331cestas básicas, 288 kits de higiene e 160 pacotes de pães. No 

dia 12 de dezembro foram também distribuídos 40 cartões-alimentação para idosos da 

comunidade. 
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1ª CAMINHADA PELA INCLUSÃO 

04/12/2021 

No dia 4 de dezembro a Oca marcou presença com os seus tambores na 1ª 

Caminhada pela inclusão do município de Carapicuíba, como uma ação do 

"Dia Internacional da Pessoa com Deficiência". 

 

BOCA DO CÉU – ENCONTRO DE CONTADORES DE HISTÓRIAS 

04/12/2021 

No dia 4 de dezembro a Oca participou presencialmente do Boca do Céu, 

Encontro de Contadores de Histórias no  Espaço Bitita. Além das histórias, 

contadas pelo Grupo Mirim de Contadores, a Oca levou na mala seu repertório 

de brincadeiras, que foi compartilhado com cerca de  150 crianças através da 

oficina "Brincadeiras daqui, dali e de lá". Foi um encontro especial entre as 

crianças da Oca e da Emef Infante Dom Henrique, e teve como proposta 

brincar, contar e compartilhar um repertório diversificado de brincadeiras e 

histórias de vários lugares e gerações.  

A EMEF Infante Dom Henrique foi escolhida como sede desse encontro especial 

do Boca do Céu por ser uma escola pública exemplo de resistência, que busca 

bravamente há muitos anos realizar um ensino de qualidade voltado 

especificamente para a população que habita o entorno da Escola, constituída 

substancialmente por imigrantes.  A aproximação de propósitos identifica muito 

a Oca com esta escola e por isto foi uma honra fazer parte. Esse encontro 

geracional e enriquecedor das nossas culturas e vivências somam-se na 

construção da educação e da arte que acreditamos. 
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RETOMADA DAS ATIVIDADES PRESENCIAIS PARA PAIS E ADULTOS DA COMUNIDADE - CAPOEIRA 

05/12/2021 

No dia 05 de dezembro, depois de um longo período sem atividades presenciais 

para os pais e adultos da comunidade, devido à pandemia, retomamos as 

atividades de capoeira, que acontecem nas quintas à noite e nos domingos de 

manhã, no formato presencial. 

 

 

 

 

 

 

 
RETOMADA DAS ATIVIDADES PRESENCIAIS PARA PAIS E ADULTOS DA COMUNIDADE 

QUARTA PARA DANÇAR 
08/12/2021  

O projeto “Quarta para dançar”  é um movimento para adultos da Aldeia de 

Carapicuíba(SP), com ações socioculturais que já percorrem mais de 15 anos, e 

revelam um espaço de cultura do coletivo e da vida de migrantes da Aldeia de 

Carapicuíba. Para fechar o ano de 2021, que mediante a pandemia nos privou 

de muitos encontros presenciais, e comemorar junto e presencialmente o que 

os  corpos-dançantes contam e interpretam nos 25 anos da Oca Escola Cultural, 

nos encontramos para fazer mais um fazer coletivo: “Bailar para Transformar”. 
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APRESENTAÇÃO TEATRAL – CIA DUAL 

13/12/2021 

No dia 13 de dezembro a Oca recebeu a Cia Dual para apresentação do 

espetáculo teatral “Linha Vermelha”, realizado na Praça da Aldeia de 

Carapicuíba. O projeto recebeu apoio financeiro do Ministério do Turismo, 

Secretaria Especial da Cultura, Lei Aldir Blanc, Governo do Estado de São Paulo, 

por meio da Secretaria de Cultura e Economia Criativa, via edital PROAC LAB e 

está em circulação por cidades do Estado de São Paulo. 

 

FESTA DE NATAL COM A COMEMORAÇÃO DOS 25 ANOS DA OCA, 22 ANOS DO 

CAVALO MARINHO E 15 ANOS DO GRUPO DE MÃES, AS RENDEIRAS DA ALDEIA 

17/12/2021 

A Oca encerrou o ano de 2021 com uma grande festa para celebrar a vida, a 

sua história, a cultura brasileira e a Maria Amélia Pinho Pereira (Peo) que 

idealizou esse projeto. No dia 17 de dezembro celebrou os 25 anos com o 

tradicional  presépio, os 22 anos do Boizinho da Aldeia com a apresentação do 

Cavalo Marinho e os 15 anos das Rendeiras da Aldeia, com o lançamento do 

curta metragem “Rendando Hisrótórias”. 
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O LANÇAMENTO DO CURTA DA NOVA COLEÇÃO DAS RENDEIRAS DAS RENDEIRAS 

DA ALDEIA – “RENDANDO HISTÓRIAS” 

Integrado à festa de Natal da Oca, a comemoração dos 15 anos do Grupo de 

Mães Rendeiras da Aldeia, o lançamento do curta metragem da nova coleção 

de peças em renda das Rendeiras da Aldeia, “Rendando histórias”, brindou 

mais uma conquista deste grupo. Este projeto contou com a parceria de Viviane 

Fortes, a designer têxtil Ana Vaz, e o arquiteto Alexandre Rousset. 

 

 

ENTREGA DE PRESENTES DE NATAL  

20/12/2021 

A partir da parceria com a empresa Solenis, no dia 20 de dezembro realizamos a 

entrega de presentes de Natal para todos os alunos e irmãos. Eles receberam roupas, 

calçados e brinquedos; 

 



 

44 

 

PROJETO PASSOS EM EXPANSÃO, A OCA NA COMUNIDADE 

Projeto realizado em diálogo com a comunidade, com o objetivo de expandir as ações 

e compartilhar conhecimentos com escolas públicas e outras instituições, espaços 

públicos da comunidade e a nossa rede.  

 

RABECA, XILOGRAVURA E POESIA POPULAR 

Execução do projeto “Rabeca, Xilogravura e Poesia Popular” com a participação especial do 

músico, artista plástico, compositor e poeta Rafa da Rabeca, integrado à comemoração dos 22 

anos da tradição do Cavalo Marinho na Oca. 

 

 

BAZAR DE NATAL 

Entre 20 de novembro e 19 de dezembro realizamos o tradicional bazar de Natal, que 

neste ano manteve-se no espaço Aldeia Viva, onde está localizado o bazar 

permanente da Oca. Mais uma vez foi um sucesso: servimos a comunidade e 

garantimos a manutenção dos projetos. 
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ATIVIDADES DIÁRIAS  
Manutenção do calendário de atividades diárias de música, dança, capoeira, brincadeiras, artes 

plásticas, artes manuais, acompanhamento escolar, leitura e escrita musical, fotografia, formação 

de jovens e inclusão digital. 
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Carapicuíba, 31 de dezembro de 2021. 

 

 

________________________________________________ 

                                                           Lucilene Ferreira da Silva 

                                                          Coordenação Geral 

 

 

 

________________________________________________ 

                                                            Julio Cesar da Rocha Pombo Bond 

                                                     Diretor Executivo 


