
Relatório Oca Escola 
Cultural

Jan a Dez/2019



Dia-a-dia e projetos desenvolvidos: 

02 de março  Projeto Gestar na Aldeia, um espaço para a troca de experiências, dúvidas 

e orientações sobre gravidez, parto e pós-parto. Integra o Projeto Aldeia Viva e o Núcleo 

de Saúde Integral da Oca.  

 

05 de maço  Diálogo da Oca com escolas públicas da comunidade: participação nas 

atividades de Carnaval da escola pública parceira Esmeralda Becker Freire de Carvalho. 

  



09 de março  A Oca sediou o Encontro Preparatório do IV Congresso Latino Americano 

de Cultura Viva Comunitária que acontecerá na Argentina entre os dias 10 e 18 de maio de 

2019. 

  

 

 

14 de março lançamento do projeto do Cine Oca “História para Ver” com exibição do filme 

“Cinema, aspirinas e urubus” e debate no final do filme:  

  



21 de março Oficina de Renda Renascença realizada pelo Grupo de Mães Rendeiras com 

mulheres da comunidade Jardim Ana Estela, em parceria com o abrigo Tenda de Cristo: 

   

23 de março participação da Oca no Curso de Formação de Gestores Culturais do Centro de 

Pesquisa e Formação do SESC SP.  

 

O Dia-a-dia com: 

Oficinas de dança/frevo 

Oficinas de capoeira   

Oficinas de artes 

Oficinas de marcenaria 

Oficina de Renda Renascença 

Oficinas de brincadeiras 

Oficina de Música 

Oficinas de culinária e muito mais

. 



 

 

  Carapicuíba, 30 de Abril de 2019. 

 

___________________________________________________ 

Lucilene Ferreira da Silva 
Coordenação Geral 

Oca Associação da Aldeia de Carapicuíba - CNPJ 04.069.395/0001-30 



O mês de abril foi dedicado à valorização da cultura indígena e reflexões sobre a situação 

dos povos indígenas no Brasil. Dentre as atividades podemos destacar: 

 

Cine Oca com exibição de documentário indígena  e bate-papo com o diretor Gianni 

Puzzo, para alunos da Escola Pública parceira, Esmeralda Becker Freire de Carvalho. 

 

 

 

 



25 de abril:  Inauguração do Cine Aldeia com  exibição de  filmes no espaço do 

Patrimônio Histórico Aldeia Jesuítica de Carapicuíba, com exibição documentário 

indígena com a participação e bate-papo com o diretor Gianni Puzzo. 

 

 

 

 

 



Semana Indígena realizada com diversas atividades que reverberaram e foram 

preparadas durante todo o mês de abril: 

 

 

Oficina de tingimento vegetal realizada pelo grupo de mães rendeiras: 

 

 



Oficinas de danças brasileiras de matriz indígena:  

 

Brincadeiras na natureza e oficinas de brincadeiras da tradição indígena: 

 

 

 

 

 



Culinária Indígena: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Algumas das atividades realizadas no mês de maio pela Oca Escola Cultural: 

 

03 de maio - participação da Oca na Festa de Santa Cruz, festa com mais de 300 anos 

de tradição no município de Carapicuíba – 03 de maio: 

 

 

07 de maio – Realização de oficina na Oca pela pesquisadora de Cultura Infantil e 

Música Tradicional da Infância Lydia Hortélio  

 

 



09 e 17 de maio - Cine Oca  com pipoca 

 

10, 11, 12 e 13 de maio – representação da Oca 4º Congresso Latino Americano 

Cultura Viva Comunitária, realizado na cidade de Mendoza , Argentina 

 

 



14 e 15 de maio – Participação da Oca na XI Conferência Regional Oeste dos Direitos 

da Criança e do Adolescente 

 

 

24 de maio – Participação da equipe Oca na realização de oficinas no Kids Day realizado 

no Escritório Central da C&A com oficina de renda renascença, bordado, confecção de 

bonecas de pano e pipa: 

 



26 de maio – participação da Oca na Festa São Bendito do município de Carapicuíba 

  

 

 

27 a 31 de maio - Semana Mundial do Brincar  

 

 

 



Algumas das atividades realizadas no mês de junho pela Oca Escola Cultural: 

Encontro mensal de atendimento e orientação a mulheres e casais grávidos: 

 

Participação e colaboração em atividades da Semana Mundial do Maio Ambiente, realizadas  

pela Prefeitura do município de Carapicuíba: Encerramento do passeio ciclístico “Pedalando 

pela cidade”  e plantio de árvores no percurso deste passeio -  09 de junho 

 

 

 



 

Festa Junina, que possibilitou o estudo e a apresentação de um resultado artístico que 

contemplou cenário, figurinos e repertório musical do legado de dois importantes nomes da 

cultura popular brasileira e cultura da infância: Mestre Sebastião Biano, último 

remanescente vivo da Banda de Pífanos de Caruaru, que completou 100 anos e Lydia 

Hortélio, referência nas pesquisa de Cultura Infantil e Música Tradicional da Infância, com 86 

anos - 22 de junho: 



 

 

 



Oficinas de Renda Renascenças ministradas pelas Rendeiras da Aldeia formado por mães e 

mulheres da comunidade. 

 

 

O dia-a-dia com atividades de música, dança, capoeira, brincadeiras, artes plásticas, artes 

manuais, acompanhamento escolar, horta e culinária, marcenaria, atendimento terapêuico, 

entre outras: 



 

 

Carapicuíba, 29 de Julho de 2019. 

___________________________________________________ 

Lucilene Ferreira da Silva 
Coordenação Geral 

Oca Associação da Aldeia de Carapicuíba  
CNPJ 04.069.395/0001-30 



Centro de Cultura Infantil
Em 04 de julho ocorreu o festival de pipas que é realizado semestralmente.



No dia 21 de julho a Oca participou da programação da "Ocupação Lydia Hortélio"
no Itaú Cultural, com o espetáculo “SI COLOMI”, um encontro entre a música da
infância, a dança, a música brasileira, as brincadeiras e a alegria dos meninos e meninas
do Brasil. Foi desenhado a partir das pesquisas de Lydia Hortélio, Adelsin e Lucilene
Silva :
https://business.facebook.com/ocaescolacultural/videos/485370475638585/?business
_id=651395638534881

https://business.facebook.com/ocaescolacultural/videos/485370475638585/?business_id=651395638534881


Organizado pelo projeto parceiro Gestar na Aldeia, no dia 13 de julho ocorreu o
encontro do Grupo de Gestantes, no dia 03 de agosto, na Semana Mundial da
Amamentação ocorreu uma ação de incentivo à amamentação.

Núcleo de Saúde Integral



Centro de Formação
Contribuindo com o cuidado e preservação do patrimônio histórico Aldeia Jesuítica de
Carapicuíba, no dia 09 de agosto a Oca abrigou Oficina para Planejamento Estratégico
da Aldeia a ser ministrada pelo IPHAN. Esta oficina contou com a participação de
representantes do pode público e da comunidade, além da equipe Oca.



No dia 09 de agosto em uma ação do Teatro-Escola Oca, recebemos a artista e
performer Maria Eugênia Nóbrega do Instituto Brincante, que traduziu as suas
pesquisas do corpo brasileiro através do espetáculo na "Planta do Pé”. A apresentação
foi feita para as crianças e adolescentes da Oca.

Centro de Cultura Brasileira



No dia 17 de agosto, um grupo de pediatras voluntários do Hospital Albert Einstein
fez atendimento do alunos da Oca. Esta é uma ação anual realizada pela Associação
Adote Saúde , instituição sem fins lucrativos que visa a apoiar ações de saúde de
instituições sociais sediadas em Cotia e Carapicuíba, provendo recursos materiais e
desenvolvendo programas educacionais.



Atividades realizadas no mês de Agosto pela Oca Escola Cultural: 

Apresentação de Maria Eugênia –  09 de agosto 

  

 

 

Planejamento Estratégico para a Aldeia de Carapicuíba realizado pelo IPHAN em 14,15 e 16 de 

agosto na Oca 

 

  

 

 

 



Cine Oca –   15 de agosto 

 

  

 

Adote Saúde - Médicos voluntários  do Hospital Albert Einstein fazem atendimento pediátrico 

para as crianças da Oca no dia 17 de agosto 

 



 

Rendeiras da Aldeia na Feira do Bem – 24 e 25 de agosto 

Apoio: Instituto CeA 

 

 

 

 

 

 



Oficina de Renda Renascença na Feira do Bem – 24 e 25 de agosto 

 

 



Nos dias 06 e 07 de setembro, em diálogo com o encerramento da “Ocupação Lydia
Hortélio” realizada pelo Itaú Cultural, a Oca Escola Cultural realizou um encontro de
formação de educadores que contou com a presença da Pesquisadora Lydia Hortélio,
Adelson Murta, Lucilene Silva, Maria Amélia Pereira e da equipe Oca, com palestra,
oficinas, mesa redonda e apresentação do espetáculo “Si Colomi”.



No dia 08 de setembro Em apoio às ações do Conselho Municipal de Cultura, a Oca 
participou do Sarau - Microfone Aberto, realizado na Praça da Aldeia de Carapicuíba.



No dia 13 de setembro a recebeu a audição e lançamento do álbum “Para ti” do
produtor paulistano André Magalhães. Este trabalho trata-se de um ensaio
autobiográfico e étnico-musical de um Brasil Real reunindo a sutileza do instrumental e
a força da cultura popular:

https://www.cartacapital.com.br/cultura/andre-magalhaes-leva-album-para-audicoes-
com-moradores-das-
periferias/?fbclid=IwAR0OuY_mdvoxoQRrh42yQtBt8FAQ7QSE5XS8eI63irXrOVR
RN3rYJYxD2Rw#.XY9FCmnnzYl.facebook

https://www.cartacapital.com.br/cultura/andre-magalhaes-leva-album-para-audicoes-com-moradores-das-periferias/?fbclid=IwAR0OuY_mdvoxoQRrh42yQtBt8FAQ7QSE5XS8eI63irXrOVRRN3rYJYxD2Rw#.XY9FCmnnzYl.facebook


Fortalecendo as ações de outras instituições da comunidade, no dia 14 de
setembro a Oca participou da 8ª edição do Sarau Sopa na Cumbuca realizado pela
Associação São Joaquim de apoio a Idosos, que este ano trouxe o tema "Sabores da
África".



No dia 15 de setembro realizamos uma apresentação artística na tradicional festa de 
Santa Cruzinha realizada na Aldeia de Carapicuíba.



No dia 20 de setembro, dentro das ações de Mobilização Mundial pelo Clima, a Vila
da Mata e o restaurante Ser-Afim reverteu a arrecadação das refeições do dia para
a Oca, que participou da mobilização com uma apresentação artística.



Dentro do propósito de diálogo com escolas públicas, no dia 22 de setembro a Oca 
participou de atividades na Escola Tufic Julian a partir de alunos da Oca que 
frequentam a escola.  



No dia 27 de setembro realizamos a tradicional Festa de Cosme e Damião.



Nos dias 21 e 22 de setembro os jovens monitores participaram de mais uma edição
da Feira do Bem, com a realização de oficinas de brinquedos e brincadeiras tradicionais.



O Cine Oca – Histórias para Ver, projeto PROAC, ofereceu exibições de filmes e
debates para os alunos da Oca e da escola pública parceira Esmeralda Becker Freire de
Carvalho nos dias 15 de agosto e 12 de setembro, tratando dos temas relações
familiares e meio ambiente.



Em atividade de formação para os projetos da marcenaria, nos dias 28 e 29 de
setembro realizamos a oficina de “Manuseio e construção com Bambu”, com
Vicente Barros, pesquisador de brinquedos e professor do Departamento de Artes e
Design da PUC-Rio.



No dia 14 de setembro O Núcleo de Saúde Integral abrigou o curso gratuito de
"Homeopatia e os equilíbrios dos Seres Vivos" organizado e ministrado por Flávia
Barits e Francisco Rabelo, parceiros da UFV-MG.



Núcleo da Indumentária e Figurino

Nos dias 24 e 25 de agosto e 13 e 14 de setembro o grupo de mães da Oca, as
Rendeiras da Aldeia, participaram da Feira do Bem, realizada na Praça de Milão, como
atividade integrada à Virada Sustentável. Além da exposição e venda dos produtos,
realizaram oficina de renda renascença e lançaram a nova coleção de roupas “Lina”.
Esta atividade foi realizada a partir da parceria com o Instituto C&A:
https://business.facebook.com/ocaescolacultural/videos/498648474284890/?business
_id=651395638534881

https://business.facebook.com/ocaescolacultural/videos/498648474284890/?business_id=651395638534881


No dia 05 de outubro aconteceu a formação de Capoeira com o
Mestre Luiz Renato. A apresentação foi feita com participação de
algumas crianças e adolescentes da Oca.

Centro de Cultura Brasileira



No dia 09 de outubro, a apresentação dos alunos da Oca foi na
Escola Estadual Oliveira Ribeiro Neto.



No dia 11 de outubro, o Centro do ciclo de estudos e festividades
pautados na Cultura Negra, sob a orientação do Centro de Referência da
Cultura Brasileira da Oca, tivemos mais uma vez o mestre Gilmar do
Maracatu "Estrela Brilhante de Iguarassú", ministrando a oficina da
música e os princípios de sua nação, para um público de músicos,
dançarinos, fazedores de cultura, educadores, e interessados.



Dia 13 de outubro, na Vila da Mata, no espaço Ulabiná, na cidade de
Cotia (SP), a Oca Escola Cultural, apresentou o espetáculo "Segunda
Travessia", que envolveu dança, música, cantos e a brincadeira de pular
e dançar na corda, desenvolvido por crianças e adolescentes, com
objetivo de louvar o mês da criança, e da mesma forma um preparativo
para a Sexta Edição do Rumo aos + 300 tambores realizada no dia 10 de
novembro no Largo da Aldeia , sob a produção da OCA.



Estas fotos são do dia 19/10, quando realizamos um
ensaio aberto para os pais e Comunidade da Aldeia de
Carapicuíba



No dia 26 de outubro, A Oca fechou o mês da criança com chave
de ouro, apresentando o espetáculo Si Colomi no Instituto
Brincante, que foi coroada com a presença de Lydia Hortélio.



Centro de Formação
No dia 23/10 aconteceu o Cine Oca em um formato um pouquinho
diferente. Dando continuidade as festividades do mês da criança, Wilson
Mandri realizou com crianças e jovens uma oficina de iniciação à
animação. Em meio a muita massinha de modelar, para dar vida às ideias,
a oficina teve o objetivo proporcionar uma vivência no universo da
animação através da criação de roteiro, storyboard, personagens,
cenários, objetos, animando todo o mundo criado.



Centro da Cultura da Infância
A semana da criança na Oca é tempo de brincar junto, de
encontrar gerações e pra não perder a tradição é também a
semana dos festivais de cinco pedrinhas, bolinha de gude, pião,
amarelinha, bafo e muito mais.



Núcleo de Saúde Integral

No dia 05/10, na Aldeia de Carapicuíba - Casa Concuca, o
Gestar na Aldeia convidou para uma conversa sobre como
o nascimento e os primeiros cuidados com o bebê
influenciam na experiência de nascimento.



Núcleo da Indumentária e Figurino
No dia 15/10 aconteceu a abertura da exposição EntreMeadas, ao lado
do grupo Vó da Lua e dos músicos Elisa Goritzki, Ian Lasserre, Adriana
Holtz, Getúlio Ribeiro e Ari Colares, as Rendeiras da Aldeia participaram
brilhantemente da abertura da exposição, apresentando um exclusivo e
precioso repertório de Cantos de trabalho executado por artesãs de
várias comunidades brasileiras, enquanto fiam, cosem, tecem, bordam e
rendam. As músicas foram registradas por Lydia Hortélio, Lucilene Silva
e Adelsin. Para completar a alegria do encontro, tivemos a honra da
presença da pesquisadora Lydia.



No dia 10 de 
novembro 
aconteceu a 6ª 
Edição Rumo aos 
+300 Tambores. 
Uma tarde de 
festa para 
homenagear as 
Mulheres Negras 
que compõem a 
história do povo 
brasileiro e as 
que fazem parte 
da equipe e 
comunidade da 
Oca Escola 
Cultural. Ciclo da 
Consciência 
Negra

6ª EDIÇÃO RUMO AOS +300 TAMBORES

Mulheres Afro-brasileiras

10/NOV/2019



Intercâmbio com Janette Santiago, 

dançarina e professora de dança-afro na 

Sala Crisantempo.

INTERCÂMBIO

COM JANETTE SANTIAGO

13/NOV/2019



Durante o ano de 2019, as

crianças e jovens da Oca Escola

Cultural, os alunos da E. E.

Esmeralda Becker e toda a

comunidade da Aldeia foram

convidados a refletirem sobre

suas histórias a partir de curtas

metragens que trouxeram diversos

contextos sociais e históricos.

CINE OCA 2019 | HISTÓRIAS PRA VER

Esse projeto contou com o 

apoio do ProAC – Programa de 

Ação Cultural do Estado de SP. 



Dentro do ciclo de estudos de Cultura Negra, promovido pelo Centro de Referência da 

Cultura Brasileira da Oca Escola Cultural, ocorreram diferentes experiências com a dança 

e a música, entre elas, a participação da Oca mirim com espetáculo "Layó", que é 

traduzido como aquilo que traz alegria, na Escola de Dança EDA , no município de Cotia, 

com um elenco de meninos e meninas entre 5 e 12 anos.

ESPETÁCULO "LAYÓ"

COM OCA MIRIM

23/NOV/2019



No dia 24 de novembro, foi ao ar uma matéria sobre as Rendeiras da Aldeia no programa 

Repórter Eco da TV Cultura.

RENDEIRAS DA ALDEIA 

TV CULTURA 

24/NOV/2019



Uma experiência inédita da Oca Escola Cultural no centro de São Paulo através do 

intercâmbio com o Projeto Múltiplo Ancestral do Programa CCBB Educativo, que envolveu 

educadores, monitores, alunos e coordenadores das duas instituições.

CAVALO MARINHO 

APRESENTAÇÃO NO CENTRO DE SÃO PAULO

06/DEZ/2019



Assim foram as cores do Natal na Oca Escola Cultural de Carapicuíba,

Inspirado na obra do líder indígena Anuiá AMARÜ, do Xingú (Amazonas, Brasil) e nos 

cordões, encarnado e azul, tão presentes na tradição dos Pastoris e diferentes 

brinquedos natalinos com cenografia do coletivo da Oca Festa Natalina.

NATAL

OCA ESCOLA CULTURAL 

14/DEZ/2019



Dezembro foi o mês de trabalhos coletivos em favor da "Oca do Futuro“ com a 

campanha "Atitudes do Bem" da Malwee, o "Dia de Doar“ no dia 03, o “Dia da 

Solidariedade” no dia 07 - uma ação de mobilização para doação de alimentos nas 

lojas do Grupo Pão de Açúcar.

“OCA DO FUTURO”

COLETIVOS EM FAVOR DO PROJETO

DEZ/2019



CONSTRUÇÃO DE PRESÉPIOS ARTICULADOS

COM ADELSIN

30/NOV/2019

A OCA Escola Cultural e a Casa das 5 Pedrinhas realizou em 30 de novembro, 

um encontro para a construção de presépios articulados com o Adelsin.

A proposta foi passear pelo território do espaço/tempo imaginário de um 

Natal Brasileiro. 

O encontro foi destinado a jovens e adultos: artistas, pais e educadores.



No dia 02 de novembro às 10h, 

aconteceu o Gestar na Aldeia 

na Praça da Aldeia Jesuítica de 

Carapicuíba - sede do 

COMCUCA.

O encontro tratou de como a 

posição da mulher pode 

facilitar ou não o parto.

GESTAR NA ALDEIA

02/NOV E 07/DEZ/2019

No dia 07 de dezembro, 

das 10h às 11h30, 

na sede do COMCUCA, 

houve o último grupo do ano, de 

gestantes do Gestar na Aldeia.

Um encontro delicioso e gratuito, 

que apoiou o lançamento da 

oficina da equipe Canto no Ventre 

(canto pré-natal para gestantes). 

A oficina ficou a cargo de 

Ana Paula Rodrigues Rotger, Deny

Paternostro e Waldinéia Baseio,

de Americana-SP. 



Carapicuíba, abril de 2020.

__________________________________________________
Lucilene Ferreira da Silva
Coordenação Geral 


