
ART. 66 I LEI 13.019/14; ART. 167 VIII IN 02/16

RELATÓRIO DE ATIVIDADES

Ações realizadas em outubro de 2022

1. Aulas de brincadeiras

Atividade proposta para ser desenvolvida: atividades de brincadeiras tradicionais planejadas

para o formato virtual, presencial e híbrido, a serem realizadas uma vez por semana com

crianças e adolescentes da Oca Escola cultural.

Periodicidade: As aulas acontecem semanalmente, às terças-feiras, durante o horário de

funcionamento da Oca Escola Cultural, conforme nosso cronograma de atividades diárias.

Atividades específicas realizadas durante o mês:

● Durante o ano de 2022, o objetivo principal no Centro de Cultura da Infância é

trabalhar a origem dos jogos, ampliando o repertório das crianças e adolescentes para

os diversos jogos do mundo, suas origens e relação com a história das civilizações. Jogo

trabalhado: Mana Mula

● Com a chegada de novos alunos veio a necessidade de irradiar o repertório do livro "Eu

Vi as Três Meninas", que conta com a pesquisa da Coordenadora da Oca, Lucilene Silva,

sobre o repertório local de brincadeiras e as rodas de versos, pesquisadas entre as

crianças, as avós e bisavós da comunidade. Brincadeiras e rodas de versos trabalhadas:

"O céu me leva", "Roda morena", "Eu vi as 3 meninas", "Coqueiro Verde".

● Como preparação para a festa do Rumo aos 300 tambores, que celebra a Consciência

Negra em novembro, realizamos o estudo de música no espaço da brincadeira

também. Atividades realizadas: repertório de músicas de influência negra como

"Talilalilalilê", procedente do quilombo Caxambu em Minas Gerais, técnicas de

pandeiro, conga (ijexá, congo de ouro, jongo) e prática de “caixa” do maracatu.

● Brincadeiras da escolha dos alunos da Oca: Cidade dorme, Vôlei, Xadrez, Corda, Tênis,

Jogo da velha, Mancala, Stick online, Bicicleta, Granny, Cards, Pião, Maê, Amarelinha,

Casinha, Areia, Futebol, Pega pega, jogo dos Vikings, Pião, Rouba bandeira, Elástico,

Stop, Entra filhinho, Seu Mourão da Cruz, Batatinha Frita 1,2,3.

● Nas terças-feiras também ocorrem as aulas de leitura e escrita musical, pautadas

principalmente no repertório da música tradicional da infância. Este é também um dos

momentos de prática do repertório da literatura oral brasileira, o que fomenta a

formação de contadores mirins de histórias. No mês de outubro trabalhamos com

histórias inventadas lidas ou trazidas do encontro “boca do céu”; adivinhas; rodas de

verso (a coruja cantou, roda morena, folha da bananeira); cantiga de influência negra

"Tali lali lali lê"; estudo das células rítmicas presentes nas canções trabalhadas;



transposição das células cantadas para os tambores; criação de quadrinhas e estudo de

rimas, brincadeira da república democrática do congo: “ amawolê”; experimentações

no tambor a partir do ritmo do jongo (compasso composto).

2. Acompanhamento Psicológico

Atividade proposta para ser desenvolvida: atividade proposta de acompanhamento da

situação quanto à sustentabilidade, apoio à saúde física e mental e à garantia de salvaguarda

das crianças e adolescentes atendidos e famílias, de forma virtual e presencial nos casos

necessários.

Periodicidade: Os atendimentos acontecem semanalmente, às terças-feiras, durante o horário

de funcionamento da Oca Escola Cultural, conforme nosso cronograma de atividades diárias.

Atividades específicas realizadas durante o mês:

● Atendimento psicoterapia individual para 3 crianças e 3 adolescentes, sessões de



psicodiagnostico de uma criança.

● Atendimento em trabalho corporal individual com técnicas de relaxamento e toques

Sutis para promover integração Psico física em 3 crianças e um adolescente.

● Acompanhamento em atividades lúdicas, interagindo com as crianças e observando as

interações entre elas, fomentando o desenvolvimento Psico-social.

● Atendimento em grupo de adolescentes realizado por psicóloga voluntária : 5

adolescentes.

● Entrevistas com pais de anamnese e orientação : 5 pais.

● Encaminhamento para psicoterapia com psicólogos voluntários : duas mães, e 2

adolescentes.

● Orientação de  monitores e professores, sobre a dinâmica das crianças e adolescentes.

● Atendimento floral, em parceria com equipe Joel Aleixo, para crianças e adolescentes.

3. Aulas de danças brasileiras

Atividade proposta desenvolvida: atividades de danças brasileiras planejadas para o formato

virtual, presencial e híbrido, a serem realizadas uma vez por semana, além do

desenvolvimento de processos criativos ao longo do trabalho, que culminará em resultados

artísticos pautados nas novas experiências e aprendizados realizados dentro do formato

virtual no período da pandemia Covid-19.

Periodicidade: As aulas de dança acontecem nas segundas e quartas-feiras, durante o horário

de funcionamento da Oca Escola Cultural, conforme nosso cronograma de atividades diárias.

Atividades específicas realizadas durante o mês:

● Pesquisa, reflexão e criação em cima das danças de matrizes africanas como: Maracatu,

dança afro-brasileira e jongo, com o objetivo de criar pequenas cenas a serem

apresentadas na festa de cultura negra no mês de novembro.

● Abordagem dos cantos no Jongo, musicalidade e movimentações de cada grupo e

tradições;

● Práticas: Dança do maracatu, Dança, música e canto do Jongo, Dança afro.



4. Aulas de artes-marcenaria

Atividade proposta para ser desenvolvida: Atividades artes plásticas e marcenaria, planejadas

para o formato virtual, presencial e híbrido, uma vez por semana possibilitando às crianças e

adolescentes o contato com diferentes técnicas e formas de expressão a partir do desenho,

pintura, colagem, entre outras técnicas.

Periodicidade:

● As atividades de artes plásticas acontecem às quinta-feiras, durante o horário da tarde,

conforme nosso cronograma de atividades diárias.

● As atividades de marcenaria acontecem às sextas-feiras, durante o horário de

funcionamento da Oca Escola Cultural, conforme nosso cronograma de atividades

diárias.

Atividades específicas realizadas durante o mês:

● Atividades de artes:

○ Expressão através do desenho com elementos da natureza;

○ Desenhos/mandalas no chão com folhas secas, flores diversas, pedrinhas,

gravetos, sementes e etc.

○ Atividades de brincadeiras para celebrar a semana da criança.



● As atividades de marcenaria dão continuidade à proposta da Oficina de Rabeca com as

seguintes propostas:

○ Finalização das rabecas para a festa natalina e apresentação do Boizinho da

Aldeia (grupo da Oca de Cavalo Marinho);

○ Exercício da rima e das loas de cavalo marinho;

○ Prática  do mergulhão e formação dos galantes.

○ Finalização do arco da rabeca,de um braço e uma rabeca;

○ Escavação e lixamento das rabecas de madeira e dos tampos;

○ Conserto do que havia quebrado no processo de construção das rabecas de

cabaça;



5. Capacitação para a equipe de educadores

Atividade proposta para ser desenvolvida:

● Trinta encontros de formação da equipe sobre ferramentas tecnológicas, produção e

desenvolvimento de conteúdos virtuais e aulas à distância;

● Dois encontros virtuais de formação da Equipe sobre o tema Educação da

Sensibilidade com convidados;

Observação: Diante do cenário com relação ao Covid-19 e as orientações provenientes dos

órgãos de saúde, do Estado de São Paulo e da Prefeitura de Carapicuíba, a Oca retornou com

suas atividades 100% no formato presencial. Sendo assim, optamos por modificar as

atividades propostas de capacitação da equipe, fomentando a inserção de tecnologias que

melhorem a qualidade do dia a dia de trabalho (ex. uso do google drive e documentação de

relatos de atividade), assim como ampliar os encontros com foco na formação sobre Educação

da Sensibilidade e o entendimento de assuntos para lidar com o momento desafiador de

retorno após dois anos de reclusão social, trazendo mais qualidade de vida para a

comunidade, crianças, adolescentes e famílias atendidas pela Oca, conforme pontuado nas

metas qualitativas, propondo atividades que discutam questões de inclusão, saúde emocional,

qualidade das relações, estrutura da Oca e de ampliação do repertório da equipe para os

pilares da Cultura Brasileira e da Cultura da Infância.

Periodicidade:

● Os encontros de formação de equipe acontecem às segundas-feiras, como parte da

reunião pedagógica e em encontros semestrais com duração de 2h a 4h, para



desenvolvimento de habilidades, competências e ampliação de repertórios sobre

temas diversos que tragam impacto no trabalho realizado pela Oca Escola Cultural.

Atividades específicas realizadas durante o mês:

● Alinhamento de pautas sobre o dia a dia e relações com alunos;

● Teste de novos formatos de reuniões e da produção de relatórios para dar mais

agilidade na resolução de problemas, evitar atividades fora do horário combinado e

ganhar dinamismo no relato e planejamento das atividades;

● Encontro formativo com a participação de Sylvio Sawaya (presidente da Oca Escola

Cultural) conversando sobre o papel da Oca e seus próximos passos para o futuro.

Práticas de co-criação em grupo para o desenho do planejamento pedagógico para

2023 com alinhamento sobre a visão de concepção de aluno a ser formado, desafios e

necessidades que temos para suprir das crianças e adolescentes, projetos que achamos

importantes na construção futura da Oca, reflexão sobre a estrutura de trabalho da

Oca.

PROJETO PASSOS EM EXPANSÃO

Atividade proposta para ser desenvolvida:

- Compartilhamento de conteúdos tanto no formato híbrido, quanto virtual e

presencial, relacionados às atividades de brincadeiras, música e danças brasileiras

desenvolvidas pela Oca, com o objetivo de atingir a comunidade e escolas públicas do

entorno da instituição;

- Produção de material impresso e de brinquedos para compartilhamento de conteúdos

para os alunos sem acesso a celulares e internet, bem como para a garantia de que

brinquem e tenham acesso aos conteúdos e atividades propostas durante o

isolamento social;

- Produção e distribuição de brinquedos tradicionais com o objetivo de garantir que as

crianças brinquem durante o período de isolamento social;

Observação: Diante do cenário com relação ao Covid-19 e as orientações provenientes dos

órgãos de saúde, do Estado de São Paulo e da Prefeitura de Carapicuíba, a Oca retornou com

suas atividades 100% no formato presencial. Sendo assim, o compartilhamento de conteúdos

acontece tanto no formato presencial, com o contato direto com a comunidade e escolas



públicas, assim como via redes sociais da Oca Escola Cultural. O acesso a brinquedos

tradicionais está se dando diretamente nos contatos presenciais com as escolas parceiras, o

que inclui a construção de brinquedos realizada com os alunos em atividades realizadas na

Oca, adaptando assim as propostas antes veiculadas apenas no momento de isolamento

social.

O projeto Passos em Expansão compreendem as seguintes ações:

6. Diálogo com escolas parceiras

Periodicidade:

O projeto Passos em Expansão acontecem em parceria com duas escolas:

● Escola Prof. Mecca Sampaio: encontros semanais, às quartas-feiras, no período da

tarde;

● Escola Esmeralda Becker: encontros semanais, às quintas-feiras, no período da manhã

e da tarde.

Atividades específicas realizadas durante o mês:

● Parceria Mecca Sampaio e Oca

○ Turmas atendidas: 8C, 9A, 9,B

Proposta realizada: Percussão Corporal, paisagens sonoras e criação coletiva

de ritmos, brincadeira Anjo da Guarda.

○ Turmas atendidas: 9ºC, 8ºD, 6ºA

Proposta realizada: Percussão Corporal, paisagens sonoras e criação coletiva

de ritmos, brincadeira do Anjo da Guarda, 150 com muito carinho e vôlei.

Observação: Devido ao recesso escolar e conselho de classe previsto no calendário letivo em

outubro, os encontros foram reduzidos.



● Parceria Esmeralda Becker e Oca

A parceria com a escola Esmeralda Becker acontece em dois formatos:

- Atividades para os 1º  anos do Ensino Fundamental I no espaço da Oca Escola Cultural;

- Atividades para os alunos do Fundamental I e II no espaço físico da escola.

Atividades específicas realizadas durante o mês:

● Atividades para os 1ºs anos do Ensino Fundamental I no espaço da Oca Escola Cultural

○ Observação: Devido ao recesso escolar e conselho de classe previsto no

calendário letivo, não houve atividades realizadas com a Oca no mês de

outubro.

● Atividades para os alunos do Fundamental I e II no espaço físico da escola

○ Turmas atendidas: 2ºA, 4ºB, 5ºA

Proposta realizada: O objetivo do mês de outubro e novembro é compartilhar,

danças, jogos e brincadeiras de origens africanas. Atividades realizadas:

Maracatu, movimentações de afro, Coco de roda, corda, amarelinha, pião,

entra filhinho, desenho livre e vôlei

○ Turmas atendidas: 7ºB, 8ºB, 8ºA, 9ºA, 6ºA

Proposta realizada: O objetivo do mês de outubro e novembro é compartilhar,

danças, jogos e brincadeiras de origens africanas. Atividades realizadas: Anjo

da guarda, pare bola, vôlei, futebol, corda, jenga, dama, jogo da memória, pisa

pé, abalou do meio e mancala.

Observação: Devido ao recesso escolar e conselho de classe previsto no calendário letivo em

outubro, os encontros foram reduzidos.



7. Produção e compartilhamento de materiais audiovisuais

Atividade proposta para ser desenvolvida: Compartilhamento de conteúdos tanto no formato

híbrido, quanto virtual e presencial, relacionados às atividades de brincadeiras, música e

danças brasileiras desenvolvidas pela Oca, com o objetivo de atingir a comunidade e escolas

públicas do entorno da instituição

Periodicidade: O compartilhamento ocorre por meio das nossas redes sociais, sendo assim são

previstas pelo menos 1 postagem por mês, segundo nosso cronograma de conteúdos.

Conteúdos específicos realizados durante o mês:

● Compartilhamento sobre a produção, criação e ensaio para a festa Rumo Aos 300

Tambores que acontece em novembro

● Semana da criança e as atividades do Festival de brincadeiras que aconteceram na

Praça da Aldeia, como contrapartida da Lei Aldir Blanc.



Métricas quantitativas e qualitativas atendidas pelas

ações realizadas

METAS QUALITATIVAS PROPOSTAS

INDICADORES STATUS NO

MÊS

AÇÕES

REALIZADAS

Melhorar ainda mais a qualidade do

trabalho a partir da contratação de novos

profissionais especializados em áreas

estratégicas para a OCA;

- Meta realizada no primeiro

semestre de 2022 segundo

relatórios encaminhados.

Melhorar a qualidade das ferramentas

utilizadas pela equipe e aumentar o grau

de satisfação e confiança para dar aulas, o

que inclui as ferramentas tecnológicas,

visando a melhor qualidade do trabalho no

formato virtual e híbrido, mediante a

pandemia Covid-19;

Realizado Capacitação para a equipe de

educadores

Investir na formação da equipe e na

ampliação de ferramentas para lidar com a

Realizado Capacitação para a equipe de

educadores



realidade local e com as necessidades

impostas pelo isolamento social, bem

como para a ampliar as possibilidades

expressivas e de criação. Essa formação

inclui a utilização de ferramentas virtuais

de diagnósticos para melhor atendimento

às famílias e comunidade mediante a

pandemia Covid-19;

Acompanhamento

psicológico

Colaborar para que todos os alunos

possam ter acesso às aulas e conteúdos

virtuais produzidos pela Oca durante o

período de isolamento social, bem como

produzir conteúdos impressos para os

alunos menores de dez anos e para

aqueles que não tenham acesso a tais

ferramentas tecnológicas;

Não realizado

Retorno 100%

presencial

Aumentar o nível das crianças e

adolescentes da comunidade de

conhecimento e domínio sobre a cultura

brasileira e a cultura da infância;

Realizado Aulas de brincadeiras

Aulas de danças brasileiras

Aulas de artes-marcenarias

Projeto Passos em Expansão

Expandir geograficamente o alcance da

organização e tornar a OCA ainda mais

atuante e reconhecida na região.

Realizado Projeto Passos em Expansão

que contempla o

compartilhamento das ações

e conteúdos através das

redes da Oca.

METAS QUANTITATIVAS PROPOSTAS

INDICADOR STATUS NO

MÊS

AÇÕES E ATIVIDADES

REALIZADAS

Atendimento de 80 crianças e

adolescentes de forma direta na

instituição Oca através de atividades

presenciais e de atividades virtuais

mediante as necessidades impostas pela

pandemia Covid-19;

Realizado Aulas de Brincadeira

Aulas de dança brasileiras

Aulas de artes-marcenaria

Acompanhamento

psicológico

Alcance médio mensal de 1.000 pessoas,

entre educadores, crianças, adolescentes e

famílias através do compartilhamento

virtual de conteúdos por ferramentas

Realizado Projeto Passos em Expansão:

atividades presenciais nas

escolas Becker e Mecca

Sampaio, atividades



tecnológicas e redes, o que inclui escolas

públicas do município, conforme alcance

previsto pelo projeto inicial;

presenciais realizadas na Oca,

produção de material

audiovisual e

compartilhamento nas Redes

Sociais

Formação virtual da equipe de 31

profissionais da Oca, o que contemplará

equipe contratada, prestadores e

voluntários.

Realizado Encontros de capacitação

para a equipe.

Obs: Devido a ausência de restrições para o Covid-19, segundo o Governo do Estado de São

Paulo e a Prefeitura de Carapicuíba, todas as atividades estão seguindo a proposta da fase

verde de retorno de forma 100% presencial.

Cronograma de ações previstas e realizadas
Em 20 de maio de 2022, recebemos da Secretaria de Assistência Social de Cidadania, a

aprovação da atualização do cronograma solicitada via Ofício nº 034/2021 de 30 de dezembro

de 2021. Sendo assim, passa a vigorar o seguinte:

As ações sinalizadas em verde representam as propostas realizadas durante o mês de outubro

de 2022.

_____________________________________

Lucilene Ferreira da Silva

Coordenadora Geral


