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5º Relatório – 1º semestre 2012 

 

Entidade: OCA-Associação da Aldeia de Carapicuíba 

Projeto: OCA-Escola Cultural 

Contrato: 269/2009 – Processo nº 001885 

Nome do responsável legal: Maria Cristina Meirelles Toledo Cruz 

Tel. 4186-0530                                        Email: cris.cruz@terra.com.br 

Endereço da Entidade: Praça da Aldeia, casa 14 – Jd. Marilu – Carapicuíba - SP 

Nome do Responsável técnico: Vera Cristina Santos e Silva de Athayde 

Tel: 4146-1195                                     Email: vera.cris.dancabr@gmail.com 

 

Quando a sua entidade pretende finalizar o projeto (mês/ano):  

O projeto existe há 16 anos numa ação que vem transformando a comunidade, dando 

oportunidades a crianças de se desenvolvimento através da Arte e da Cultura 

Brasileiras, de formação e encaminhamento a muito jovens e de desenvolvimento 

das famílias que também crescem a partir dos projetos direcionados a elas. 

Os excelentes resultados nos movem a dar continuidade ao trabalho e para tal, a 

busca de recursos e aprimoramento do trabalho é constante.  

Diante disso, não existe a pretensão de finalização do projeto. A prestação de contas 

das ações até dezembro de 2012 será apresentada demonstrado as ações 

desenvolvidas através do edital 300 Pontos de Cultura do Estado de São Paulo, que 

foi de extremamente importante para o projeto, não só pelo valor financeiro, como 

pelas possibilidades de troca e participação na política cultural do país.  

 

 I – Relatório: 

1. Data de início do projeto no 1º semestre de 2012:  

1º de fevereiro de 2012.  
 

2. Quais os dias de funcionamento do Ponto de Cultura: 
A Oca funciona em todos os dias nos períodos matutino e vespertino e em 3 noites 
na semana. Além das atividades semanais, ocorrem algumas atividades mensais 
nos fins de semana: Cine Oca, 2º sábado do mês e Encontro de Educadores, 3º 

sábado do mês. 
Os ciclos de festas acontecem no decorrer de todo o ano, com semanas de 
atividades em praticamente todos os meses. (vide tabela página 18) 
 
3. Como está o desenvolvimento artístico/cultural/social do projeto: 
O projeto cresce cada vez mais, ampliando seu âmbito de ação.  
No primeiro semestre/2012 especificamente, ocorreram muitas ações que, deram 
visibilidade, abriram novas possibilidades  e confirmaram o reconhecimento do 
trabalho:   
 O desenvolvimento e reconhecimento do trabalho artístico é visto através dos 

diversos convites para apresentações, além das possibilidades de trocas com 
outras instituições e grupos: 

o Bloco carnavalesco na comunidade da Aldeia de Carapicuíba; 
o Cortejo carnavalesco SESC Pompéia/SP 

o Apresentação carnavalesca Creche USP; 
o Apresentação carnavalesca Escola Pública Estadual Esmeralda Becker 

de Carvalho – Carapicuíba – SP; 
o Apresentação de São João - Escola Pública Estadual Esmeralda Becker 

de Carvalho – Carapicuíba – SP; 
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o Apresentação Encontro de ex-alunos na Escola Estadual Esmeralda 
Becker de Carvalho; 

o Show de abertura da Teia Grande Oeste – Encontro dos Pontos de 
Cultura  Região Grande Oeste de SP; 

o Apresentação - Casa da Dona Yayá – SP; 
o Apresentação - Ânima Embu – Embu-SP; 

 
 Os convites para participação em matérias e publicações também sinalizam o 

desenvolvimento e reconhecimento do trabalho: 
o Participação de gravação  da TV BRASIL , de diálogo da Cia de Dança 

de Diadema , dirigida pela Ana Botosso; 
o Publicação na Revista Nova Escola sobre a Música da Cultura Infantil 

documentada pela OCA na comunidade da Aldeia de Carapicuíba; 
o Vera Cristina Athayde, coordenadora do Centro de Referência da 

Cultura Brasileira e do Núcleo de Estudos da Indumentária e Figurino 
Brasileiros, dirigiu a produção de um vídeo educativo sobre Danças 
Brasileiras para o programa EJA do Ministério da Educação. Neste 
também participaram os alunos e outros educadores do projeto; 

o Lucilene Silva, coordenadora do Centro de Estudos e Irradiação da 
Cultura Infantil e do Centro de Formação do Educador Brincante, teve 
um artigo publicado no livro “A Música na Escola”, artigo esse sobre a 
Música Tradicional da Infância, que integra a pesquisa realizada na 
comunidade da Aldeia de Carapicuíba. 

o Convite feito à OCA para participação na gravação do vídeo de 
lançamento no programa “Mais Cultura nas Escolas”, a partir de sua 
experiência de 16 anos de articulação com escolas do município de 
Carapicuíba. 

 
 Os projetos de formação e trocas culturais realizados na OCA e pela OCA, são 

também visíveis sinais do desenvolvimento artístico/social/cultural do projeto 
e de seu compromisso com a ampliação de conhecimento dos alunos, 
educadores e comunidade:  

o Intercâmbio em dança com o Pontão Interações Estéticas; 
o Intercâmbio em Cultura Digital com Pontão de Cultura Nós digitais; 
o Intercâmbio Ponto de Cultura Jump de cultura japonesa, que 

realizou oficinas de dança japonesa na OCA; 
o Intercâmbio com o Ponto de Cultura Comunidade Yuba, na 

realização de sua festa junina; 
o Intercâmbio com a Fundação Japão através de apresentação na 

OCA de artistas da Companhia Shigeyama de Teatro Kyogen, 
Teatro Tradicional Cômico, com participação de outros Pontos de 
Cultura da Grande Oeste: Jongo/ Embu , Taikô/Embu e 
Arapoty/Itapecerica; 

o Intercâmbio com os Pontos de Cultura Instituto de Arte Tear, 
Centro de Cultura e Educação Lúdica da Rocinha e outros do Rio de 

Janeiro, na condução de discussões acerca do tema 
Criança/Natureza/Cultura Infantil na Rio + 20 / Cúpula dos Povos; 

o Intercâmbio com o Pontinho de Cultura Baú de Leitura/Maceió-AL; 
o Intercâmbio com a Aliança pela Infância através de participação na 

organização e formação de educadores participantes da Semana 
Mundial do Brincar;  

o Intercâmbio com o  tradicional grupo pernambucano Maracatu 
Piaba de Ouro, da cidade de Olinda (PE), fundado pelo mestre 
Salustiano em 1977, através de realização na OCA do espetáculo  
e oficina A PELEJA DA MÃE NAS TERRAS DO SENHOR DE AÇÚCAR, 
com direção e dramaturgia de CARLOS CARVALHO. 
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o Intercâmbio com o movimento de capoeira do município de 
Carapicuíba, através do acolhimento da OCA em seu espaço físico, 
do encontro de capoeiristas Porto dos Malês; 

o Participação na formação de voluntários do Instituto C&A; 

o Criação do Núcleo de Estudos da Indumentária e Figurino 
Brasileiros, sob a coordenação de Vera Cristina Athayde que num 
trabalho em parceria com o “Grupo de Mães que Bordam”, vem 
trazendo práticas e reflexões sobre os fazeres manuais brasileiros. 
Nesse primeiro semestre realizou as exposições “Labirinto” e  
“Renascença” e dele nasceu o “Grupo de Bordadeiras Mirins”, que 
como as mães, estão aprendendo a Renda Renascença. 

o Encontros mensais de Educadores realizados pela OCA; 
o Curso de Formação de Educadores dirigido à equipe de professores 

da Creche USP, ministrado pela equipe OCA; 
 

 O envolvimento da OCA nos movimentos em favor da cultura também ilustram 
seu compromisso  e desenvolvimento crítico-reflexivo de sua equipe, 
composta, inclusive por membros da comunidade: 

o Vera Cristina Athayde, membro da equipe integrante da comissão 
Estadual e Federal dos Pontos de Cultura e representante da Dança no 
Conselho Municipal de Cultura; 

o Paulo Gonçalves Sobrinho, membro da equipe representando a Música 
no Conselho Municipal de Cultura; 

o Aliane Lindolfo da Silva, membro da equipe representando o 
Artesanato no Conselho Municipal de Cultura; 

o Natália Vasconcelos de Moraes, membro da equipe no integrante do 
Conselho Municipal de Assistência Social e do Conselho da Bolsa 
Família. 

  
 Os prêmios e indicações se alinham com crescimento e reconhecimento 

apresentados acima: 
o Prêmio Biblioteca nacional; 

o Semifinalista no Prêmio Itaú Unicef; 
 
 

4. O número de público do Ponto de Cultura:  
Diretamente são atendidas 180 pessoas, entre crianças, jovens e adultos nas 
atividades diárias; 40 a 50 crianças participam mensalmente do Cine OCA, que 
acontece uma vez por mês; 800 crianças são atendidas indiretamente nos 
projetos realizados em parceria com a Escola Pública Estadual Esmeralda Becker 
de Carvalho; 30 a 40 educadores participam por mês dos Encontros de 
Educadores e há um público aproximado de 300 pessoas que participam dos ciclos 
de festas, totalizando uma média de 1.370 pessoas atendidas. 
 
5. O perfil do público que tem frequentado o projeto (faixa etária, sexo, 

renda, escolaridade);  
A renda média das famílias da comunidade da Aldeia de Carapicuíba é de 1 a 3 
salários mínimos. Atendemos 40 crianças por período, entre 4 a 14 anos, divididos 
entre meninos e meninas e a maioria frequenta a escola no contra turno. As 
crianças que não frequentam a escola são menores de 6 anos, que não 
encontraram vaga nas creches, pois Carapicuíba tem apenas 11 creches, que 
atende 1.100 crianças. Há um grupo de adolescentes e jovens entre 14 e 24 anos 
que participa das atividades do Centro de Formação de Jovens Educadores 
Brincantes, que além da formação e aprofundamento, realiza encaminhamento 
profissional. 
Pais e adultos são atendidos no período noturno em aulas de Dança, Música, 
Capoeira, Alfabetização e Grupo de Mães que Bordam.  
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6. Detalhe os resultados alcançados pelo projeto nesse semestre; 

 
RELATÓRIO ATIVIDADES 2012 

Diariamente  acontecem as oficinas de música, dança, capoeira, artes plásticas, 
bordados, brincadeiras tradicionais, inclusão digital, acompanhamento escolar, 
alfabetização de adultos, conforme tabela apresentada abaixo.  
 
JANEIRO: 
28/01- Reunião do Movimento dos Pontos de Cultura do Estado de São Paulo 
no Ponto de Cultura Ação Educativa, para discutir Lei Cultura Viva do Estado de São 
Paulo, do   novo Edital do Estado para mais 300 Pontos, da TEIA e III Fórum Paulista  
dos Pontos de Cultura e do Encontro de 20 anos da Agenda 21. 
 
FEVEREIRO: 
11/02 – Apresentação de Cortejo Carnavalesco FrevOca no Sesc Pompéia ; 
13 e 16/02 - Bloco da OCA nas ruas da comunidade da Aldeia de Carapicuíba; 
16/02 - Bloco da OCA na Escola Pública Estadual Esmeralda Becker de Carvalho; 

17/02 - OCA no Carnaval da Creche Central da USP. 

 
MARÇO: 
03/03 - Encontro dos Pontos de Cultura / Comissão Paulista dos Pontos na cidade 
de São José dos Campos , no Ponto Bola de Meia; 
- Projeção para a comunidade do Filme Lixo Extraordinário de Vic Muniz dentro do 
projeto Cine Oca, com discussão e reflexão após o filme. A além da produção de 
instrumentos musicais e figurinos inspirados no filme. 
07/03- Reunião Cine OCA, integrando jovens da comunidade interessados em 
participarem de ações no projeto de cinema da OCA; 

13/03- Gravação e fotografia para Matéria da Revista Nova Escola sobre 
brincadeiras tradicionais da comunidade da Aldeia de Carapicuíba; 
15/03 – Reunião com o Secretário de Cultura do Embu das Artes, Sr.Paulo Oliveira, 
na prefeitura municipal do Embu com objetivo de organização da TEIA-Regional 
Metropolitana; 
17/03 – Abertura da Exposição Labirinto, sob a concepção de Vera Cristina Athayde 
e pesquisa de Lucilene Silva; 
Encontro mensal de Educadores; 
18/03 – Eleição do Conselho Municipal de Cultura de Carapicuíba, com integrantes 
da Oca participando do processo eleitoral: Vera Cristina Athayde, Paulo Gonçalves e 
Aliane Lindolfo; 
19/03 – Visita à exposição renascença pelos alunos da OCA e grupo de mães; 
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20/03 – Visita à exposição renascença pelos alunos da Escola Esmeralda Becker; 
23/03 - gravação de programa da TV BRASIL, na galeria OLIDO, do projeto 
interações estéticas entre o Ponto de Cultura Oca e Cia de Dança de Diadema, dirigida 
por Ana Botosso: Oficina de dança contemporânea ministrada pela bailarina Ana 

Botosso; entrevista com os educadores, entre eles, Vera Cristina Athayde, bailarina 
e coordenadora do Centro de Referência de Cultura Brasileira da OCA; experiência 
com a formação de público ao assistir ao espetáculo de dança da Cia de Dança de 
Diadema “La Vie em Rose”. 
– Projeção dos filmes vencedores do Festival do Minuto; 
26/03 – Reunião extra oficial  realizada na OCA com um grupo conselheiros do 
Conselho Municipal de Cultura de Carapicuíba, entre eles membros da equipe OCA e   
comunidade da Aldeia de Carapicuíba; 
27/03 - Reunião na Secretaria de Cultura do Embu das Artes com o objetivo de 
diálogo com Secretaria de Estado da Cultura, com intuito de criar uma comissão para 
a organização do encontro de formação dos pontos na Teia Regional. 
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ABRIL: 
04/04  - Participação da OCA no encontro de Apresentação do Projeto Semana 
Mundial do Brincar, coordenado pela Aliança pela Infância. A OCA foi convidada para 
coordenação das atividades relacionadas à Cultura  da Criança/ Música Tradicional 
da Infância; 
05/04 – Campeonato de Cinco Pedrinhas, como atividade de preparação e incentivo 
à Semana Mundial do Brincar, que aconteceu em maio; 

14/04 - Espetáculo  e oficina realizados na OCA:  A PELEJA DA MÃE NAS TERRAS 
DO SENHOR DE AÇÚCAR, com o  tradicional grupo pernambucano Maracatu Piaba 
de Ouro, da cidade de Olinda (PE), fundado pelo mestre Salustiano em 1977, com 
direção e dramaturgia de CARLOS CARVALHO. 
16 a 20/04- Semana Indígena com variadas ações culturais; construção de uma 
OCA; apresentação da dança pernambucana, Caboclinho, para crianças de escolas 
públicas; torneio de jogos indígenas; ida ao cinema com crianças e adolescentes do 
projeto para assistir ao filme Xingu; 
18/04 - Cerimônia de Posse dos Membros Eleitos do COMCUCA 
           -OCA no encontro de Jongo de Piquet; 
18/04 – Reunião de planejamento da Semana Mundial do Brincar; 
21/04 - Gravação de programa sobre Danças Brasileira para o EJA - Educação de 
Jovens e Adultos: Fundação Vanzolini sob a coordenação da educadora e dançarina 
Vera Cristina de Athayde; 

21/04 – Encontro Mensal de Educadores; 
27, 28 e 29/04 - Formação dos pontos de cultura das regiões metropolitanas do 
Estado de São Paulo, com as seguintes participações do Ponto de Cultura OCA:  

 Ação cultural de abertura do evento; 
 Mostra artística no Parque de alimentação do Embu; 
 Noite festiva no Teatro Popular Solano Trindade; 
 Articulação entre os pontos presentes pela educadora Vera Cristina Athayde;  

 Divulgação / Prévia da  Semana Mundial do Brincar. 
26 a 29/04 - Participação da OCA no Encontro Nacional da Aliança pela Infância, 
contribuindo na formação dos voluntários de todo o país acerca da Cultura  da 
Criança/ Música Tradicional da Infância e compartilhando com a experiência da OCA 
na formação e pesquisa da Cultura da Infância: 
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MAIO: 
05/05 -  Exposição “Renascença”, concebida por Vera Cristina Athayde e Bazar dos 
dia das mães realizado pelo grupo de mães, como mais uma iniciativa do Núcleo de 
Estudos da Indumentária e Figurino Brasileiros. 

11 a 13/05 - Formação em Linux com Pontão Nós Digitais - Cananéia/SP 
13/05 – Encontro de ex-alunos Escola Esmeralda Becker; 
13 e 15/05 – Torneio de Piões como atividade preparatória de formação para a   
Semana Mundial do Brincar, coordenada em Carapicuíba pela OCA; 
19/05 – Encontro mensal de educadores; 
27/05 – Cine OCA; 
20 a 27/05 - Participação da OCA na Semana Mundial do Brincar com as seguintes 

ações: 
 Intercâmbio da OCA com o Pontinho de Cultura, Baú de Leitura/Maceió, na 

realização da formação de 40 jovens sobre a Cultura Tradicional da Infância 
e atividades de brincadeiras nas comunidades Conjunto Carminha e Vila 
Emater, inaugurando ali a Semana Mundial do Brincar; 

 Atividades na OCA com seus alunos e alunos da Escola Esmeralda Becker de 
Carvalho; 

 Torneio de Piões; 
 Acompanhamento de diversas ações que ocorreram no decorrer da semana 

em escolas públicas do município de Carapicuíba;  
 Planejamento e incentivo de ações em várias instituições de São Paulo e 

Carapicuíba, que participam dos encontros mensais de educadores realizados 
pela OCA;  

 OCA no parque da Aldeia de Carapicuíba no fim de semana: 26 e 27/05; 
 Ações no decorrer da semana em instituições parceiras, através da atuação 

dos jovens educadores brincantes formados pela OCA: 
o Projeto Pro- Saber – Paraisópilos – SP – Paulo Gonçalves Sobrinho; 
o Instituto Matéria Prima - Interlagos – SP – Haiesca Martins; 
o Projeto Âncora  - Cotia – SP – Kelly Soares; 
o Projeto Adara – Carapicuíba – SP – Verônica da Silva 

o Escola Pública Estadual Esmeralda Becker de Carvalho - Carapicuíba – 
SP – Mayara da Silva, Jaqueline Soares, Daiane Santos e Pedro Luis; 

o Creche Municipal Sítio do pica-pau Amarelo - Carapicuíba – SP 
 31/05 – criação do Grupo Mirim de Bordados; 
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JUNHO: 
03/06- apresentação do Grupo da Oca na Casa da Dona Yayá, cidade de São Paulo, 
bairro do Bexiga . 
04 a 18/06 - Oficina ministrada pelo Ponto de Cultura Jump, localizado no Embu,  
com o objetivo de preparação para as danças no Anima Embu 2012. 
05/06 – OCA no cinema: Filme “Quem se Importa”, sobre empreendedorismo social 

e debate com a Diretora Mara Mourão. 
16/06 a 23/06 – participação da Oca na Rio + 20 / Cúpula dos povos, promovendo 
a discussão sobre a Cultura Tradicional da Infância, representada pela coordenadora 
do Centro de Estudos e Irradiação da Cultura Infantil, Lucilene Silva; 
16/06 – Participação na festa junina na Escola Esmeralda Becker localizada na Aldeia 
de Carapicuíba. 
22/03 – Intercâmbio do Ponto de Cultura Comunidade Yuba  com a OCA, através 
da participação do mesmo nos preparativos da Festa Junina, num aprendizado para 
a realização da festa junina na Comunidade Yuba em julho; 
Dia 23/06 – Festa Junina da Oca- homenagem à Luiz Gonzaga , com grupos e 
artistas convidado:Congada de São Benedito de Carapicuíba, o Sanfoneiro Zico e  o 
cantor e compositot, Paulo Padilha. 
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Dia 24/06 – Apresentação do Grupo da Oca no Projeto Anima Embu, no Parque 
Rizzo, Embu das Artes e Feira solidária com o grupo das Mães. 
01 a 30/06 - Cursos: Intercâmbio -Cultura Digital com Silia Moan , através do 
Pontão de Cultura digital; 

21/06 - Participação da equipe da Oca no Conselho Municipal de Cultura, no CMAS, 
no CMDCA e no Conselho Bolsa Família de Carapicuíba com objetivo de fortalecimento 
das políticas públicas no município. 
20, 26 e 27/06 - Formação de Voluntários do IC&A, em Brasília, Rio de Janeiro  e 
em São Paulo realizada pela coordenadora do Centro de Estudos e Irradiação da 
Cultura Infantil, Lucilene Silva;  

30/06 – Festival de Pipas. 
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JULHO: 
02/07 – Participação da equipe OCA de reunião com o IPHAN sobre o dre o 
patrimônio da Aldeia de Carapicuíba: Eu  cuido, e você? 
           - Formação de Voluntários do IC&A, em Brasília, Rio de Janeiro  e em São 
Paulo realizada pela coordenadora do Centro de Estudos e Irradiação da Cultura 
Infantil, Lucilene Silva;  
07/07 – encontro de mestres de capoeira , do município de Carapicuíba e de fora 
do estado de São Paulo na Oca sob a coordenação do Mestre Okan Malê, com a 
presença da Congada de São Benedito de Carapicuíba; 
16/07- Oficina de Teatro Cômico Japonês Kyogên na Oca – Fundação Brasil Japão 
18 a 22/07 - Intercâmbio com o Ponto de Cultura comunidade  Yuba –festa 
comemorativa dos 50 anos do Teatro YUBA em Mirandópolis/SP; 
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7. Atividades realizadas: 

HORÁRIO 
SEGUND
A TERÇA QUARTA QUINTA SEXTA 

7:30 às 
9:00 h    

Inclusão digital 
3a idade- 10 
atendidos 

Inclusão 
digital 3a 
idade – 10  
atendidos   

9:00 às 
12:00 h 

Danças 
Brasileiras – 
40  
atendidos 

- Capoeira – 40 
atendidos 
  
- Artes plásticas, 40 
atendidos 
 
- Música, brincadeiras, 
capoeira e mediação de 
leitura com  Alunos da 
Escola Pública 
Esmeralda Becker   - 45 
atendidos                                     

Danças 
Brasileiras – 40 
atendidos 

Brincadeiras 
tradicionais 
na OCA – 40 
atendidos 
Brincadeiras 
Tradicionais  
na Escola 
Pública 
Esmeralda 
Becker  - 400 
atendidos 

Música e 
percussão 
brasileira – 40 
atendidos 

12:30 às 
14:00 

Reunião 
pedagógica 
equipe   

Formação de 
jovens 
educadores 
brincantes –  7 
atendidos 

Leitura e 
escrita 
musical – 20 
atendidos   

14:00 às 
17:00 h 

Danças 
Brasileiras – 
40 
atendidos 

Brincadeiras 
tradicionais – 40 
atendidos 
 
Grupo de Mães que 
Bordam – 10 atendidas 

Danças 
Brasileiras – 40 
atendidos 
 
Grupo de 
Mães que 
Bordam – 
Aulas Renda 
Renascença – 
15 atendidos 

- Capoeira  - 
40 atendidos         
-Artes 
plásticas- 40 
atendidos           
- Trabalho 
corporal   - 40 
atendidos            
- Brincadeiras 
tradicionais 
na   Escola 
Pública 
Esmeralda 
Becker – 400 
atendidos 
 
Grupo de 
Mães que 
Bordam – 10 
atendidos 

Música e 
percussão 
brasileira – 40 
atendidos 

17:00 às 
18:30 h 

Música e 
percussão 
brasileira - 
pais e 
adultos da 
comunidade 
– 20 
atendidos 

Acompanhamento 
escolar – 20 atendidos      

18:30 às 
19:30 h   

Grupo de estudos de 
matemática – 15 
atendidos       
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19:30 às 
21:30 h   

Alfabetização de 
adultos – 5 atendidos 

Danças 
Brasileiras - 
pais e adultos 
da 
comunidade – 
15 atendidos     

 
 
 
 
ATIVIDADES MENSAIS ABERTAS À COMUNIDADE 

Fevereiro  Ciclo de Festas- Carnaval 300 atendidos 

Abril   Semana indígena 150  atendidos 

Maio  Semana Mundial do Brincar 4.100 atendidos 

Junho   Ciclo de festas - Junino 300 atendidos 

Agosto   Literatura oral brasileira 80 atendidos 

Setembro   Semana de  Cosme e Damião 80  atendidos 

Novembro   Semana da Consciência Negra 300 atendidos 

Dezembro    Ciclo de festas - Natalino 300 atendidos 

2° sábado do Mês 
16:00 às 
18:00 Cine OCA  50 atendidos 

3° sábado do Mês 
15:00 às 
17:00 Formação de educadores 60 atendidos 

 

 

8. Atividades Complementares 

Listar as atividades realizadas que não constam no plano de trabalho 

aprovado. Constar o nome da oficina/atividade, com a descrição (data e 

horário, se houver). 

11/02 – Apresentação de Cortejo Carnavalesco FrevOca no Sesc Pompéia ; 
13 e 16/02 - Bloco da OCA nas ruas da comunidade da Aldeia de Carapicuíba; 
16/02 - Bloco da OCA na Escola Pública Estadual Esmeralda Becker de Carvalho; 
17/02 - OCA no Carnaval da Creche Central da USP; 
13/03- Gravação e fotografia para Matéria da Revista Nova Escola sobre 
brincadeiras tradicionais da comunidade da Aldeia de Carapicuíba; 
17/03 – Exposição Labirinto, sob a concepção de Vera Cristina Athayde e pesquisa 

de Lucilene Silva; 
18/03 – Eleição do Conselho Municipal de Cultura de Carapicuíba, com integrantes 
da Oca participando do processo eleitoral: Vera Cristina Athayde, Paulo Gonçalves e 
Aliane Lindolfo; 
19/03 – Visita à exposição renascença pelos alunos da OCA e grupo de mães; 
20/03 – Visita à exposição renascença pelos alunos da Escola Esmeralda Becker; 
23/03 - gravação de programa da TV BRASIL na galeria OLIDO do projeto interações 

estéticas entre o Ponto de Cultura Oca e Cia de Dança de Diadema, dirigida por Ana 
Botosso: Oficina de dança contemporânea ministrada pela bailarina Ana Botosso; 
entrevista com os educadores, entre eles, Vera Cristina Athayde, bailarina e 
coordenadora do Centro de Referência de Cultura Brasileira da OCA; experiência com 
a formação de público ao assistir ao espetáculo de dança da Cia de Dança de Diadema 
“La Vie em Rose”. 
04/04  - Participação da OCA no encontro de Apresentação do Projeto Semana 
Mundial do Brincar, coordenado pela Aliança pela Infância. A OCA foi convidada para 
coordenação das atividades relacionadas à Cultura  da Criança/ Música Tradicional 
da Infância; 
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05/04 – Campeonato de Cinco Pedrinhas, como atividade de preparação e incentivo 
à Semana Mundial do Brincar, que aconteceu em maio; 
14/04 - Espetáculo  e oficina realizados na OCA:  A PELEJA DA MÃE NAS TERRAS 
DO SENHOR DE AÇÚCAR, com o  tradicional grupo pernambucano Maracatu Piaba 

de Ouro, da cidade de Olinda (PE), fundado pelo mestre Salustiano em 1977, com 
direção e dramaturgia de CARLOS CARVALHO. 
18/04 - Cerimônia de Posse dos Membros Eleitos do COMCUCA 
18/04 – OCA no encontro de Jongo de Piquet; 
21/04 - Gravação de programa sobre Danças Brasileira para o EJA - Educação de 
Jovens e Adultos: Fundação Vanzolini sob a coordenação da educadora e dançarina 
Vera Cristina de Athayde; 
26 a 29/04 - Participação da OCA no Encontro Nacional da Aliança pela Infância, 
contribuindo na formação dos voluntários de todo o país acerca da Cultura  da 
Criança/ Música Tradicional da Infância e compartilhando com a experiência da OCA 
na formação e pesquisa da Cultura da Infância: 
05/05 -  Exposição “Renascença”, concebida por Vera Cristina Athayde e Bazar dos 
dia das mães realizado pelo grupo de mães, como mais uma iniciativa do Núcleo de 
Estudos da Indumentária e Figurino Brasileiros. 

13/05 – Encontro de ex-alunos Escola Esmeralda Becker; 
13 e 15/05 – Torneio de Piões como atividade preparatória e de formação para a   
Semana Mundial do Brincar, coordenada em Carapicuíba pela OCA; 
20 a 27/05 - Participação da OCA na Semana Mundial do Brincar com as seguintes 
ações: 
31/05 – criação do Grupo Mirim de Bordados; 
03/06- apresentação do Grupo da Oca na Casa da Dona Yayá na cidade de São 
Paulo –capital , bairro do Bexiga . 
04 a 18/06 - Oficina ministrada pelo Ponto de Cultura Jump, localizado no Embu , 
sob a temática com o objetivo de preparação para as danças no Anima Embu 2012. 
16/06 a 23/06 – participação da Oca na Rio + 20 / Cúpula dos povos, promovendo 
a discussão sobre a Cultura Tradicional da Infância, representada pela coordenadora 
do Centro de Estudos e Irradiação da Cultura Infantil, Lucilene Silva 
22/03 – Intercâmbio do Ponto de Cultura Comunidade Yuba  com a OCA, através 

da participação do mesmo nos preparativos da Festa Junina, num aprendizado para 
a realização da festa junina na Comunidade Yuba em julho; 
Dia 24/06 – Apresentação do Grupo da Oca no Projeto Anima Embu, no Parque 
Rizzo, Embu das Artes e Feira solidária com o grupo das Mães da Oca. 
Cursos: Intercâmbio -Cultura Digital com Silia Moan , através do Pontão de Cultura 
digital  
20, 26 e 27/06 - Formação de Voluntários do IC&A, em Brasília, Rio de Janeiro  e 
em São Paulo realizada pela coordenadora do Centro de Estudos e Irradiação da 
Cultura Infantil, Lucilene Silva;  
30/06 – Festival de Pipas. 
 

9. Impacto na comunidade (A opinião da comunidade, dos alunos e da 
região sobre o Ponto) ao longo da execução do projeto. 

     Impactos sociais, Impactos culturais, Impactos econômicos e  
     financeiros: 

A parceria com a escola pública Escola Esmeralda Becker existe desde o inicio 
da OCA e tem se fortalecido ao longo do tempo, estendendo a outras duas 
escolas de forma direta e indireta. São realizadas apresentações do trabalho 
da OCA nas escolas do entorno, os adolescentes e  jovens do projeto são 
encaminhados para as escolas para desenvolverem trabalhos que 
multipliquem as experiências vividas por eles no projeto. Estes 
encaminhamentos são supervisionados pela equipe. Além disso, a OCA é 
considerada pelas escolas parceiras como um local de referência para a busca 
de material sobre a Cultura Brasileira - livros, instrumentos e figurino que são 
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utilizados pelas crianças e pelos professores nas atividades escolares e 
atividades culturais.   
O projeto articula-se com diferentes setores da comunidade tais como: 
Secretaria Municipal da Cultura; escolas publicas; escolas particulares; ONGs; 

Pontos de Cultura (MinC/BR); Pátio da Aldeia; Parque Ecológico e Cultural e 
ruas da comunidade. Esta articulação se faz através de treinamentos, 
apresentações, eventos, cursos, oficinas e seminários. 
A partir da formação de jovens, temos tido a prática do encaminhado 
profissionalmente, através inclusive de parceria com outras instituição. Esses 
encaminhamentos geram a possibilidade de multiplicação da ação do projeto, 
além de remuneração a esses jovens, que a partir daí, podem investir na 
continuidade de suas formações: 
 Seguem alguns dos exemplos de encaminhamentos: 
1- Paulo Gonçalves: Projeto Pro Saber – Paraisópolis - SP  
2- Haiesca Martins: Instituto Matéria Prima – Interlagos , Casa Amarela – SP 
e Casa de Cultura e Cidadania de Osasco e Lins – Eletropaulo. 
3- Adriano Soares: Casa Amarela, Casa de Cultura e Cidadania de Osasco; 
4- Kelly Soares: Projeto Âncora e  Casa de Cultura e Cidadania – Osasco;  

5- Natália Vasconcelos –  Associação São Joaquim e OCA; 
6- Verônica da Silva – Projeto Adara – atendimentos crianças surdas e mudas 
e Casa Redonda Centro de Estudos; 
 7 – Mayara da Silva – Casa de Cultura e Cidadania de Lins; 
8- Pedro Luis Vasconcelos - Casa de Cultura e Cidadania de Lins; 
9- Ademilson Francisco: Secretaria de educação de Jundiaí; 
10- Rubens  Rossim  - Projeto Quintal Camaleão  - Carapicuíba e Projeto 
 Acorde; 

 
 

10. Na cultura digital houve algum avanço?  
Não conhecíamos o movimento do Software Livre e hoje não só o conhecemos 
como fazemos parte dele; não tínhamos um trabalho de inclusão digital e a 
partir do Edital dos Pontos de Cultura adquirimos o Kit multimídia, 

conseguimos outras doações de computadores, capacitamos a equipe e hoje 
temos uma rede de computadores que serve aos alunos do projeto e à 
comunidade. Temos inclusive um projeto de inclusão digital para idosos. 
Estamos todos da OCA, alunos, educadores, equipe de apoio... conectados  e 
nos articulando nas redes. 
 

11. Qual a relação com a prefeitura e secretaria de cultura local ao longo 
dos 03 anos? (exceto São Paulo) 
Com a Prefeitura de Carapicuíba temos o comodato da área da Oca e com a 
Secretaria de Cultura de Carapicuíba, a coordenadora, o professor de música 
e a líder do grupo de mães foram eleitos como conselheiros no Conselho 
Municipal de Cultura. Temos uma representante no CMDCA, no CMAS e no 
Conselho do Programa Bolsa Família. Esse diálogo é recente, mas estamos 

nos mobilizando para que cresça  e para que possamos ser mais participativos, 
o que até então não foi possível pela falta de abertura  da Prefeitura e 
Secretaria de Cultura. 

 
 

Carapicuíba, 31 de Julho de 2012 

 

 

Maria Cristina Meirelles Toledo Cruz 

Diretora Executiva 
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Relatório de atividades 

Semana Mundial do Brincar 
Local:  

Carapicuíba – SP 

São Paulo - SP 

Maceió - AL 

Data: 

Formação/ preparação/divulgação: 05/04/2012 a 17/05/2012 

Atividades  da Semana Mundial do Brincar: 20 a 27/05/2012 

Duração: 

Formação/ preparação/divulgação: 

 2 encontros de educadores  com duração de 3 horas cada(OCA)             =  6 horas 

 7 encontros para brincar que antecederam a semana(0CA)          = 21 horas 

 2 dias preparação semana mundial do brincar em Maceió-AL                  = 16 horas 

 1 dia divulgação semana mundial do Brincar na Teia /Embu –SP              = 4 horas 

                                           ____________ 

 TOTAL FORMAÇÃO/PREPARAÇÃO/DIVULGAÇÃO                                   12 dias 

=  47 horas 

Semana Mundial do brincar: 

 1 dia-  abertura da semana mundial, Cj. Carminha –Maceió-AL:  20/05 = 8 horas 

 1 dia - Vila Emater –Maceió - A-L: 21/05                                                       = 4 

horas 

 2 dias projeto Pró-Saber- Paraisópiolis  – SP: 22 e 23/05       =  8 horas 

 3 dias Instituto Matéria Prima - Interlagos – SP: 21 a 23/05                      = 24 horas 

 3 dias Projeto Âncora – Cotia – SP: 23 a 25/05                                             =  12 

horas 

 2 dias Projeto Adara – Carapicuíba – SP: 21 e 22/05                               = 8 horas 

 1 dia Escola Pública Esmeralda Bekcer  - Carapicuíba – SP: 24/05           = 8 horas  

 1 dia  Creche Sítio do Pica-pau Amarelo –Carapicuíba-SP:23/05             = 2 horas 

 2 dias OCA – Escola Cultural – Carapicuíba – SP: 23 e 25/05                     = 12 

horas 

 2 dias Parque da Aldeia de Carapicuíba – SP: 26 e 27/05                           = 12 horas 

 2 dias   Praça em Taboão da Serra – SP: 26 e  27/05                                    = 6 horas 

                                       

___________________ 

TOTAL   SEMANA MUNDIAL DO BRINCAR                                                20 

dias  = 104 horas 

TOTAL GERAL                                                                                                32 dias = 

151 horas 
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Responsáveis pelas atividades: 

 Encontros de Formação de Educadores: Lucilene Silva, Jorge Luciano, Vera 

Cristina Athayde e equipe de monitores(OCA- Escola Cultural); Maria Amélia 

Pereira-Peo e  Maria Cristina Cruz(Casa Redonda); 

 Encontros para brincar que antecederam a semana, realizados na OCA- Escola 

Cultural: Lucilene Silva, Jorge Luciano, Ana Célia Costa, Tatiana Onozato, 

Cristiane Lima e equipe de monitores -  OCA; 

 Preparação semana mundial do brincar em Maceió-AL: Lucilene Silva; 

 Divulgação semana mundial do Brincar Embu –SP: Mayara da Silva, Jaqueline 

Alves e Vera Cristina Athayde; 

 Abertura da semana mundial do Brincar no Conjunto Carminha  em Maceió-AL:  

Lucilene Silva; 

 Atividades de brincadeiras na Vila Emater, Maceió - AL: Lucilene Silva;  

 Projeto Pró-Saber - Paraisópolis – SP: Paulo Gonçalves Sobrinho, professor 

também na OCA – Escola Cultural; 

 Instituto Matéria Prima - Interlagos – SP: Hiesca Martins, formada pela OCA;  

 Projeto Âncora – Cotia – SP: Kelly Soares, formada pela OCA; 

 Projeto Adara – Carapicuíba – SP: Verônica da Silva, formada pela OCA; 

 Escola Pública Estadual Esmeralda Bekcer  - Carapicuíba – SP: Mayara da 

Silva, Jaqueline Alves, Daiane Santos e Pedro Luis, monitores da OCA  sob a 

coordenação de Lucilene Silva; 

 OCA – Escola Cultural – Carapicuíba – SP: Lucilene Silva, Jorge Luciano, 

Natália Vasconcelos  Ana Célia Costa, Tatiana Onozato, Cristiane Lima, equipe 

de monitores- OCA; 

 Parque da Aldeia de Carapicuíba – SP: Lucilene  Silva , Jorge Luciano, Vera 

Cristina Athayde e equipe de monitores; 

 Praça  em Taboão da Serra – SP: Cristiane Lima, estagiária - OCA. 

 

Número de participantes adultos: 

40 nas ações do brincar 

60 nos encontros de educadores, que realizaram ações em suas instituições. 

_____ 

100  TOTAL 

Número de participantes crianças: 

4.100  
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Descrição das atividades desenvolvidas: 

1. Encontros de Formação de Educadores - OCA: 

Encontros mensais de educadores com reflexões sobre a criança, o brincar 

e a cultura infantil e prática do repertório de brincadeiras tradicionais da 

cultura infantil. Esses encontros acontecem na OCA desde 2011 e tiveram 

em 2012 incluídos em suas pautas a mobilização de ações para  semana 

mundial do brincar. Os cerca de 60 educadores foram convidados a 

realizarem ações em suas instituições, a participarem das ações realizadas 

pela OCA e a apoiarem ações que ocorreram nos parques de São Paulo: 

21/04 e 19/05/2012. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2. Encontros para 

brincar - OCA : 
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Encontros que antecederam a Semana, realizados com o intuito de 

divulgar a Semana Mundial do Brincar e preparar os jovens monitores que 

atuariam na mesma. Os festivais de brincadeiras realizados entre as 

crianças e adolescentes da OCA – Escola Cultural, foram compartilhados 

com outras instituições, na expectativa de incentivar e multiplicar a ação 

de levar a brincar. As crianças, adolescentes, jovens, pais e estudantes da 

Faculdade de Carapicuíba, que participaram desses festivais fortaleceram 

a ação da OCA  no Parque da Aldeia de Carapicuíba nos dias 26 e 27/05. 

 

2.1– Campeonato de Cinco                          2.2-          Torneio de Jogos 

        Pedrinhas: 05/04/2012.                                Indígenas – 17 e 

19/04/12 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2.3 – Torneio de Piões -                                                    2.4 – Torneio de 

Bolinha 

             15 e 17/05/12                                                                 de Gude – 

24/05/12 

 

 

 

 

 

 

 

2.3  
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3- Semana Mundial do Brincar em Maceió-AL: 

 Preparação 

 Abertura da Semana Mundial do Brincar em 20/05 

 Atividades na comunidade: Conjuto Carminha e Vila Emater: 

O Pontinho de Cultura Baú de Leitura, através do prêmio Ludicidade/MinC e 

de uma parceria com o Pontinho de Cultura OCA –Escola Cultural,  também 

premiado, realizou na semana Mundial do brincar a formação de 40 jovens, 

que estão sendo preparados para atuarem com as crianças de suas 

comunidades, levando a brincar. Além da formação,  como primeira prática 

desses jovens em suas comunidades, nos dias 20 e 21/05 realizaram 

brincadeiras com as crianças  do Conjunto Carminha e Vila Emater, sob a 

coordenação de Lucilene Silva, coordenadora do Centro de Estudos e 

Irradiação da Cultura Infantil da OCA – Escola  Cultural: 

 

 

 
Formação de Jovens Brincantes da  Vila Emater, Conjunto Frei Damião, Conjunto Carminha, 

Universidade Federal de Maceió – 19 e 20/05/2012 
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Abertura da Semana Mundial do Brincar – 
Maceió – AL 20/05/2012 

 

 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 
Brincadeiras na comunidade da Vila 
Emater – Maceió – AL 21/05/2012 

4- Divulgação da Semana Mundial 

do Brincar na TEIA Grande Oeste:  
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A OCA – Escola Cultural participou da organização e das atividades  da TEIA 

Grande Oeste: Encontro dos Pontos de Cultura da Região Grande Oeste de 

São Paulo, realizado no Embu das Artes nos dias 27, 28 e 29 de abril.  Esse 

encontro também teve seu lugar de brincar, o espaço Ludicidade. Nele, os 

jovens monitores da OCA: Daiane Santos, Mayara da Silva, Jaqueline Soares 

e Pedro Luis, sob a coordenação de Vera Athayde,  além das atividades de 

brincadeiras tradicionais, divulgaram-se a Semana Mundial do Brincar: 

 

5- Atividades na OCA – Escola Cultural: 

A OCA,  através do Centro de Estudos e 

Irradiação da Cultura Infantil, tem três momentos na semana dedicados à 

brincadeiras: dois dias de brincadeiras para os alunos da OCA e um dia em 

são recebidos os  alunos dos primeiros anos da Escola Esmeralda Becker. Na 

Semana Mundial do Brincar essas atividades foram ampliadas e abertas a 

outras escolas e crianças da comunidade. Tanto nas escolas parceiras quanto 

na OCA, a semana foi divulgada, chamando a atenção dos pais e comunidade 

para a importância do brincar e valorização dos espaços já conquistados pela 

comunidade. Atuaram como voluntários, estudantes de Pedagogia da 

Faculdade de Carapicuíba.  
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1º ano da Escola Estadual Esmeralda Becker de Carvalho na OCA – 22/05/2012 
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Atividades na OCA – Escola Cultural 
 

 

 

6- Multiplicação das Ações da OCA em outras instituições, através de seus 

ex-alunos e monitores: 

 Projeto Pró-Saber  - Paraisópolis – SP: 22 e 23/05/12: 
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 Paulo Gonçalves Sobrinho, com 25 anos,  foi aluno  da OCA desde os 10 e, 

passando pelas funções de monitor, assistente e hoje professor de música, é 

também professor no projeto Nossa Casa, na comunidade de Paraisópolis -SP 

. Lá desenvolveu atividades na  Semana Mundial do Brincar, chamando a 

atenção da instituição e da comunidade para  os espaços de brincar e para a 

Cultura Tradicional da Infância, valorizando os saberes da comunidade. 

 

 Instituto Matéria Prima - Interlagos – SP: 21, 22 e 23/05/12: 
Hiesca Martins, hoje com 21 anos , foi aluna da OCA dos 12 aos 19 anos, 

passando pelas funções de monitora e assistente. Desde 2011 atua como 

coordenadora do ateliê de brincadeiras no Instituto Matéria-prima, projeto 

social localizado em Interlagos-SP. Lá realizou atividades na Semana Mundial 

do Brincar com 180 crianças e ampliou a ação para escolas públicas próximas 

ao projeto. 

 

 Praça Taboão da Serra -SP: 27/05/12: 

Cristiane Lima conheceu o trabalho da OCA no Teatro Escola Brincante, onde 
parte da equipe OCA atua como educador no curso A Arte do Brincante para 
Educadores. Como complementação de sua formação, Cristiane vem 
realizando um estágio na OCA e a partir de seu aprendizado, também vem se 
tornando uma multiplicadora da ação do brincar no bairro onde mora. Na 
Semana Mundial do Brincar, numa iniciativa de revitalização  de uma praça 
localizada na R. Eugênia Felizarda da Silva - Jd das Oliveiras - Taboão da Serra, 
SP, abandonada e invadida pelo tráfico de drogas, junto com crianças e pais 
da comunidade implantou ali um dia de brincar, devolvendo a praça às 
crianças e à comunidade. No dia 26/05 realizam um mutirão com 
aproximadamente 25 pessoas, na sua grande maioria, crianças de até 11 
anos. Tiveram envolvimento de alguns adultos frequentadores da praça e de 
pessoas do comércio do entorno dela, que os ajudaram com o fornecimento 
de água para lavar os brinquedos, panos, sacos de lixo e a própria mão de 
obra. Um deles arrumou e pintou os balanços do parque. As crianças 
participaram muito ativamente do mutirão e ao final, fizeram uma roda, 
falaram sobre a experiência do mutirão e a ocupação daquele espaço como 
um espaço para se viver a infância. As crianças falaram como se sentiam. Ao 
final todos brincaram de roda e Cristiane Lima, que estava à frente, 
convidando todos para o dia seguinte. No dia 27/06 voltaram e brincaram de 
roda, amarelinha, corda, brincadeiras de mãos e  pipa... 

 

 

 

 

 Projeto Âncora – Cotia – SP: 23, 24 e 25/05/12: 
 Kelly Soares, hoje com 26 anos, foi aluna da OCA dos 9 aos 18 , passando 

pelas funções de monitora e assistente. Atua no Projeto Âncora como 

professora na Educação Infantil e  de Dança   desde 2004 e lá realizou também 

atividades na Semana Mundial do Brincar.  

 

 Projeto Adara – Carapicuíba – SP: 21 2 22/05/12: 
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 Verônica da Silva, 19 anos, foi aluna da OCA dos 10 aos 15 anos, passando 

pela função de monitora. Hoje atua como professora  na Casa Redonda Centro 

de Estudos e no Projeto Adara, que atende 80 crianças com deficiência 

auditiva.  Desenvolve um diferenciado trabalho de adaptação das brincadeiras 

tradicionais à realidade dessas crianças. Lá a Semana Mundial do Brincar 

também aconteceu. 

 

 Escola Pública Estadual Esmeralda Bekcer -Carapicuíba – SP: 

24/05/12: 

O projeto Brincadeiras acontece na Escola Esmeralda Becker desde 2004 . 

Consiste na ampliação da formação dos monitores através de ações na 

comunidade. A Escola Pública Estadual Esmeralda Becker de Carvalho, 

parceira do projeto OCA desde 1996, recebe duas vezes por semana os jovens 

Mayara da Silva, Jaqueline Alves, Daiane dos Santos e Pedro Luis que, sob a 

coordenação de Lucilene Silva, realizam atividades de brincadeiras com as 

crianças da escola. Na Semana Mundial do Brincar essas atividades foram 

ampliadas, chamando a atenção da comunidade escolar e pais para a 

importância do que já é feito na escola e para a necessidade de ampliação dessa 

ação em outros espaços da comunidade. 

 

 

 

 

 Creche Sítio do Pica-pau Amarelo – Carapicuíba – SP 
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A Creche Sítio do Pica-pau Amarelo, localizada na comunidade da Aldeia 

de Carapicuíba, próxima à OCA, é uma creche, também parceira,  que tem 

participado ao longo dos anos dos  diversos projetos de junto à OCA. 

Como não poderia deixar de ser, também recebeu brincantes na Semana 

Mundial do Brincar. 
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7- Parque da Aldeia de Carapicuíba – SP: 26 e 27/05/12: 

Para fechar a Semana Mundial do Brincar, a  OCA realizou atividades de 

brincadeiras no Parque da Aldeia de Carapicuíba, com a participação dos 

educadores, pais, monitores da OCA  e professores da Faculdade de 

Carapicuíba.  
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o final das brincadeiras no parque, houve o Cine OCA  com Pipoca, que exibiu 

divertidos Curtas Metragem  que tratam do tema criança e brincadeira: O Menino, a 

Favela e a Tampa de Panela; Moleque. 
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Avaliação: 

O número de ações e pessoas envolvidas nesse projeto foram termômetros para a  

verificação dos  excelentes resultados do trabalho, que integrado ao quotidiano da OCA, 

onde brincar é palavra de ordem,  chamou a atenção de muitos sobre Criança, Natureza e 

Cultura Infantil, cumprindo com o objetivo principal do projeto: levar a brincar.  

Muito educadores se aproximaram e estão levando essas práticas para os espaços 

educativos onde atuam, além de darem continuidade à formação e ampliação de 

repertório, participando dos encontros de educadores realizados pela OCA, bem como de  

outras formações realizadas por sua equipe. 

O atendimento a um maior número de crianças do município de Carapicuíba, através da 

formação de  educadores não foi possível como previsto no projeto inicial devido ao curto 

tempo e dificuldades na produção e logística junto à prefeitura  local. Não foi possível 

agora, mas as portas estão abertas para que no próximo ano seja planejado  com 

antecedência e essa ação integre o calendário do ano.  

Agradecemos mais uma  vez ao Instituto C&A pela confinaça e parceria  e agradecemos 

à Aliança pela Infância pela oportunidade de trocas.  

 

Assinatura d  o coordenador geral da ação: 

 

 

 

Lucilene Ferreira da Silva 

Coordenadora do Centro de Estudos e Irradiação da Cultura Infantil - OCA- Escola 

Cultural 

 

EQUIPE OCA: 

Aliane Lindolfo da Silva 

Ana Célia Costa  

Daiane dos Santos 

Eliene Santos 

Jaqueline Soares 

Jorge Luciano da Silva  

Lucilene Silva 

Maria Amélia Pinho Pereira 

Maria Cristina Meireles T. Cruz 

Maria Violeta dos Santos 
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Mayara da Silva 

Natália Vasconcelos de Moraes 

Paulo Gonçalves Sobrinho 

Pedro Luis Alexandre Vasconcelos 

Roseli Alves 

Tatiana Onozato 

Vera Cristina Athayde 
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