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O DIA-A-DIA

BIBLIOTECA E INCLUSÃO DIGITAL



ARTES PLÁSTICAS





2ª BIENAL

A OCA teve uma participação
significativa na 29ª Bienal, com a
presença de seus educadores na
formação de outros educadores, na
apresentação artística do espetáculo
“Nós” e na visita dos alunos à exposição.



Em 25 e 26/09 , Lucilene Silva, coordenadora do Centro de Estudos
e Irradiação da Cultura Infantil realizou oficinas de histórias
tradicionais no espaço “ Nossa Rua” da 29ª Bienal de Artes de São
Paulo;



Vera Athayde e Sandra Marino, educadoras da OCA, 
realizando formação na 29ª Bienal





Preparação dos alunos da OCA para 
visita à  Bienal



DANÇA







MÚSICA







BRINQUEDOS E BRINCADEIRAS TRADICIONAIS DA 
CULTURA INFANTIL





FORMAÇÃO E ENCAMINHAMENTO DE 
ADOLESCENTES E JOVENS

Tivemos no 2º semestre de 2010 uma parceria 
com a Casa de Cultura e Cidadania de Osasco 
que tinha como objetivos a formação de 
adolescentes dessa instituição. Tal formação 
foi realizada por dois jovens da OCA, Adriano 
Soares e Haiesca Martins , relacionada a 
música, dança e brincadeiras tradicionais. Um 
desses jovens  foi contratado posteriormente 
por essa instituição.











INICIAÇÃO AO TEATRO





Através de uma bolsa para participação em oficinas de Teatro dada ao 
adolescente Matheus Augusto, esse vem devolvendo o aprendizado 

realizando um trabalho com crianças do projeto OCA, trabalho esse que 
teve como resultado a apresentação “Em Pleno Mar”.



APRESENTAÇÕES ARTÍSTICAS

O espetáculo “Nós” foi montado a partir da 
criação coletiva entre alunos, professores e 
monitores e foi apresentado na Escola Vera 
Cruz, no SESC SP e na 2ª Bienal de Artes de SP. 



GRUPO DE MÃES

O grupo de mães, criado em 2007 é um espaço de 
troca dos fazeres manuais entre as mães da 
comunidade. Nesse semestre foram realizadas oficinas 
de renda renascença, tradição centenária dos 
interiores do Brasil, que aos poucos vem se perdendo. 

Foi grande o interesse nesse aprendizado e produziram 
peças lindas. Para 2011 planejamos realizar tais 
oficinas também para os adolescentes e monitores que 
se interessarem, oficinas essas que serão realizadas 
pelas próprias mães.











ABERTURA DO PROJETO À 
COMUNIDADE



PROJETO “BRINCADEIRAS” NA ESCOLA PÚBLICA 
ESMERALDA BECKER  COM ATIVIDADES REALIZADAS 

PELOS ADOLESCENTES E JOVENS DA OCA





CINE OCA
;Atividades de cinema que acontecem duas vezes por mês, sendo uma sessão 

vespertino para crianças e uma sessão noturna para os adolescentes. Nesse semestre 
integramos também ao Cine OCA a 29ª. Bienal de Artes de São Paulo, preparando os 

alunos para uma visita.  







PARCERIA COM A ASSOCIAÇÃO SÃO 
JOAQUIM

A Associação São Joaquim é uma ONG próxima à 
OCA que tem o foco do seu trabalho nos idosos 
da comunidade da Aldeia de Carapicuíba. 

A parceria entre OCA  e São Joaquim acontece 
através de saraus, participação no ciclo de festas 
e aulas semanais de informática, ministradas na 
OCA pela jovem Natália Vasconcelos, formada 
através da troca entre  Pontos de Cultura de 
conhecimentos relacionados ao software livre.

















BAZAR

Esse bazar acontece duas vezes no ano e nele 
a comunidade compra por um baixo preço, 
roupas, calçados e acessórios novos e usados, 
recebidos pela OCA através de doação.







INTERCÂMBIO COM OUTRAS INSTITUIÇÕES, 
FORMAÇÃO E ENCAMINHAMENTO DE 

ADOLESCENTES E JOVENS



INTERCÂMBIO ENTRE EQUIPE E ALUNOS DA OCA E DA 
UNIVERSIDADE ANHEMBI MORUMBI





-- Atividades na área de dança e música , nos cursos de música brasileira e

estudo do movimento, participação dos monitores da OCA , sob a

orientação da Lucilene Silva (coordenadora do Centro de Irradiação da

Infância e Vera Cristina Athayde ( coordenadora do centro de referência da

cultura brasileira).



CICLO DE FESTAS 



COSME E DAMIÃO







PROJETO MARACATU

O projeto Maracatu aconteceu durante todo o 
semestre, integrando todas as linguagens 
artísticas desenvolvidas pela OCA e culminou 
numa grande festa com um belíssimo cortejo e 
aula-espetáculo sobre o Maracatu.

Foram realizados estudos de aprofundamento 
sobre a manifestação; criação de material escrito; 
palestra; construção de instrumentos como 
alfaias e xequerês; estudos e confecção do 
figurino. 



PALESTRA COM PAI NAGÔ SOBRE A ORIGEM DO 
MARACATU NAÇÃO

outubro/2010



Confecção de figurinos e adereços do Maracatu  pelo grupo 
de mães



Alfaias e xequerês construídos nas aulas 
de música





FESTA DA CONSCIÊNCIA NEGRA



FESTA DA CONSCIÊNCIA NEGRA E











Junto à festa da Consciência Negra realizou-se a festa da cumeeira, com a 
finalização do telhado do espaço que será nosso futuro teatro



NATAL



O PRESÉPIO





O PASTORIL PESQUISADO EM IPOEMA - MG



O CORTEJO À LAPINHA DE BELÉM



AS OFERENDAS AO MENINO





O CAVALO MARINHO - PE



PARTICIPAÇÃO EM ATIVIDADES RELACIONADAS 
AOS PONTOS DE CULTURA 

• O OCA participou da gravação de um dos 10 
programas de TV e dos registros para o livro do 
projeto Ligando Pontinhos, a ser distribuído nos 
Pontos de Cultura.

• Como Ponto de Cultura, a OCA  teve uma 
participação significativa na 29ª  Bienal, com a 
participação de seus educadores na formação de 
outros educadores, numa apresentação artística 
do espetáculo “Nós”  e na visita dos alunos à 
exposição.



• No segundo semestre de 2010 , a profissional da 
Oca-Escola cultural , Vera Cristina Athayde, está 
na condição de representante da comissão dos 
pontos de cultura da região Oeste (macro-região). 

• Participação da Oca nos encontros mensais dos 
pontos de Cultura da Região Oeste, encontros 
esses  realizados nas cidades, de Embu-Guaçu, 
Carapicuíba e Embu .

• Encontros realizados na sede da Oca e na 
Secretaria de Cultura da cidade do Embu , nos 
meses de Outubro e Dezembro com o objetivo de 
planejamento da TEIA –regional 2011 a ser 
realizada na cidade do Embu;



• Participação da OCA no encontro com Alfredo 
Manevy , Secretario Executivo do Ministério 
da Cultura e Hamilton Faria do Instituto Pólis, 
Sessão de Diálogo : Desafios e Horizontes da 
Cultura para os próximos anos/ no nstituto
Polis , Pontão de Convivência e Cultura de Paz 
na cidade de São Paulo/SP.

• Fomos selecionados pela terceira vez pelo 
projeto Interações estéticas, em parceria com 
o músico paulista, Paulo Padilha.



• Participação no Encontro Interações Estéticas, 
realizado no Rio de Janeiro em Nov/2010;

• Participação no Encontro de Formação dos 
Pontos de Cultura realizado pela SEC;

• Palestra realizada por Lucilene Silva e Maria 
Amélia Pereira no Ponto de Cultura Tear – RJ.



Intercâmbio Ponto-a-ponto com o Ponto de Cultura 
Casa de Ensaio em Campo Grande - MS


