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RELATÓRIO DESCRITIVO DAS ATIVIDADES 

OCA ESCOLA CULTURAL 

 

 

ENTIDADE/COLETIVO CULTURAL:   Oca Associação da Aldeia de Carapicuíba 

PROJETO:  Oca Escola Cultural 

 E-MAIL: contato@ocaescolacultural.org.br 

TELEFONE RESONSÁVEL:(11)99104-7380 

 

I – Qual o período em que foram realizadas as atividades? 

As atividades foram realizadas de março a junho de 2020. 

 

II – Como se deu o processo de desenvolvimento e execução das atividades 

do Ponto de Cultura a partir do recebimento do Prêmio deste edital?  

A Oca Escola Cultural tem seu trabalho pautado na arte e cultura 

brasileira e na cultura da infância. Na comunidade da Aldeia de Carapicuíba – 

SP há 24 anos atua na educação de crianças e adolescentes e na formação 

de jovens e adultos, tendo como premissa o diálogo com as famílias, com 

escolas pública e com a comunidade, o que construiu ao longo de tantos anos 

um trabalho sólido e articulado com redes, coletivos, líderes comunitários, 

conselhos e poder público.  

Iniciamos 2020 aquecendo os corpos e ocupando a comunidade com 

oficinas de féria e desenhamos para o ano um calendário de atividades que 

previa diversos projetos relacionados aos seis eixos de ação: Centro de 

Referência da Cultura Brasileira, Centro de Estudos e Irradiação da Cultura 

Infantil, Centro de Formação de Jovens e Educadores, Núcleo de Pesquisa e 

Criação da Indumentária e Figurino Brasileiro, Núcleo de Saúde Integral e 

Núcleo de Difusão. Fevereiro foi mês de retomada das atividades depois das 

férias, de acomodação e adaptação de novos alunos, implementação e 

planejamento dos projetos anuais. Na segunda quinzena do mês de março, 

fomos pegos de surpresa pela pandemia Covid-19 que nos obrigou ao 

isolamento social. Essa nova realidade conduziu a um replanejamento e 

construção de um projeto composto por atividades virtuais.  

Paralelamente ao replanejamento das atividades com os alunos, nos 

deparamos com a alta vulnerabilidade das famílias atendidas pela Oca e 

famílias da comunidade, mediante o acelerado crescimento de desemprego 

gerado pela pandemia. Considerando que a Oca serve três refeições diárias 

para os alunos atendidos, um dos nossos primeiros passos foi buscar caminhos 

possíveis para continuar colaborando com a alimentação das crianças nesse 

período de isolamento social. Começamos atendendo apenas as famílias dos 

nossos alunos e na medida em que o número de pessoas sem trabalho na 

comunidade cresceu, implementamos uma ferramenta virtual de diagnóstico 

com o objetivo de mapear e cadastrar outras famílias que também se 
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encontravam em situação de vulnerabilidade.  Os resultados desse diagnóstico 

nos levaram a buscar parceiros para uma ação efetiva de apoio à 

comunidade. Implementamos uma campanha que denominamos 

“Quarentena Solidária”.  

O recebimento do prêmio colaborou com a manutenção das atividades 

realizadas de forma direta com os alunos atendidos e favoreceu a 

implementação das ações emergenciais de apoio à comunidade em situação 

de vulnerabilidade mediante o Covid-19. 

 

III - Descreva as atividades executadas, com informações de:  

a) período:  

b) local:  

c) quantidade de público:  

d) outras informações pertinentes:  

 

MARÇO/2020 

 

a) período: 01 a 31 de março/2020 

b) local: Oca Escola Cultural e comunidade da Aldeia de Carapicuíba 

c) quantidade de público: 180 alunos atendidos de forma direta, 900 alunos 

atendidos de forma indireta através da parceria com a Escola Pública Estadual 

Esmeralda Becker Freire de Carvalho, 5870 pessoas beneficiadas pelos 

conteúdos postados nas redes sociais, 202 pessoas beneficiadas pela 

campanha “Quarentena Solidária”, entre elas 126 crianças e adolescentes. 

d) outras informações pertinentes:  

DESCRIÇÃO E IMAGENS DAS ATIVIDADES 

CARNAVAL DO QUIRIRI 

01/MAR/2020 

No dia 1º de março realizamos o Carnaval do Quiriri, um momento de juntar os 

saberes da Oca Escola Cultural e da Comunidade do Quiriri em torno de muita 

música, dança, brincadeiras e um concurso de fantasias. 
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ESPETÁCULO ALTISSONANTE - LU MENIN 

06/MAR/2020 

Em 06/03 a Oca Escola Cultural recebeu a artista circense, Lu Menin, co-

fundadora do Circo Zanni. Os alunos tiveram uma aula especial sobre práticas 

circenses e a Oca se tornou palco para o espetáculo. Altissonante que traz uma 

linguagem multifacetária do circo e nas inúmeras informações visuais, as 

inquietações da mulher moderna, com todas as batalhas diárias, os ideais e as 

formas de lidar com essa necessidade de ser várias mulheres em uma só. 

 

 

ATIVIDADES 

02 a 13/MAR/2020 

Atividades de dança, música, capoeira, brincadeiras, capoeira, artes plásticas, 

artes manuais, marcenaria, cinema, fotografia e acompanhamento escolar. 
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Implementação do projeto Balaio Brasil, com a produção de brinquedos 

tradicionais, feito através do diálogo entre a marcenaria, o grupo de mães 

rendeiras e o Centro de Estudos e Irradiação da Cultura Infantil. 

 

 

 

SUSPENSÃO DAS ATIVIDADES PRESENCIAIS  

16/MAR/2020 A 20/MAR/2020 

No dia 16 de marços as atividades presenciais foram suspensas em detrimento da 

pandemia Covid19 e a equipe reuniu-se virtualmente para planejar as aulas e propostas 

de atividades virtuais a serem compartilhadas com os alunos. A equipe manteve, de 

forma virtual, as reuniões semanais de planejamento e avaliação durante o período de 

isolamento social. 
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IMPLEMENTAÇÃO DE ATIVIDADES VIRTUAIS PARA OS ALUNOS ATENDIDOS 

23/MAR/2020 

Implementação das atividades virtuais planejadas, conforme cronograma, e 

orientação aos alunos sobre a nova dinâmica de aulas à distância. 

 

https://drive.google.com/file/d/1EEwl7309LK_8w9J0rKCqrm9XG4RTIhye/view?usp=sharing 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

26/03 27/03

Artes plásticas:                                   

Desenho de observação:  

https://drive.google.com/drive

/folders/10QZuoRcsXrALP2vBfL8

HGGLQtvKHR9Mc?usp=sharing

Leitura                                         

Indicação de gibis em formato 

PDF: 

https://drive.google.com/drive

/folders/1F5IOfNnGJVBdfCEB9IIsI

BiD9XrSj2V_?usp=sharing                                                                             

Cinema:                                                        

Indicação de filme sobre o 

tema depressão:                

https://drive.google.com/driv

e/folders/1WvoS-

15YJFmY02CvNJld5TELQViYcPA

e?usp=sharing                         

Fotografia:                                           

Enquadramentos para 

criação de composições 

fotográficas.  

https://drive.google.com/driv

e/folders/1AlMM7Fz2ccEvsZpN

hY_im4V-

30bgyW7p?usp=sharing

MARÇO/2020
Segunda Terça Quarta Quinta Sexta

23/03 24/03 25/03

Orientações Covid-19:                          

Como lavar as mãos. 

https://drive.google.com/drive

/folders/1rRoEpI_NCiM2UG0Z6h

HfjmYGoY4USzd9?usp=sharing

Formação de jovens:                        

Desenvolvimento pessoal.                                                                                                               

https://drive.google.com/driv

e/folders/1z32SEH9IxXmghLuaS

7mgafrz2noJ4Ys5?usp=sharing

Planejamento

Planejamento realizado pela 

equipe de implementação de 

atividades virtuais durante o 

período de isolamento social.            

Brincadeiras tradicionais

Projeto Mergulhão Cultural

que busca o mergulho e 

aprofundamento nas 

memórias e histórias de 

construção da identidade da 

Oca. 

Brincadeiras da comunidade 

da Aldeia de Carapicuíba: a 

diversidade do repertório de 

muitas gerações e lugares.        

https://drive.google.com/driv

e/folders/1LUfXuoQI4PIVem38J

q6MHbJ-Yo--I5AO?usp=sharing

                                                                

Danças brasileiras

A dança e suas possibilidades 

como enfoque para o Frevo: 

https://drive.google.com/driv

e/folders/1u9hRcemC6hSIYTX0I

_JL_rfPoHn3M9jr?usp=sharing

Artes plásticas                       

Fabricação de lápis carvão e 

desenho a partir dessa 

técnica: 

https://drive.google.com/driv

e/folders/10QZuoRcsXrALP2vBf

L8HGGLQtvKHR9Mc?usp=shari

ng                

Música e percussão   

brasileira 

Pandeiro/coco, artistas 

referência na arte do 

pandeiro no Brasil da 

atualidade. 

https://drive.google.com/driv

e/folders/1uPSdyQ0ypksn6OoD

f8YtLFgp49jcQYCV?usp=sharin

g

03/04

Segunda Terça

Danças brasileiras:                               

A a dança e suas possibilidades 

como enfoque para o 

Frevo(continuação): 

https://drive.google.com/drive

/folders/1ydj4e-58QBISe8NX45j-

J9eWzwKaJJmE?usp=sharing

Brincadeiras tradicionais 

Projeto Mergulhão Cultural               

A experiência de diálogo e 

intercâmbio com 

comunidades do Vale do 

Jequitinhonha. As 

brincadeiras, a música, a 

dança, as artes manuais e a 

tradição do barro.     

https://drive.google.com/driv

e/folders/1LUfXuoQI4PIVem38J

q6MHbJ-Yo--I5AO?usp=sharing

30/03 31/03 01/04 02/04

Quinta SextaQuarta

https://drive.google.com/file/d/1EEwl7309LK_8w9J0rKCqrm9XG4RTIhye/view?usp=sharing
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23 A 30/MARÇO/2020  

REALIZAÇÃO DE DIAGNÓSTICO DA SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE DAS FAMÍLIAS 

ATENDIDAS DIRETAMENTE PELA OCA E EXTENSÃO DO DIAGNÓSTICO PARA A 

COMUNIDADE 

Mediante ao alto índice de desemprego resultante da pandemia Covid-19, realizamos 

incialmente um diagnóstico entre as famílias atendidas diretamente pela Oca e em 

seguida ampliamos tal diagnóstico para a comunidade como um todo, com o objetivo 

colaborar com as famílias em suas necessidades básicas de alimentação e higiene. 
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23%22%

20%

9%

DIAGNÓSTICO DAS FAMÍLIAS 
DA COMUNIDADE DA ALDEIA 

DE CARAPICUÍBA E ARREDORES

Trabalhadores informais, que perderam o
emprego devido à pandemia.

Trabalhadores formais Perderam o emprego
devido à pandemia.

Trabalhadores que tiveram significativa queda
no orçamento devido à pandemia.

Pessoas que não conseguiram ajuda
emergencial do governo federal.
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Com o diagnóstico em mãos implementamos uma campanha de doação e 

arrecadação de alimentos, produtos de higiene e proteção contra o Covid-19 e 

além das atividades artísticas e culturais realizadas no formato virtual, no mês de 

março colaboramos com 63 famílias, beneficiando 252 pessoas, entre elas 126 

crianças e adolescentes. 

 

DATA 

Nº 

CESTAS 

BÁSICAS 

Nº DE 

MÁSCARAS 

Nº FAMÍLIAS 

BENEFICIADAS 

TOTAL DE 

PESSOAS 

BENEFICIADAS  

Nº CRIANÇAS E 

ADOLESCENTES 

BNEFICIADOS 

TOTAL DE 

ITENS 

DISTRIBUÍDOS 

16/03 a 

30/03/2020 63 180 63 252 126 243 
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ABRIL/2020 

a) período: 01 a 30 de abril/2020 

b) local: Oca Escola Cultural e comunidade da Aldeia de Carapicuíba 

c) quantidade de público: 80 alunos atendidos de forma direta, 13092 pessoas 

beneficiadas pelos conteúdos postados nas redes sociais, 573 pessoas 

beneficiadas pela campanha “Quarentena Solidária”, entre elas 274 crianças e 

adolescentes. 

d) outras informações pertinentes:  

DESCRIÇÃO E IMAGENS DAS ATIVIDADES 

 

ATIVIDADES VIRTUAIS 

01 a 30/ABRIL/2020 

 

Durante todo o mês de abril mantivemos atividades relacionadas aos seis 

centros de ação. Conforme implementado em março, as atividades foram 

realizadas de forma virtual e com o compartilhamento e sugestão de conteúdos 

de música, dança, brincadeiras, artes plásticas, artes manuais, cinema, 

literatura, fotografia e capoeira, bem como a produção de conteúdos pelos 

próprios alunos, o que foi também compartilhado com a nossa rede, que inclui 

escolas públicas da comunidade. O tema cultura indígena estabeleceu o 

diálogo e costura entre as diversas linguagens durante o mês de abril, conforme 

cronograma abaixo:  

Capoeira                        

Rememorando os movimentos  

básicos da capoeira:

https://drive.google.com/drive/f

olders/1A4E4fSc6HHHQTJf8D4UipI4

UCW5bWrAW?usp=sharing

Fotografia

Identidade cultural e expressão 

artística na fotografia.

https://drive.google.com/drive/f

olders/1zij7Y5OFfsAqz913NfBAqku

GltNAR9oM?usp=sharing

Cinema                                           

Indicação de filmes disponíveis 

no youtube: "O balão vermelho", 

"O menino, a favela e as 

tampas de panela"

https://drive.google.com/drive/f

olders/14lpiewGiSyWaHNZf6O1qr

N8wDi8UaLsd?usp=sharing

ABRIL/2020

Danças brasileiras

Frevo:  Memórias em vídeo 

FREVO & AMARELINHAS (sala de 

aula de dança)

Vídeo - Nascimento do Passo - O 

maior passista de frevo (11:31)

https://www.youtube.com/wat

ch?v=30BD2oGyytM

Vídeos produzidos pelas alunas 

em casa dentro do período de 

quarentena (material de Kelly)

Vídeo-YouTube -FREVO - 

cinquentão -aula (Otávio 

bailarino 

)https://www.youtube.com/wat

ch?v=bNNnJBjU5fw

https://drive.google.com/drive/f

olders/1Ercnls2PbIpA3kwUJPcn3G

fvODGRkecS?usp=sharing

Artes plásticas                    

Desenho com fogo: sugestões 

uando fogo, Steve Spazuk:

https://www.youtube.com/wat

ch?v=E-5rn93sYpw 

Pintura com grafite, Andre 

Desjardins: 

https://www.youtube.com/wat

ch?v=Sk_LiE5FltU

https://drive.google.com/drive/f

olders/1I1hMpurJIMJrgRApRiYJUrA

_nykQFpxy?usp=sharing

Música e percussão brasileira   

Pandeiro: coco                                                                                                                                                                                                  

https://drive.google.com/drive/f

olders/1XMg67CqP0-

PZnmjpwCeUFHWuSb7KT_a8?usp

=sharing

03/04

SextaSegunda Terça Quarta

01/04

Quinta

02/04
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Danças brasileiras

Quarta da dança, mães e 

mulheres da comunidade: 

alongamentos.

https://drive.google.com/drive/f

olders/1XMg67CqP0-

PZnmjpwCeUFHWuSb7KT_a8?usp

=sharing

Fotografia

Funcionamento da câmera 

analógica.       

https://drive.google.com/drive/f

olders/1zij7Y5OFfsAqz913NfBAqku

GltNAR9oM?usp=sharing

Orientação Covid-19

Incentivo ao uso de máscaras: 

máscaras com identidade 

cultural.

https://drive.google.com/drive/f

olders/1ok6mzcLvTWT_ReexGy-

XTPsdchXYwhMG?usp=sharing

Inclusão digital

Indicação de software de 

edição de vídeo no aparelho 

celular e PC:  youcut e Shotcut

https://drive.google.com/drive/f

olders/11nF_FECz2uQ6sAPJen-

OFOyrRujyrMg4?usp=sharing

Almanaque

Criação coletiva pelos 

educadores de um almanaque 

impresso com propostas de 

atividades para os alunos de 6 a 

10 com a proposta de ser 

entregue às crianças 

quinzenalmente juntamente 

com as cestas básicas 

distribuídas para as famílias 

atendidas durante a 

quarentena.

https://drive.google.com/drive/f

olders/1X_p_j6NIj7uRxvOmQIyu1b

nNNSJ7936w?usp=sharing

Cinema 

Indicação semanal de filmes: 7º 

Festival Internacional de cinema 

de Brasília: 

https://drive.google.com/drive/f

olders/14lpiewGiSyWaHNZf6O1qr

N8wDi8UaLsd?usp=sharing

Danças brasileiras

Quarta da dança, mães e 

mulheres da comunidade: 

alongamentos.

https://drive.google.com/drive/f

olders/1XMg67CqP0-

PZnmjpwCeUFHWuSb7KT_a8?usp

=sharing

Fotografia

Como nasceu a fotografia: 

informações históricas:

https://drive.google.com/drive/f

olders/1zij7Y5OFfsAqz913NfBAqku

GltNAR9oM?usp=sharing

Luto Luto Produções  artísticas e 

atividades dos alunos em casa                                                                

Com o objetivo de ouvir os 

alunos e colocá-los como 

protagonistas nas atividades 

virtuais no período do 

isolamento social, sugerimos 

que propusessem atividades no 

grupo virtual e nos contassem 

um pouco do que estão 

fazendo durante a quarentena.          

https://drive.google.com/drive/f

olders/1cGGFj_-

_0ec_Mj5vBOy5_hytW-

4IoJbx?usp=sharing      

Terça Quarta Quinta

Quinta 

09/04

Segunda

06/04 08/04 10/04

Terça Quarta Sexta

07/04

Luto Brincadeiras tradicionais                                   

Projeto Mergulhão Cultural: l            

Levantamento da memória de 

desenhos feitos pelos nossos 

alunos nos últimos 17 anos, 

desenhos esses feitos de forma 

livre e espontânea nos 

momentos de brincadeiras . O 

remorar das imagens foi 

realizado em diálogo com a 

professora de artes, que trouxe 

informações sobre técnicas de 

desenho. 

https://drive.google.com/drive/f

olders/1Q4tgkf2Lfv0HpRkaygJ9rN

b9FPNGTFqD?usp=sharing     

15/04 16/04 17/0413/04 14/04

Segunda Sexta

Páscoa solidária                          

A partir da doação de ovos de 

Páscoa feita por um de nossos 

parceiros, cada família de 

alunos da  Oca recebeu um ovo 

para cada criança e  um  ovo 

para presentear outra família da 

comunidade: 

https://drive.google.com/drive/f

olders/16MnnEHNiFDsliPgCU5zMb

oGh2os-KRMb?usp=sharing

https://business.facebook.com/

ocaescolacultural/posts/2994108

337313452?__tn__=-R

Música brasileira

Flautas indígenas e música da 

tradição dos índios Quarup.

https://drive.google.com/drive/f

olders/1XMg67CqP0-

PZnmjpwCeUFHWuSb7KT_a8?usp

=sharing

 Artes plásticas

História da tradição indígena 

através de pintura: Como 

nasceu a noite.

https://drive.google.com/drive/f

olders/1I1hMpurJIMJrgRApRiYJUrA

_nykQFpxy?usp=sharing

Música e percussão brasileira

• Música da tradição indígena 

brasileira: Rupestre Sonoros - 

Grupo Mawaka, coco de toré.

• Confecção de baquetas para 

a execução dos ritmos do 

caboclinho.

https://drive.google.com/drive/f

olders/1XMg67CqP0-

PZnmjpwCeUFHWuSb7KT_a8?usp

=sharing

Danças brasileiras                           

Danças brasileiras                           

• Introdução à semana da 

Cultura indígena;  

• Caboclinho, dança brasileira 

de influência indígena, com o 

Mestre Paulinho Sete Flechas de 

Pernambuco;

• Questões dos povos indígenas 

durante a pandemia: 

depoimento do Leandro 

Valente e  Pâmela, ascendentes 

indígenas que falam das 

questões do seu povo no Brasil 

hoje em tempos de pandemia. 

Os depoimentos foram feitos 

especificamente para os alunos 

da Oca.

https://drive.google.com/drive/f

olders/1Ercnls2PbIpA3kwUJPcn3G

fvODGRkecS?usp=sharing

Artes plásticas                                     

• Papel marchê

• Costura com feltro

https://drive.google.com/drive/f

olders/1I1hMpurJIMJrgRApRiYJUrA

_nykQFpxy?usp=sharing
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https://drive.google.com/file/d/1zhLNdIREdhK3jtBq5xlpSZB2L_y1wWqJ/view?usp=sharing 

Projeto Mergulhão Cultural

Surgimento da Oca e sua 

relação com a Praça da Aldeia 

de Carapicuíba.

https://business.facebook.com/

ocaescolacultural/posts/3034215

466636072?__tn__=-R

Indicação de programação 

cultural

Indicação de exibição gratuita 

do Cirque Du Soleil: 

https://drive.google.com/drive/f

olders/1cGGFj_-

_0ec_Mj5vBOy5_hytW-

4IoJbx?usp=sharing     

Danças brasileiras

Alongamento

https://drive.google.com/drive/f

olders/1XMg67CqP0-

PZnmjpwCeUFHWuSb7KT_a8?usp

=sharing

Danças brasileiras

Quarta pra dançar: 

alongamento para mães e 

mulheres do grupo de dança 

dos adultos. 

https://drive.google.com/drive/f

olders/1XMg67CqP0-

PZnmjpwCeUFHWuSb7KT_a8?usp

=sharing

27/04

Projeto Mergulhão Cultural 

Fechamento do mês dedicado 

à cultura indígena com 

memória das lideranças 

indígenas e artistas ligados a 

essa cultura que estiveram na 

Oca.

https://business.facebook.com/

ocaescolacultural/posts/3017972

451593707?__tn__=-R

Terça

28/04

Projeto Mergulhão Cultural 

Fechamento do mês dedicado 

à cultura indígena com 

memória das lideranças 

indígenas e artistas ligados a 

essa cultura que estiveram na 

Oca(continuação)

https://business.facebook.com/

ocaescolacultural/posts/3017972

451593707?__tn__=-R

29/04

Danças brasileiras

Bate papo virtual sobre a dança 

na comunidade da Aldeia de 

Carapicuíba no dia Mundial da 

dança: caminhos e encontros, 

uma poética de mulheres 

brasileiras.

https://drive.google.com/drive/f

olders/1Ercnls2PbIpA3kwUJPcn3G

fvODGRkecS?usp=sharing

Segunda

30/04

Fotografia

Escuta e avaliação do trimestre 

para o  planejamento das 

próximas etapas: desejos e 

interesses sobre a fotografia na 

quarentena:

https://drive.google.com/drive/f

olders/1zij7Y5OFfsAqz913NfBAqku

GltNAR9oM?usp=sharing

24/04

Brincadeiras  tradicionais                                                    

Compartilhamento do jogo 

africano Uela, sua origem, forma 

de brincar e imagens da 

brincadeira na Oca, 

incentivando que os alunos  

jogem em casa com as famílias.

https://drive.google.com/drive/f

olders/1Q4tgkf2Lfv0HpRkaygJ9rN

b9FPNGTFqD?usp=sharing

Brincadeiras  tradicionais                                                     

Compartilhamento do 

repertório de brincadeiras do 

acervo da Oca para outras 

crianças, o que inclui a 

comunidade e escolas parceiras 

através das alunos, pais, das 

rede virtual formada com a 

comunidade e de nossas redes 

sociais.    

https://drive.google.com/drive/f

olders/1Q4tgkf2Lfv0HpRkaygJ9rN

b9FPNGTFqD?usp=sharing    

Culinária

Alimentos de origem indígena, 

receita de canjica, ou munguzá, 

como é chamada no Nordeste 

brasileiro.

https://drive.google.com/drive/f

olders/1RajzGCVSgJI_BVzKZO2Pt1

r_2gT9YKgE?usp=sharing

Música e percussão brasileira

Música de influência indígena: 

baiano, ritmo que acompanha 

a dança do Caboclinho.

https://drive.google.com/drive/f

olders/1XMg67CqP0-

PZnmjpwCeUFHWuSb7KT_a8?usp

=sharing

Segunda Quarta

20/04

Orientações Covid-19                       

Como higinizar a máscara 

depois do uso.

https://drive.google.com/drive/f

olders/1ok6mzcLvTWT_ReexGy-

XTPsdchXYwhMG?usp=sharing

Segunda Terça

21/04

Quarta

22/04

Quinta

23/04

Sexta
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Campanha emergencial de atendimento às famílias atingidas pelas 

consequências da pandemia Covid 

 

 

 

 

 



 

14 
 

 

 

 Além do apoio na alimentação das famílias, o diagnóstico feito no início 

do isolamento social apresentou também a demanda de atendimento 

psicológico. Através do Núcleo de Saúde Integral da Oca, um grupo formado 

por cinco psicólogos realizaram  atendimentos virtuais às famílias e alunos 

atendidos pela Oca, além de outras famílias da comunidade.  

https://www.facebook.com/watch/?v=283762662972953 

 

 

 

MAIO/2020 

 

a) período: 01 a 10 de maio/2020 

b) local: Oca Escola Cultural e Comunidade da Aldeia de Carapicuíba 

c) quantidade de público: 80 alunos atendidos de forma direta, 42.657 pessoas 

atingidas  pelos conteúdos postados nas redes sociais, 5.243 pessoas 
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beneficiadas pela campanha “Quarentena Solidária”, entre elas 2.308 crianças 

e adolescentes. 

d) outras informações pertinentes:  

DESCRIÇÃO E IMAGENS DAS ATIVIDADES 

 

01 a 31/MAIO/2020 

O mês de maio, mês em que ocorre um movimento mundial em favor do direito 

de brincar, a brincadeira foi o tema central, incentivando o brincar em casa.  

 

 

 

 
 

 

 

18/05 19/05 20/05 21/05 22/05

Campanha  de combate ao 

abuso sexual infantil

Fortalimento do movimento 

nacional contra o abuso sexual 

infantil e a violência doméstica, 

que cresceram durante o 

isolamento social: vídeo, 

conversas individuais e 

acompanhamento das famílias.

https://drive.google.com/drive/f

olders/1PKRleeKGCGt-

CdajLg1Vxud_tcrswp13?usp=sha

ring

Atividade aberta à comunidade 

-  Políticas públicas para cultura

Bate-papo virtual sobre a PL253, 

com Pedro Neto e Vera Athayde 

Mergulhão cultural

Mulheres no tambor.

https://drive.google.com/drive/f

olders/1NiFGS8eGPu4d8g_3Bs7-

lDMLbCFFVUq-?usp=sharing

Leitura

Indicação de leituras virtuais.

https://drive.google.com/drive/f

olders/18NvdpVXlTpT8If6rjcxegUd

MtrC12O2w?usp=sharing

Música e percussão brasileira

Bate papo virtual sobre 

percussão brasileira com 

BleckPaulo e Landão Jessé.

https://drive.google.com/drive/f

olders/1MBXYPdbYPFYSOdABVs7G

x4JmyGposQkI?usp=sharing

Segunda Terça Quarta Quinta Sexta

01/05

Mergulhão Cultural

Histórico de chegada da 

Capoeira e do Frevo a Oca e na 

Aldeia de Carapicuíba e  os 

mestres que fizeram parte dessa 

trajetória.

https://drive.google.com/drive/f

olders/1NiFGS8eGPu4d8g_3Bs7-

Música e percussão brasileira

Berimbau brasileiro, seus toques 

e diálogos com a África.

https://drive.google.com/drive/f

olders/1MBXYPdbYPFYSOdABVs7G

x4JmyGposQkI?usp=sharing

Danças brasileiras

Frevo - Indicação de conteúdos 

de dança e expressão corporal.

https://drive.google.com/drive/f

olders/1cH2MpZ6Bl4Z2oYn2d-

xYgQG-A9KWjNE-?usp=sharing

MAIO/2020
Segunda Terça Quarta Quinta Sexta
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https://drive.google.com/file/d/17nVYOAcsJND8kWqZa345icOlbCvg9M5A/view?usp=sharing 

 

MÚSICA: 

Berimbau brasileiro, seus toques e diálogos com a África 

Capoeira na Aldeia, mestres e toques 

O coco nos ganzás, caxixis e shakers: 

 

 

Brincadeiras

Semana Mundial do Brincar

Brincando em casa - corda.

https://drive.google.com/drive/f

olders/1hRYEGEtn6BQqqjXRA1gA

qx9GS7Z4DMTy?usp=sharing

Brincadeiras

Semana Mundial do Brincar

Brincando em casa - corda.

https://drive.google.com/drive/f

olders/1hRYEGEtn6BQqqjXRA1gA

qx9GS7Z4DMTy?usp=sharing

Brincadeiras

Semana Mundial do Brincar

Brincando em casa - corda.

https://drive.google.com/drive/f

olders/1hRYEGEtn6BQqqjXRA1gA

qx9GS7Z4DMTy?usp=sharing

Brincadeiras

Semana Mundial do Brincar

Brincando em casa - corda.

https://drive.google.com/drive/f

olders/1hRYEGEtn6BQqqjXRA1gA

qx9GS7Z4DMTy?usp=sharing

Brincadeiras

Semana Mundial do Brincar

Brincando em casa - corda.

https://drive.google.com/drive/f

olders/1hRYEGEtn6BQqqjXRA1gA

qx9GS7Z4DMTy?usp=sharing

Quinta Sexta

25/05 26/05 27/05 28/05 29/05

Danças brasileiras

Corpos que falam - indicação 

do vídeo Em dansant sur la 

terresse.

https://drive.google.com/drive/f

olders/1cH2MpZ6Bl4Z2oYn2d-

xYgQG-A9KWjNE-?usp=sharing

Segunda Terça Quarta

Brincadeiras tradicionais

Acalantos luso- rasileiros

Brincadeiras de corda

Semana Mundial do Brincar.

https://drive.google.com/drive/f

olders/1hRYEGEtn6BQqqjXRA1gA

qx9GS7Z4DMTy?usp=sharing

Danças brasileiras

Bate-papo virtual com Julio 

Moracem.

https://drive.google.com/drive/f

olders/1cH2MpZ6Bl4Z2oYn2d-

xYgQG-A9KWjNE-?usp=sharing

Música e percussão brasileira

Memória da Rabeca Brasileira

https://drive.google.com/drive/f

olders/1MBXYPdbYPFYSOdABVs7G

x4JmyGposQkI?usp=sharing

Leitura

Indicação de leituras: gibis 

virtuais.

https://drive.google.com/drive/f

olders/18NvdpVXlTpT8If6rjcxegUd

MtrC12O2w?usp=sharing

Música

Festa de São Benedito e de 

Nossa Senhora do Rosário

https://drive.google.com/drive/f

olders/1MBXYPdbYPFYSOdABVs7G

x4JmyGposQkI?usp=sharing
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DANÇAS BRASILEIRAS 

Dança e expressão corporal 

O Frevo na Aldeia 

Mestres do Frevo 
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Coco 

Cavalo Marinho 

Corpos que falam 
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PROJETO MERGULHÃO CULTURAL 

Um mergulho na história: brincadeiras e manifestações culturais da comunidade da 

Aldeia de Carapicuíba, a diversidade do repertório de muitas gerações e lugares.   

 

 

BRINCADEIRAS TRADICIONAIS: 

 

Campeonato de adivinhas 

Reflexões sobre o brincar em tempos de pandemia 

Semana Mundial do Brincar - brincando em casa 

Balaio Brasil – Distribuição de brinquedos tradicionais em casa, mediante o isolamento 

Social. Os brinquedos foram, confeccionados pelo Grupo de Mães e pelos alunos e 

educadores da marcenaria. 
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ALMANAQUE 

Com a pandemia entendemos que alguns de nossos alunos, não teriam acesso a um 

dispositivo com internet, principalmente as crianças de 6 à 10 anos. A fim de mantermos 

o contato e um brincar com qualidade e que se alinhasse à proposta da Oca, criamos 

um Almanaque impresso, com periodicidade quinzenal, que as crianças receberem 

junto com as cestas básicas distribuídas para as famílias atendidas.  
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ARTES PLÁSTICAS: 

 

 

 

 

INCENTIVO À LEITURA 
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FORMAÇÃO DE JOVENS – FOTOGRAFIA 

Fotógrafos brasileiros: Araquém Alcântara 

Técnicas de fotografia: Splash Photografhy - Markus Reugels  

Realidade brasileira através da fotografia 

Fotografia em movimento: Rachel Neville 
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POLÍTICAS PÚBLICAS PARA A CULTURA 

 

 

 

DICAS DO MÊS 

Culinária e alimenta saudável 

Cinema 

Poesia e Literatura  
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PRODUÇÃO DOS ALUNOS NA QUARENTENA 

 

Criação do logo da Oca Virtual pelo aluno João Costa Silva 
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ESCUTA E DIÁLOGOS SOBRE O QUOTIDIANO NA QUARENTENA 

 

 

 

COMPARTILHAMENTO DE CONTEÚDOS COM OS ALUNOS, FAMÍLIAS, EDUCADORES, 

ESCOLAS PÚBLICAS E COMUNIDADE 

A extensão do atendimento à comunidade não se ateve apenas à distribuição 

emergencial de alimentos e produtos de limpeza/proteção, compartilhamos 

nas nossas redes conteúdos e indicações culturais, brincadeiras, música, dança 

e diversas atividades, com o objetivo de alcançar alunos das escolas públicas 

do nosso entorno, conforme proposta no projeto.  O alcance chegou perto de 

25.000 pessoas.  
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CAMPANHA DE COMBATE AO ABUSO SEXUAL INFANTIL E VIOLÊNCIA DOMÉSTICA 

 

   

 

ATENDIMENTO EMERGENCIAL ÀS FAMÍLIAS ATENDIDAS E COMUNIDADE 

Em março realizamos um diagnóstico com o objetivo de avaliar a 

realidade das famílias atendidas pela Oca e da comunidade com relação às 

consequências da pandemia Covid-19. O diagnóstico mostrou-nos um número 

preocupante de pessoas que perderam o emprego ou trabalho, o que levou-

nos a buscar parceiros para uma ação efetiva de apoio à comunidade. 

Implementamos uma campanha que denominamos “Quarentena Solidária”. 
 

A rede à qual pertence a Oca, formada por parceiros, amigos, artistas, 

educadores e estudiosos da cultura brasileira, além do envolvimento da 

comunidade, lideranças, escolas e famílias contribuíram para que essa ação 

fosse exitosa, desde a arrecadação de cestas, o diagnostico da comunidade  

até a distribuição semanal de cestas básicas, kits de higiene e kits de proteção 

Covid-19.  No mês de maio 1121 famílias foram atendidas, totalizando 5.243 

pessoas, sendo 2.308 crianças e adolescentes. 
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DATA

Nº 

CESTAS 

BÁSICAS

Nº KITS 

DE 

HIGIENE

Nº 

CESTAS  

CAFÉ DA 

MANHÃ

Nº CESTAS   

PRODUTOS 

ORGÂNICO

S

Nº ÁLCOOL EM 

GEL

Nº DE 

MÁSCARAS

Nº 

FAMÍLIAS 

BENEFICI

ADAS

TOTAL DE 

PESSOAS 

BENEFICI

ADAS 

Nº 

CRIANÇ

AS E 

ADOLES

CENTES 

BNEFICIA

DOS

TOTAL DE 

ITENS 

DISTRIBUÍ

DOS

06/05/2020 176 118 76 238 176 727 318 608

07/05/2020 41 192 89 41

12/05/2020 154 187 216 139 170 216 763 355 866

19/05/2020 30 30 119 55 30

20/05/2020 175 137 175 110 252 175 658 289 849

22/05/2020 37 37 130 61 37

27/05/2020 293 269 323 323 1242 535 885

29/05/2020 50 50 186 81 50

30/05/2020 323 287 224 448 339 1226 525 1282

1121 998 822 50 549 1108 1346 5243 2308 4648

DISTRIBUIÇÃO DE CESTAS - MAIO DE 2020
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35 
 

JUNHO/2020 

a) período: 01 a 30 de junho/2020 

b) local: Oca Escola Cultural e Comunidade da Aldeia de Carapicuíba 

c) quantidade de público: 80 alunos atendidos de forma direta, 43.435 pessoas 

atingidas  pelos conteúdos postados nas redes sociais, 6.876 pessoas 

beneficiadas pela campanha “Quarentena Solidária”, entre elas 3.094 crianças 

e adolescentes. 

d) outras informações pertinentes:  

DESCRIÇÃO E IMAGENS DAS ATIVIDADES 

 

01 a 30/JUNHO/2020 

O mês de junho foi dedicado à tradição das festas juninas e a literatura oral 

brasileira também foi um dos temas que acompanhou todas as atividades do 

mês.  
 

 

MÚSICA: 

Ritmos juninos: Coco 

Tradição dos pífanos brasileiros – Mestre Sebastião Biano 
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DANÇAS BRASILEIRAS 

Os corpos nas danças de tradição junina 

Coco 

Samba de Coco 
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PROJETO MERGULHÃO CULTURAL 

Um mergulho na história: brincadeiras e manifestações culturais da 

comunidade da Aldeia de Carapicuíba, a diversidade do repertório de muitas 

gerações e lugares.  

 

 

BRINCADEIRAS TRADICIONAIS: 

Batalha de rimas  
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ALMANAQUE 

Com a pandemia entendemos que alguns de nossos alunos, não teriam acesso 

a um dispositivo com internet, principalmente as crianças de 6 à 10 anos. A fim 

de mantermos o contato e um brincar com qualidade e que se alinhasse à 

proposta da Oca, criamos um Almanaque impresso, com periodicidade 

quinzenal, que as crianças receberem junto com as cestas básicas distribuídas 

para as famílias atendidas. No mês de junho o tema foi festa junina. 
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ARTES PLÁSTICAS: 

Fazeres manuais da tradição junina brasileira 
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LITERATURA ORAL E INCENTIVO A LEITURA 

Literatura de Cordel 

 

 

 

FORMAÇÃO DE JOVENS – FOTOGRAFIA 

Realidade brasileira através da fotografia 

Retratos: Larissa Isis   

Detalhes: Danny Zappa 
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FESTA DE SÃO JOÃO VIRTUAL 
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DICAS DE CONTEÚDOS 

 

 

COMPARTILHAMENTO DE CONTEÚDOS COM OS ALUNOS, FAMÍLIAS, EDUCADORES, 

ESCOLAS PÚBLICAS E COMUNIDADE 

A extensão do atendimento à comunidade não se ateve apenas à distribuição 

emergencial de alimentos e produtos de limpeza/proteção, compartilhamos 

nas nossas redes conteúdos e indicações culturais, brincadeiras, música, dança 

e diversas atividades, com o objetivo de alcançar alunos das escolas públicas 

do nosso entorno. 
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CAMPANHA DE COMBATE AO ABUSO SEXUAL INFANTIL E VIOLÊNCIA DOMÉSTICA 

 

 

   

ATENDIMENTO PSICOLÓGICO VIRTUAL PARA ALUNOS ATENDIDOS, FAMÍLIAS E 

COMUNIDADE 
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ATENDIMENTO EMERGENCIAL ÀS FAMÍLIAS ATENDIDAS E COMUNIDADE 

 

 

DATA

Nº 

CESTAS 

BÁSICAS

Nº KITS 

DE 

HIGIENE

Nº 

CESTAS  

CAFÉ DA 

MANHÃ

Nº CESTAS   

PRODUTOS 

ORGÂNICO

S

Nº KITS 

PROTEÇÃO 

COVID

Nº KITS 

MÁSCARAS

Nº FAMÍLIAS 

BENEFICIADAS

TOTAL 

PESSOAS 

BENEFICIAD

AS

Nº CRIANÇAS E 

ADOLESCENTES 

BNEFICIADOS

TOTAL DE ITENS 

DISTRIBUÍDOS

03/06/2020 408 335 278 556 408 1691 773 1577

04/06/2020 50 50 226 106 50

05/06/2020 356 279 235 470 356 1369 606 1340

07/06/2020 50 50 220 104 50

10/06/2020 249 239 186 372 249 872 352 1046

11/06/2020 50 50 213 102 50

17/06/2020 237 211 156 312 237 1101 560 916

18/06/2020 50 50 220 102 50

24/06/2020 211 88 93 186 211 752 291 578

25/06/2020 50 50 212 98 50

1461 1152 50 200 948 1896 1711 6876 3094 5707
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https://business.facebook.com/ocaescolacultural/posts/3178899092167708?__t

n__=-R 

https://business.facebook.com/ocaescolacultural/posts/3160071004050517?__t

n__=-R 

 

 

 

IV – Qual o impacto do recebimento do Prêmio para as ações do Ponto de 

Cultural? 

Além de validação e reconhecimento do trabalho e de trazer à tona um 

projeto tão significativo para o país, como foi o Cultura Viva/Pontos de Cultura, 

este prêmio foi importantíssimo para a sustentabilidade das ações da Oca e 

manutenção do trabalho em um ano tão atípico quanto foi o ano de 2020. 

V - Caso a organização possua, solicitamos a apresentação de dados 

atualizados do Ponto de Cultura, para compreendermos o seu papel no 

território, informando: atividades realizadas, repercussão no território, realização 

de articulação e rede, e outros. 

               A Oca tem por finalidade oferecer serviços sócio assistenciais, 

educacionais e culturais, de proteção social básica, com serviço de 

convivência e fortalecimento de vínculos direcionado a crianças, adolescentes, 

jovens, adultos e respectivos familiares, a fim de prevenir ocorrência de 

situações de exclusão social e de risco, por meio de sua Escola Cultural, que 

desenvolve ações com assistidos do entorno do patrimônio histórico Aldeia de 

Carapicuíba, mediante diversas formas de ocupação e interação com a 

comunidade e a natureza, visando a formação, lazer e atividades expressivas. 

Realiza: 

https://business.facebook.com/ocaescolacultural/posts/3178899092167708?__tn__=-R
https://business.facebook.com/ocaescolacultural/posts/3178899092167708?__tn__=-R
https://business.facebook.com/ocaescolacultural/posts/3160071004050517?__tn__=-R
https://business.facebook.com/ocaescolacultural/posts/3160071004050517?__tn__=-R
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 A promoção da cultura, defesa e conservação do patrimônio artístico e 

cultural brasileiro, o patrimônio histórico, artístico, natural, arquitetônico e 

cultural da Aldeia de Carapicuíba, bem como a promoção da ética, da 

paz, da cidadania, dos direitos humanos, da democracia e de outros 

valores universais; 

 Pesquisas, estudos, levantamentos e análises sobre assuntos ou temas 

correlatos e afins às finalidades da OCA; 

 Acompanhamento escolar, alfabetização de adultos, formação de 

educadores, cursos profissionalizantes, encontros e outros meios de troca 

e circulação de informações relacionadas à Cultura Brasileira, Cultura da 

Infância e objetivos da OCA; 

 Produção de conteúdos relacionados à Cultura Brasileira e Cultura da 

Infância; 

 Intercâmbios visando a obtenção de meios modernos de gerenciamento 

de ações em prol da Comunidade da Aldeia de Carapicuíba e da 

cultura relacionada ao seu entorno, divulgando o seu patrimônio, 

trocando informações e experiências em ações e projetos de interesse 

comum; 

 Ações sociais, econômicas, ecológicas, culturais e artísticas, nos campos 

de educação, cultura, saúde, meio ambiente e vida comunitária, com o 

objetivo de desenvolver projetos que sirvam à comunidade da Aldeia de 

Carapicuíba e à região em seu entorno; 

 Pesquisas, planos, programas e projetos destinados a preservar o meio 

ambiente e o patrimônio histórico, buscando a implantação de espaços 

ecológicos e culturais na Aldeia de Carapicuíba e em seu entorno. 

Suas ações acontecem a partir sete pilares:  

I) Centro de Referência da Cultura Brasileira com acervo e divulgação da 

cultura brasileira com biblioteca e videoteca, além de atividades diárias de 

dança, música, leitura e escrita musical, artes plásticas, capoeira, artes manuais, 

acompanhamento escolar, inclusão digital, incentivo a leitura, histórias da 

tradição oral; 

II) Centro da Cultura Infantil com acervo de músicas e brincadeiras 

tradicionais da cultura infantil, oficinas de construção de brinquedos, atividades 

semanais de brincadeiras tradicionais e projetos realizados em parceria com 

escolas públicas da comunidade; 

III) Centro de Formação de Educadores Brincantes que oferece formação 

profissional à faixa etária de 15 a 24 anos e formação continuada, atendendo 

a professores das redes municipal e particular. Este centro inclui também 

Cineclube com projetos realizados em parceria com escolas públicas; 

IV) Núcleo de Pesquisa e Criação da Indumentária e Figurino Brasileiro com 

atividades relacionadas à Economia Criativa, produção e pesquisa de cenários 

e figurinos das festas e folguedos populares e o grupo de mães rendeiras, 

composto por mães e mulheres da comunidade;  
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V) Núcleo de Difusão, que realiza o diálogo e projeção das ações e 

pesquisas com uma extensa rede. 

VI) Núcleo de Saúde Integral, que atua no atendimento dos alunos atendidos e 

suas respectivas famílias no que tange à saúde física  e psíquica, com 

atendimentos e acompanhamentos médicos, terapêuticos e psicológicos. 

VII) Núcleo de Sustentabilidade, responsável pela saúde financeira do projeto e 

diálogo com as políticas públicas para a cultura. 

 

- Apresentar opiniões, sugestões e críticas: 

Que outros editais como este sejam realizados com mais frequência e que o 

projeto Cultura Viva, seja cuidado e mantido, pois foi um dos momentos mais 

vivos e producentes culturalmente no Brasil das últimas décadas. 

 

 

Carapicuíba, 13 de julho de 2020 

 

 

________________________________________________ 

                                                           Lucilene Ferreira da Silva 

                                                          Coordenação Geral 

 

 

________________________________________________ 

                                                            Julio Cesar da Rocha Pombo Bond 

                                                     Diretor Executivo 

 

 

 

 

 


