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facebook.com/ocupaacidade

DATA HORA ATIVIDADE FORMAT
O O QUE É? TERRITÓRIO LINK DE ACESSO

18 12h Apresentação de artistas 
do "Coletivo 612 Circo" Video Apresentação de atrações variadas de circo, realizada por 

familiares da Emei Armando de Arruda Pereira. Centro https://www.facebook.com/emeiarmando/

18 13h
Intervenções poéticas: 

"Eu não consigo 
respirar"

Vídeo      
poemas

Poemas produzidos pelos estudantes da EMEF Anna 
Silveira Pedreira e EMEF Marli Ferraz Torres Bonfim a partir 
do contexto atual.

Campo Limpo https://www.facebook.com/territorializaeducacao/ 
https://www.facebook.com/annanoar10

18 14h
Espaços brincantes de 

crianças e bebês em 
tempos de pandemia

Vídeo Exposição de fotos dos locais onde bebês e crianças estão 
brincando em casa. Santo Amaro https://www.facebook.

com/coletivoinfanciasdesantoamaroeregiao/         

18 14h
Exposição virtual de 
desenhos de bebês e 

crianças
Vídeo Vídeo montagem com desenhos feitos pelas crianças e 

familiares Santo Amaro https://www.facebook.
com/coletivoinfanciasdesantoamaroeregiao/         

18 14h
Uma mensagem 

democrática: nossas 
vidas importam

Vídeo Uma carta vídeo do Conselho de escola da EMEI Angenor 
de Oliveira Cartola Campo Limpo https://www.facebook.com/territorializaeducacao/ 

https://www.facebook.com/emeicartola/

18 16h Janelas Acesas
Exposição 

de 
imagens

Vídeo montagem com fotos feitas a partir das janelas das 
moradias de educadorxs, crianças e estudantes Santo Amaro

https://www.facebook.
com/coletivoinfanciasdesantoamaroeregiao/      
https://www.facebook.com/profile.php?
id=100007889106773

18 16h Projeto Ocupa Capão Vídeos 
Apresentações de videos e fotos do Projeto Ocupa Capão 
da EMEF Donato Susumu Kimura. (Prêmio Paulo Freire 
2019)

Campo Limpo  https://www.facebook.com/territorializaeducacao/ 

18 17h Lendo para o mundo Vídeo Vídeos-leituras produzidas pelos estudantes sobre diferentes 
temáticas Campo Limpo https://www.facebook.com/emefbetinho/  https:

//www.facebook.com/territorializaeducacao/

18 18h
Atividade: “Ocupação 
Artística no Metrô Est. 

Largo 13 de Maio"
Vídeo

Exposição dos desenhos das crianças a partir do tema 
Sustentabilidade na Infância, com a ocupação do painel na 
estação Largo 13 de maio.

Campo Limpo
https://www.facebook.com/territorializaeducacao/ 
https://www.facebook.com/emei.
luisdacamaracascudo.98

18 19h
Circulando no Cartola 
(em casa): Falando da 
Pandemia - episódio 1

Vídeo

Circulando no Cartola: Falando da Pandemia - A série de 
episódios traz uma conversa com as crianças sobre o que 
pensam em relação a pandemia, como estão se sentindo 
com a quarentena e de que forma estão se prevenindo.

Campo Limpo https://www.facebook.com/territorializaeducacao/ 
https://www.facebook.com/emeicartola/

https://www.facebook.com/emeiarmando/
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19 Durante o 
dia

Lançamento do livro 
Poéticas Públicas

Vídeo e 
arquivo do 

livro
Vídeos produzidos pelo Coletivo Entusiasmo Centro https://www.facebook.com/emeiarmando/

19 10h

O projeto pedagógico e 
a constituição de 

memórias 
compartilhadas na 

pandemia

Vídeo
Exemplos de comunicações feitas com as famílias e 
crianças recuperando  e movimentando aspectos do PPP, 
que enfatiza o território.

Campo Limpo https://www.facebook.com/territorializaeducacao/  
https://www.facebook.com/emeichacarasonhoazul/

19 10h Yoga da Natureza para o 
dia começar bem! Vídeo

Nesta prática convido os animais das cartas do "Yoga dos 
Bichos" para ensinarem alguns exercícios ligados à 
natureza. Alongaremos o corpo e aqueceremos com a 
Saudação ao Sol. As posturas da montanha e da árvore nos 
trarão equilíbrio e foco. Para finalizar, um breve exercício de 
respiração e relaxamento.

Centro https://www.facebook.com/emeiarmando/

19 10h30 Performance do cantor e 
ator Tainan Porcel Vídeo Apresentação Cultural - Janela do Sindicato SINDSEP, com 

antor e ator Tainan Porcel Centro https://www.facebook.com/emeigabrielprestes/

19 11h O que eu vejo da minha 
janela Vídeo

Inserção de pequenos videos com fotos e depoimentos 
feitos pelas crianças sobre o atual momento da quarentena, 
suas impressões, emoções e pensamentos.

Campo Limpo https://www.facebook.com/emealicealves/ https:
//www.facebook.com/territorializaeducacao/

19 11h Olhares ilustrados Vídeo
Olhares apreendidos ou imaginados por pessoas e 
personagens que habitam a Biblioteca Infantojuvenil 
Monteiro Lobato em São Paulo.

Centro https://www.facebook.com/emeigabrielprestes/

19 11h
Atividade: “Criança na 

área: ocupando a 
cidade”

Vídeo

"Criança na área: ocupando a cidade” é uma proposta 
poética em que convidaremos as crianças a deixarem suas 
marcas, por meio de desenhos a serem afixados nas suas 
portas ou janelas em que expressem seus desejos e sonhos 
pós-pandemia. Convidaremos as crianças ainda a colocarem 
seus desenhos nas redes sociais seguidos da 
#OcupaACidade2020.

Centro https://www.facebook.com/emeigabrielprestes/

https://www.facebook.com/emeiarmando/
https://www.facebook.com/emeiarmando/
https://www.facebook.com/emeigabrielprestes/
https://www.facebook.com/emeigabrielprestes/
https://www.facebook.com/emeigabrielprestes/
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19 12h SARAU: CIRANDA DA 
JULITTA Vídeo

 Vídeos dos participantes declamando, lendo poemas ou 
mensagens. A idéia é aproximar as familias das redes 
sociais, sensibilizando-os com  mensagens positivas ao 
mesmo tempo que nos aproximamos da comunidade.

Campo Limpo
https://www.facebook.com/emeijulitta.
pradoalvesdelima.9 https://www.facebook.
com/territorializaeducacao/

19 13h Oficina: Reciclagem Vídeo Vídeo tutorial acerca da reciclagem Campo Limpo https://www.facebook.com/emefbetinho/ https:
//www.facebook.com/territorializaeducacao/

19 14h Resiliência, para garantir 
o direito à educação! Video

Produção de um vídeo montagem, inspirado na música 
"Juntos, Nunca Sós" do grupo Francisco El hombre. A ideia 
é coletar, fotos, videos, mensagens e interação dos 
profissionais da escola com à comunidade, mesmo distantes 
nossa comunidade não está só!

Campo Limpo https://www.facebook.com/territorializaeducacao/  
https://www.facebook.com/emefmarliferraz/

19 15h Narrativas de histórias 
para crianças Vídeo

Elaine narra uma história que mostra que num só espaço 
convivem diferentes habitantes, que nem sempre se notam e 
que por causa de um lixo fedorento se descobrem. Como 
resolver de um jeito bonito as diferenças na convivência? 
Narradora de Histórias - Elaine Dauzcuk

Centro https://www.facebook.com/emeiarmando/

19 16h Poesia no colo Vídeo  Narração de poemas temáticos sobre a casa, convivência, 
isolamento, saúde, etc Santo Amaro https://www.facebook.

com/coletivoinfanciasdesantoamaroeregiao/ 

19 16h

Documentário Parte I - 
Educação em tempos de 

Pandemia: Segurança 
Alimentar / Parte II - 

Educação Em tempos de 
Pandemia: Exlusão 

Digital

Vídeo

Documentários sobre a exclusão digital partindo do príncIpio 
que o acesso à internet constitui direito básico da pessoa e 
sobre a segurança alimentar com apresentação do 
atendimento às famílias com cestas básicas em nossos 
territórios.

Campo Limpo

https://www.facebook.com/territorializaeducacao/                        
https://boiconectado.blogspot.com/         https:
//www.facebook.com/mboimirim2             https:
//www.facebook.com/annanoar10 https://www.
facebook.com/emefzacaria

19 17h
Janelaço Poético em 

Defesa da Escola 
Pública

Vídeo

Da sua janela agite algum assessório de sua preferência 
(um balão, uma rosa, flor, fita, brinquedo preferido, lenço 
colorido...) e faça uma a intervenção que preferir: cantar, 
declamar, apenas bater palmas... Terminando com um Viva 
a Escola pública! 
Educação Pública de qualidade, laica e gratuita para todos!!!

Centro https://www.facebook.com/emeiarmando/

https://www.facebook.com/emeiarmando/
https://www.facebook.com/armando.deandrade.75
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19 19h
Circulando no Cartola 
(em casa): Falando da 
Pandemia - episódio 2

Vídeo

Circulando no Cartola: Falando da Pandemia - A série de 
episódios traz uma conversa com as crianças sobre o que 
pensam em relação a pandemia, como estão se sentindo 
com a quarentena e de que forma estão se prevenindo.

Campo LImpo https://www.facebook.com/territorializaeducacao/ 
https://www.facebook.com/emeicartola/

19 19h
Mãos que trançam 

nosso território: arte 
urbana e popular

Vídeo Vídeo montagem com vídeos produzidos por artistas locais Santo Amaro https://www.facebook.
com/coletivoinfanciasdesantoamaroeregiao/

20 9h  Um país chamado 
Grajaú Vídeo

Projeto do TCA , que entende seu território como educativo, 
além dos muros da escola e constrói uma relação afetiva 
com o lugar onde vivem.

Capela do 
Socorro https://www.facebook.com/padrejosepegoraro

20 10h
Atividade: 

“Reconhecendo o 
Território Parque 

Fernanda"

Vídeo
Entrevista com moradores e familiares dos bebês, algumas 
incursões no bairro e entrevista à radio comunitária. Ação 
parte do PEA Territórios.

Campo Limpo
https://www.facebook.com/CEI-Parque-Fernanda-
736478676478139/ https://www.facebook.
com/territorializaeducacao/

20 10h30 Enfrentar os medos 
alimentando sonhos Podcast

Espaço de voz da comunidade da EMEF Bernardo 
O'Higgins, para compartilhamento de sonhos de antes e 
para depois do isolamento social

Santo Amaro https://www.facebook.com/R%C3%A1dio-
Bernardo-101288781622922/

20 11h Costurando histórias, 
desatando nós... Vídeo História contada coletivamente por educadorxs de unidades 

escolares diversas Santo Amaro https://www.facebook.
com/coletivoinfanciasdesantoamaroeregiao/

20 11h Vozes  dos estudantes Video

Coleta de depoimentos de crianças e adolescentes sobre o 
seu olhar desse momento de combate ao Covid19 e suas 
implicações. Participação das EMEFs Jorge Americano, 
CEU Feitiço da Vila e Marli Ferraz e da EMEI Chácara Santa 
Maria

Campo Limpo
https://www.facebook.com/radiojorgeamericano/  
https://www.facebook.com/EMEI-Chacara-Santa-
Maria-465056197369806/

20 11h Brincar de quê? Vídeo É possível preservar a infância em tempos de isolamento?  
Como estão brincando?

Capela do 
Socorro  https://www.facebook.com/padrejosepegoraro

20 11h Nòs, os que ficamos Podcast Que problema do seu bairro ou vizinhança te incomoda? O 
que você faria para resolver esse problema? Campo Limpo https://www.facebook.com/territorializaeducacao/ 

https://www.facebook.com/emefzacaria

https://www.facebook.com/padrejosepegoraro
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20 13 horas

Cortejo da Paz: " O que 
eu vejo da minha 

janela... Narrativa de 
crianças e famílias em 
tempos de pandemia"

Cortejo 
Virtual - 
Vídeo 

Montagem

Participação das crianças e das famílias das escolas do 
centro em formato de vídeos, fotos ou desenhos. Centro

https://www.facebook.com/emeiarmando/

20 12h O que você vê da sua 
janela? Vídeo A visão do território por outro ângulo. Capela do 

Socorro https://www.facebook.com/padrejosepegoraro

20 15h
Bordado Urbano: 

Desenho com linhas em 
janelas e portões

Vídeo Carol ensina a tecer corações nas janelas com os materiais 
que os participantes tiverem a disposição em suas casas. Centro https://www.facebook.com/emeialceumaynard/

20 19h
Circulando no Cartola 
(em casa): Falando da 
Pandemia - episódio 3

Vídeo

Circulando no Cartola: Falando da Pandemia - A série de 
episódios traz uma conversa com as crianças sobre o que 
pensam em relação a pandemia, como estão se sentindo 
com a quarentena e de que forma estão se prevenindo.

Campo Limpo https://www.facebook.com/territorializaeducacao/ 
https://www.facebook.com/emeicartola/

https://www.facebook.com/emeiarmando/
https://www.facebook.com/padrejosepegoraro
https://www.facebook.com/emeialceumaynard/

