
 

 

 
RELATÓRIO DE ATIVIDADES – 2015  

 
1 – IDENTIFICAÇÃO DA ENTIDADE: 

Nome: OCA – Organização Cultural Ambiental                                                          CNPJ: 06.986.135/0001-53 

Endereço: Rua Travessa Domingos Vidal, 75. Bairro: Rosário CEP: 35.1400-000 Telefone: (31)3551-5986 E-mail: edumfranca@gmail.com 

Representante legal: Antonio Eduardo Maciel França 

Títulos, Registros e Certificados: Utilidade Pública Municipal: Lei 539/2009- CMDCA Inscrição no. 23 CMAS inscrição: no. 47  

 

2- FINALIDADES E OBJETIVOS: 

 
Finalidades  
Estatutárias 

 

A Organização Cultural Ambiental – OCA é uma associação de direito privado, de caráter cultural, social e ambiental, sem fins 
lucrativos, de duração indeterminada que tem como finalidade contribuir para o desenvolvimento social e humano, utilizando a 
cultura e as artes como elemento central de uma atuação voltada para a geração de múltiplas oportunidades de formação integral 
e coletiva para crianças, adolescentes e jovens das classes populares em um processo de ação educacional artística organizada e 
de qualidade que gera a construção do sujeito e a melhoria das condições vitais; 
 

Infra-
Estrutura  

 

A OCA executa as atividades de seu único atendimento Projeto Circo Arte, Educação & Cidadania em 03 (três) espaços distintos: 
em Ouro Preto no ginásio coberto do Clube OPTC- Ouro Preto Tênis Clube (cedido) contendo uma quadra externa, banheiro 
Feminino e Masculino, Sala/Almoxarifado, salão coberto com mais um banheiro Feminino e outro Masculino. No Distrito de Miguel 
Burnier na Escola Municipal Monsenhor Rafael, área coberta e Banheiros Feminino e Masculino. Em Mota (subdistrito de Miguel 
Burnier) na quadra da Escola Municipal Professora Celina Cruz. Ainda, em Outubro de 2015 foi liberada a utilização da lona da 
estação ferroviária de OP, autorizada pela UFOP que assumiu uma parceria com a Vale como responsável pelos espaços culturais 
das estações Mariana e Ouro Preto. Sendo assim, o projeto do circo, enquanto projeto de extensão da UFOP, foi contemplado 
com a utilização do espaço da Lona.  

Origem dos 
Recursos: 

A instituição teve como fontes de recursos em 2015 parcerias com Instituições da Iniciativa privada, através da Lei de Incentivo a 
Cultura e de Editais de chamamento público (FIA de Ouro Preto). 
 



 

 

 
Objetivos 

 

 
A OCA visando alcançar sua finalidade busca: 
 

 Desenvolver atividades culturais voltadas para a implementação de práticas ligadas a música, a dança, a expressão 
corporal, ao teatro, ao circo e oficinas artísticas, inclusive com a criação de grupos artísticos ligados à entidade; 

 Valorizar a cidadania estimulando o exercício do poder do povo apoiando, facilitando e promovendo a participação ativa 
dos cidadãos na condução dos destinos das comunidades, dos Estados, dos Municípios e da Nação Brasileira; 

 Combater a discriminação racial e as desigualdades estruturais e de gênero que atingem os afro-brasileiros, defendendo a 
igualdade e os direitos dos indivíduos afetados pela discriminação e demais formas de intolerância, com ênfase na 
população negra; 

 Defender a promoção e o desenvolvimento social para atender às necessidades das crianças e adolescentes, e para 
defesa, garantia e promoção dos seus direitos; 

 Promover a ética, a paz, a cidadania, os direitos humanos, a democracia e outros valores universais; 
 Difundir atividades educativas, culturais e científicas, realizando pesquisas, conferências, publicações, vídeos, 

processamento de dados, assessoria técnica no campo ambiental, educacional e sócio cultural, e produzindo e distribuindo 
vídeos, programas de informática, camisetas, adesivos, materiais destinados à divulgação e informação sobre os objetivos 
da OCA – Organização Cultural Ambiental, desde que os frutos oriundos da exploração de tais atividades revertam 
integralmente para a realização dos objetivos estatutários da entidade; 

 Promover a assistência social beneficente através da cultura, da arte e da meio ambiente e cidadania; 
 Defender, preservar e expandir o patrimônio cultural, artístico e histórico brasileiro, em todas as instâncias (local Estadual   

ou Federal); 
 Estimular a parceria, o diálogo local e a solidariedade entre os diferentes segmentos sociais, participando junto a outras 

entidades de atividades que visem interesses comuns; 
 Desenvolver quaisquer outras atividades ligadas prioritariamente à cultura, ao meio ambiente e aos direitos sociais. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

 
 
3 – ATENDIMENTOS REALIZADOS:                         

MODALIDADE DE 
ATENDIMENTO 

PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA 
Serviço de Convivência e Fortalecimento de Vínculos. 

Crianças e Adolescente de ambos os sexos de 08 a 16 anos 

Descrição 

A Oca executa na prevenção social básica o Serviço de Convivência e Fortalecimento de Vínculos às crianças e 
adolescentes em situação de vulnerabilidade e risco social, de ambos os sexos e idade entre 8 e 16 anos através do 
Projeto Circo Arte Educação & Cidadania.  O Projeto/Atendimento objetiva através da prática circense, contribuir para a 
formação integral das crianças e adolescentes, ao reunir a brincadeira, os jogos às atividades corporais e à expressividade 
artística, com a aprendizagem de habilidades psicomotoras singulares, a partir de atividades/oficinas de acrobacia aérea e 
de solo, equilibrismo, malabares, palhaço etc. As oficinas aconteceram três dias da semana (segundas, quartas e sextas) e 
foram ainda oferecidos 1.000 (mil) lanches reforçados por mês, bem como Vale Transporte para ida e volta ao Projeto 
todos os dias de atividades.  

Os objetivos sociais do atendimento foram ampliar a troca de vivências culturais, desenvolver o sentimento de 
pertencimento e identidade, fortalecer os vínculos familiares, incentivar a socialização e a convivência comunitária, 
incentivar a inserção, reinserção e permanência das crianças e adolescentes na escola bem com sua formação 
compreensão crítica da realidade social como forma de enfrentamento da vulnerabilidade social e empoderamento no 
exercício ativo de sua cidadania.  

Para encerrar e concretizar as atividades e habilidades adquiridas foi organizada uma "Mostra Artística dos Alunos -
2015" nos dias 12 e 13 de Dezembro com o tema: "SONHO DA GENTE" que surgiu com o trabalho desenvolvido no início 
do ano de por meio de uma construção coletiva. “Sonho da Gente” retratou uma história fictícia sobre um grupo de 
crianças do futuro que descobrem a existência de um segredo muito bem guardado nas montanhas do Itacolomi, capaz de 
resgatar a essência do ser humano e combater o processo acelerado de auto autodestruição do planeta! O tema foi 
selecionado por sua relevância e abordou transversalmente as atividades desenvolvidas ao longo do ano. A mostra 
possibilitou permitir a democratização da cultura através da participação dos familiares e comunidades dos participantes e 
do município.  

Público Alvo 
Crianças e adolescentes de ambos os sexos, de 08 a 16 anos em situação de risco social, moradoras das áreas de 
vulnerabilidade de Ouro Preto e distritos do entorno. 

Capacidade de 
Atendimento  

Até 60 crianças/ adolescentes (área urbana) e 80 crianças/ adolescentes (área rural).  



 

 

Número de Usuários 
Atendidos 

Total de 87 crianças e adolescentes (área urbana) e 80 crianças/ adolescentes (área rural); 
  

Abrangência  Município de Ouro Preto e Área rural (Miguel Burnier e Mota)  

Forma de inclusão do 
Público atendido 

Busca ativa, encaminhamento através das Escolas Públicas, Serviços Socioassistenciais, Conselho Tutelar, CMDCA, 
CAPS’I e Serviço Psicossocial do Município de Ouro Preto. 

Recursos Financeiros R$ 153.772,50  

Recursos Humanos- 
Qtd 

Total de 15 profissionais sendo: Coordenador, Assessoria Psicopedagógica, Assistente Social, 05 Educadores Sociais, 02 
Monitores, 02 Estagiárias e Serviços Gerais. 

Articulação com a 
Rede 

A articulação se deu em parcerias com: 
- As Escolas, onde são realizados semestralmente reuniões para acompanhamento, monitoramento e desenvolvimento dos 
alunos e ainda contatos sempre que necessário;  
- Os Serviços Socioassistenciais (CRAS, CREAS e Unidades de Acolhimento) e Serviço Psicossocial (CAPS’i) por meio de 
reuniões, discussão de casos, encaminhamentos e acompanhamentos das crianças e adolescentes atendidos e famílias 
referenciadas.  
- Os Conselhos (Tutelar, Direitos da Criança e Adolescente e Assistência Social) através de reuniões, encaminhamentos e 
acompanhamento das crianças e adolescentes atendidos. 

Demanda Reprimida 

- Considerando a incapacidade de infraestrutura e profissionais para inclusão de novas crianças e adolescentes no projeto, 
foi feita uma lista de espera que constava 30 (trinta) crianças/adolescentes que aguardavam vagas.  
- Diante da falta disponibilidade das famílias dos participantes em receberem a visita da assistente social do projeto, não foi 
possível realizar o Cadastro Social de 20 famílias. 
 
 

Participação dos 
Usuários 

- Foram aplicados 80 questionários qualitativos de avaliação do atendimento nas crianças e adolescentes, com questões 
relacionadas à Avaliação das aulas, participação do público atendido, tratamento dado ao público atendido, 
empenho, respeito, desempenho escolar e avaliação da atuação da equipe do projeto. O foco deste questionário é 
melhorar cada vez mais o atendimento. 

Avaliação e 
Monitoramento 

Reuniões Pedagógicas quinzenais de equipe, onde foram avaliados de forma processual o desenvolvimento dos 
participantes e a metodologia de ensino dos projetos de trabalho com foco de qualificar os serviços ofertados.  
-Planejamento das ações pedagógicas do processo ensino aprendizagem efetivadas nas oficinas.  
- Atendimento realizado pela assistente social que avalia o desenvolvimento dos participantes do projeto no âmbito familiar 
e comunitário com o propósito de diagnosticar a realidade social do público atendido e assim, realizar os encaminhamentos 
necessários para a rede de serviços do município e acompanhar os casos classificados como Média e Alta Atenção 



 

 

prioritária.  

Resultados obtidos  

-Atendimentos realizados com as famílias dos 80 (oitenta) participantes atendidos em 2015.  
-Reuniões com as 04 (quatro) principais escolas que a maioria dos participantes do projeto estavam matriculados.  
- Reuniões mensais com o serviço psicossocial (CAPS´i), Contato com a rede de serviços socioassistenciais, atendimento 
aos familiares dos participantes, construção do diagnóstico dos participantes do projeto, visitas domiciliares para a 
atualização dos cadastros, Reuniões semestrais com as famílias (1°"Café e Conversa" e “Todos pela educação”). 
Diagnostico das famílias dos participantes do projeto dos níveis de atenção social (Baixo, Médio e Alto), Construção 
coletiva da logomarca do projeto e escolha do nome (Circo da Gente).  
- Construção coletiva da logomarca e nome do projeto (Circo da Gente) através de uma consultoria publicitária (AIC - 
Associação Imagem Comunitária) e participação dos alunos do projeto.  
 

 
3 – RECURSOS FINANCEIROS RECEBIDOS EM 2015:  
 
Contribuição de Associados: R$ 0,00 Convênio Órgão Federal: R$ 0,00 Eventos e Promoções: R$ 0,00 
Doações Pessoa Física/Jurídica R$ 0,00 Convênio Órgão Estadual: R$ 70.000,00 Lei 

de Incentivo Cultura, 
Financiamento Empresas Privadas: R$0,00 

Subvenções: R$0,00 Convênio Órgão Municipal: R$ 53.772,50 
(FIA)  

Outros: R$30.000,00 (Premio Vale - Valorizar) 

4 – EQUIPE TÉCNICA: RELAÇÃO DE COLABORADORES (EMPREGADOS E VOLUNTÁRIOS) EM 2015. 
 

Nº Nome do Colaborador 
Escolaridade/Formação 

Profissional 

Carga 
Horária 
Semanal  

Cargo/Função 
Empregado ou 

Voluntário 

1.  Antônio Eduardo Maciel França Superior incompleto 40h Coordenador MEI 

2.  Neide das Graças de Souza 
Bortolini  

Superior 8h/ mensal  Assessora Psicopedagógica  Cedida  

3.  Atylana Fernandes Superior  30h  Assistente Social  Prestação de serviço  



 

 

4.  Cleiton Fernando da silva  Ensino Médio  52h/mensal  Educador Social  MEI 

5.  Rodrigo Junior Ferreira  Ensino Médio  52h/ mensal Educador Social MEI 

6.  Sebastião Caetano Barroso  Superior  52h/ mensal Educador Social MEI 
7.  Stefany Maciel  Ensino Médio  52h/ mensal Educador Social MEI 

8.  Wallison da Silva Celino  Ensino Médio  52h/ mensal Educador Social  MEI 

9.  Yone Stefany  Ensino Médio  20h/ mensal  Monitora Prestação de serviço  

10.  Kerly Priscila de Jesus  Superior incompleto  20h/mensal  Monitora  Prestação de Serviço 

11.  Panmella Kely Superior incompleto  8h Estagiária  Bolsista UFOP  

12.  Edilaynne Paula Lima  Superior incompleto  8h Estagiária  Bolsista UFOP  

13.  Marília Parecida Xavier  Fundamental  40h  Serviços Gerais  CLT  

 
 
OBSERVAÇÕES COMPLEMENTARES: 
 
A Mostra Artística dos Alunos de 2015 foi realizada em Dezembro sendo o Tema: "SONHO DA GENTE" que surgiu com o trabalho desenvolvido no 
início do ano de 2015, por meio de uma construção coletiva. “Sonho da Gente”narra a história de um grupo de crianças do futuro que descobrem a 
existência de um segredo muito bem guardado nas montanhas do Itacolomi, capaz de resgatar a essência do ser humano e combater o processo 
acelerado de autodestruição do planeta!  

 
 

Ouro Preto, ______de ________________de 2015. 
 
 
 
 
 

_________________________________________________                                         _______________________________________ 
Secretário Executivo/Coordenação                                                                                           Assistente Social 

 


