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Jornalista no OCA!!

O projeto OCA recebeu no dia 09 de maio de 2012 a visita da Jornalista Renata Aquino. Fizemos uma

grande roda de conversa sobre o jornalismo, a profissão de jornalista, a vinda da internet e suas

 possibilidades, o mercado de trabalho e outros assuntos pertinentes a esta profissão.Aconteceu

também o exercício de criação de pauta em grupos, como em um ambiente de uma redação de jornal.

O projeto agradece a vinda da Renata, que proporcionou um dia de muita reflexão e troca de

informações!

Recomende isto no Google
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Um comentário:

Renata Aquino disse...

Pessoal, foi muito bacana estar aí com vocês. Acho que o pessoal do OCA mostra

realmente a que veio, para mudar o dia-a-dia.

11 de maio de 2012 09:07

O Projeto OCA foi criado com a intenção de
proporcionar experiências nos campos das
artes e das comunicações, a fim de articular a
comunidade para uma participação social mais
efetiva. A proposta consiste na realização de
encontros onde os participantes reflitam e
debatam sobre temas relacionados à
comunidade e a sociedade em geral nas
“orgânicas” rodas de conversa, meio
agregador de organização do coletivo
participante. E também na realização de
produções audiovisuais existentes nas oficinas
de arte e comunicação que é uma proposta
que conta com uma diversidade de
possibilidades midiáticas contribuintes nos
processos de inclusão digital e tecnológica, de
acréscimo nas alternativas pedagógicas, de
criação de fomentadores da participação e
também de formação de agentes
multiplicadores de conhecimento e de jovens
protagonistas. Com tudo isso a proposta
busca impulsionar os jovens membros da
comunidade envolvendo suas famílias à
autonomia local, fator essencial para a busca
de uma futura sustentabilidade comunitária,
extremamente necessária nas periferias das
grandes cidades. Em quatro anos de projeto,
mais de 400 jovens foram beneficiados. O
Projeto OCA acontece no Jardim Pantanal em
São Miguel Paulista, zona leste de São Paulo
em parceria com a Votorantim Metais, Instituto
Votorantim e Instituto Alana. Nas comunidades
do Jardim Vilas Boas, zona sul, e na Vila Jacuí,
zona lesta, é fruto da parceria com o Fundo
Municipal dos Direitos da Criança e do
Adolescente (FUMCAD), Ambev, Associação
Comunitária Despertar e o Centro de
Recuperação e Educação Nutricional -CREN.
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Rafael da Silva Brazão,15 anos , jovem
Participante do Projeto

"O projeto OCA foi um curso muito bom pra
mim primeiro que eu aprendi varias coisa em
comunicação como editar rádios, vídeos e
varias outras coisa e também conheci muitas
pessoas novas, aprendemos a planejar um
evento como foi o Café na Oca com muitas
diversão e apresentações. Mais aprendemos
muito sobre meio ambiente com o trabalho
final que ficou ótimo, e também sei que todos
que fizerem o OCA vão gostar e aprender

Depoimentos...Depoimentos...
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muito sobre varias coisas do meio ambiente e
também varias outras coisas para o nosso
cotidiano."

 

VISITANTE N°VISITANTE N°

1 6 2 0 4

Participar deste siteParticipar deste site
Google Friend Connect

Membros (20)

Já é um membro? Fazer login

SeguidoresSeguidores

Instituto Crescer

Instituto Votorantim

Instituto Alana

Coletivo PESO

ParceirosParceiros

Atividade recente

Shima Hiro recommended

https://www.facebook.com/browse/fri...: · na

quinta

Jogo das palavras divertidas on

Facebook | Facebook

647.447 pessoas recommended isto.

Plug-in social do Facebook

Se você tem um site ou blog e quer trocar links
com o OCA escreva para
crescer@institutocrescer.org.br

Troque linksTroque links

Modelo Awesome Inc.. Tecnologia do Blogger.

javascript:void(0);
javascript:void(0);
http://www.institutocrescer.org.br/
http://www.institutovotorantim.org.br/pt-br/Paginas/home.aspx
http://www.alana.org.br/
http://periferiasoberana.blogspot.com.br/
http://www.facebook.com/
http://www.facebook.com/marcioshimabukuro
http://apps.facebook.com/xahlrejsqfmo/
http://www.facebook.com/marcioshimabukuro
https://www.facebook.com/browse/friends_using_app/?app_id=178205172320915
http://apps.facebook.com/xahlrejsqfmo/
http://developers.facebook.com/plugins/?footer=2
http://developers.facebook.com/plugins/?footer=2
mailto:crescer@institutocrescer.org.br
http://www.blogger.com/

