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LUDICIDADE: LUDICIDADE: 
PONTINHOS DE CULTURA PONTINHOS DE CULTURA 

O Centro de Cultura e Educação Lúdica da 
Rocinha recebeu o prêmio Ludicidade sendo 
reconhecido como um Pontinho de Cultura por 
sua atuação em diferentes espaços de brincar. O 
prêmio permitiu a ampliação das atividades que 
se integram à Ação Griô e a Ação Escola Viva, 
bem como a continuidade das articulações que 
valorizam a  Educação e a Cultura aliadas à
ludicidade. A participação jovem foi fundamental 
para a realização das atividades.



RocinhaRocinha



MudanMudançça. Novos espaa. Novos espaçços, antigas os, antigas 
parcerias.parcerias.

O ano de 2009,  para nós, já começou com um grande 
desafio. Nos vimos obrigados a deixar o espaço que 
trabalhamos todo o ano de 2008, espaço esse que já
tínhamos total identificação. Nos reunimos diversas vezes 
para pensar no que fazer, foi então que decidimos procurar 
espaços que pudéssemos trabalhar temporariamente, 
pensamos também em alguns parceiros que pudessem nos 
ajudar, e logo entramos em contato. E como é bom saber 
que não estamos sozinhos, e que construímos parcerias 
sólidas e construtivas! Conseguimos dois espaços bem 
interessantes. Um, na escola onde desenvolvemos a Ação 
Grio há dois anos. Conseguimos uma salinha e um espaço 
ao ar livre. O outro, no prédio Dr. Rinaldo de Lamare da 
Prefeitura do Rio, através da parceria de algum tempo com 
o Adolescentro (grupo que trabalha a questão da saúde na 
adolescência). Com isso, conseguimos estreitar ainda mais 
esses laços, e pensar em antigas e novas possibilidades, 
enriquecendo ainda mais as atividades de ambas as partes. 
Ano de 2009de energias renovadas, o trabalho tem que 
continuar. 



MudanMudançça. Novos espaa. Novos espaçços, antigas os, antigas 
parceriasparcerias



A arte de brincarA arte de brincar

Experiências com vídeo e brinquedos.



Fazendo arteeeeFazendo arteeee

Tivemos no Atelier do Tio Lino uma atividade pra lá de 
divertida. Nos reunimos para pintar e costurar novas 
camisas com nossa logo. A idéia era imaginar novas formas 
e cores e deixá-la ainda mais parecida conosco. Auxiliados 
por Tio Lino, Maria da Paz e Robson (nossos Griôs), 
pintamos, bordamos e inventamos, literalmente, dando 
espaço ao nosso lado artístico e criativo. Com muita 
inspiração, sorrisos, tinta e pincel, deixamos a imaginação 
fluir e passamos para as camisas toda nossa alegria, 
transmitida em cores e detalhes. O resultado disso tudo 
eatá aí embaixo, é só conferir!





Oficinas nas escolas pOficinas nas escolas púúblicasblicas
Dinamizadas por Carol e Jordana, as 

oficinas nas escolas públicas têm como 

objetivo a utilização do nosso acervo 

brincante em suas diversas 

possibilidades, levando para as 

crianças  novas e antigas brincadeiras, 

e preservando o ato de brincar nas 

escolas da comunidade. Ano passado 

essas oficinas foram desenvolvidas nas 

creches comunitárias vizinhas à sala do 

Ponto de Cultura, e de forma 

experimental. Como colhemos bons 

frutos dessa atividade, esse ano elas 

acontecem nas escolas públicas locais. 

Semanalmente elas levam brinquedos e 

brincadeiras, e propõem diferentes 

formas de brincar, tendo a criatividade 

como eixo para as diversas atividades 

que os brinquedos proporcionam.



Ponto digitalPonto digital

A maior parte das atividades é
registrada por fotos e depois 
descrita em um boletim criado 
por nós (Pique Pega Cultural), 
jovens do Ponto de Cultura, 
que por sua vez são  feitos na 
ilha de edição onde ficam as 
outras máquinas do Ponto de 
Cultura como câmeras digitais 
e filmadora. 

A ilha de edição é o local 
onde desenvolvemos na prática 
a edição de imagens gravadas 
por nós nas oficinas e eventos. 



Festival do minutoFestival do minuto

Um grande festival que 
acontece todo ano no Brasil 
tem como objetivo reunir os 
vídeos com duração de 1 
minuto e premiar o melhor. 
Exibimos uma seleção de 
vídeos por 3 dias para um 
grupo de jovens que fez um 
curso de capacitação 
profissional no 
Adolescentro. Propusemos 
que eles pensassem em 
uma idéia de vídeo para 
fazermos em grupo com a 
duração de 1 minuto. 
Muitos gostaram dos vídeos 
e também gostaram da 
idéia de fazer um vídeo. 



Encontro entre jovens / Zig ZagEncontro entre jovens / Zig Zag

Há três anos atrás, mais precisamente no ano de 2006, começamos a 
reunir jovens atuantes na Rocinha para debatermos sobre assuntos que 
cercavam a comunidade. Tendo em vista os encontros e reencontros dos 
participantes e as constantes trocas entre os jovens, escolhemos para 
esse encontro o nome Zig Zag, sugerido pelo Julio e aceito por todos. 
Esse ano, resolvemos retomar essa idéia e convidar outros jovens para 
discutirmos e talvez criarmos coletivamente um produto desses 
encontros. O 1ª encontro aconteceu no nosso espaço no Adolescentro, e 
estiveram presentes jovens atuantes no teatro, saúde, áudio visual e 
outros. Conversamos sobre os encontros de 2006, e trouxemos 
temáticas daquele encontro para o momento atual que vivemos, como a 
questão do Safári pela comunidade (passeios turísticos que mais 
parecem um safári, onde nos vemos como atração de estrangeiros), das 
rádios comunitárias que não servem a população como deveriam, com 
informes sobre cursos e eventos abertos a população e etc. A questão 
do preconceito com pessoas de comunidade, seja no trabalho, na escola 
ou nas ruas, e o preconceito interno, dos diferentes níveis sociais da 
Rocinha. Por fim, decidimos nos reunir novamente e pensarmos na 
produção de um produto final pra esse grupo.





FFóórum de cultura da Rocinharum de cultura da Rocinha

Há alguns anos acontece o Fórum de cultura da Rocinha, 
formado por representantes e promotores da cultura da 
comunidade. Grupos de capoeira, música, teatro, poesia e 
outros, fazem parte desses encontros, que são abertos a quem 
quiser participar. No fórum, muitos assuntos são discutidos, 
desde assuntos ligados a política e a melhoria da comunidade 
através da cultura e outros, até a organização de pequenos 
eventos abertos à comunidade. No inicio desse ano, nosso 
coordenador viajou para a Espanha pra participar de um evento 
internacional, e nesse período estava sendo discutido no fórum, 
as atividades culturais que seriam incluídas no PAC da cultura, 
então, resolvemos nos revezar pra participar dessas reuniões e 
acompanhar de perto as decisões quanto ao projeto proposto 
para a Rocinha.  



Dia da Cultura na RocinhaDia da Cultura na Rocinha



Evento contra a DengueEvento contra a Dengue

Evento de conscientização da 
comunidade aos perigos da 
dengue e demais doenças que 
podem ser ocasionadas por lixo 
jogados e abandonados nas ruas e 
lages. Fizemos parte desse evento 
com filmagens, e mostrando as 
maquetes e fotos antigas da 
comunidade em uma pequena 
tenda logo na entrada do pátio do 
CIEP. Vários grupos participaram 
desse evento com várias 
apresentações. A primeira delas foi 
de um grupo da teatro da Lapa. 
Logo após se apresentaram 
artistas da comunidade, músicos e 
atores com peças de teatro.
Cada tenda representava uma 
instituição onde era mostrado seu 
trabalho e suas metas. 



AniversAniversáário do Tio Linorio do Tio Lino
Em comemoração ao 
aniversário do nosso Griô de 
tradição oral Tio Lino, 
aconteceu em seu atelier uma 
pequena confraternização, 
onde estavam presentes o 
Ponto de Cultura, a Ong 
Viramundo (Ong que trabalha 
a questão da saúde na 
comunidade) e alguns amigos 
do Tio Lino. Para essa 
comemoração, estava previsto 
a exibição de um vídeo 
produzido pela Ong 
Viramundo,  e em seguida 
uma breve conversa com 
todos convidados presentes 
sobre o tema do vídeo 
(endemia de ratos). Ajudamos 
o Tio Lino dando todo suporte 
áudio visual pra essa 
atividade e a comemoração 
em geral com nosso 
equipamentos e cabos.     



Redes e parceriasRedes e parcerias



ExposiExposiçção Tio Lino UFFão Tio Lino UFF

A exposição de maquetes de Tio Lino, mestre de tradição oral, foi realizada 
no âmbito do projeto Memória Social e Trabalho Comunitário da Rocinha, 
uma parceria entre o LABOEP-Laboratório de Educação Patrimonial da 
FEUFF e o Centro de Cultura e Educação Lúdica da Rocinha.



FormaFormaçção / Prêmio Escola Viva ão / Prêmio Escola Viva 
A 3ª etapa da formação do "Prêmio 
Escola Viva" aconteceu em Belo 
Horizonte (MG), e teve como eixo 
discussões sobre criação e gestão de 
projetos e sustentabilidade. A equipe 
do CENPEC percebeu que muitas 
iniciativas ainda tinham dificuldades 
nesse sentido, e, por isso resolveu 
trazer essas temáticas para o 
encontro. A formação foi cheia de 
dinâmicas e atividades em grupo. 
Tiveram também palestras que mais 
pareciam conversas entre 
participantes e palestrantes. Mas as 
discussões não aconteciam apenas 
naquele salão de hotel, esse encontro 
proporcionou um contato maior entre 
os participantes do curso, e isso 
ficava visível nos intervalos e ao final 
do dia. As atividades da formação 
acabavam mais as discussões 
seguiam noite adentro. Nas ruas, nos 
quartos, na recepção do hotel e etc. 
Esse foi o encontro da solidariedade 
e do respeito às iniciativas 
representadas, e nesse agradável 
ambiente se conclui a formação 
promovida pelo CENPEC, e foi muito 
gostoso ter feito parte disso tudo.    



InteraInteraçções Estões Estééticas / Vassourasticas / Vassouras

Nossa griô aprendiz Martinha junto a 
Firmino estiveram no encontro Interações 
Estéticas em Vassouras, junto ao PC PIM –
Programa de Integração pela Música e ao 
PC Jongo de Pinheiral, prestigiando a 
entrega dos estandartes a cada um dos 
mestres da região do Vale do Café que 
participam da Rede Ação Griô Nacional.



InteraInteraçções Estões Estééticas / Vassourasticas / Vassouras



Entre Pontos: Entre Pontos: 
RocinhaRocinha--VassourasVassouras--PinheiralPinheiral

Já há algum tempo pensávamos nessa ida de toda a equipe 
para Vassouras e Pinheiral. O prêmio "Pequenos Eventos" 
veio pra fortalecer e tornar possível essa idéia. Sabíamos 
desde o inicio que essa viajem seria muito boa pra nós, 
mas foi muito melhor do que podíamos imaginar. Não só
porque conseguimos realizar tudo que havíamos 
programado, mas porque foi uma experiência maravilhosa 
pra cada um de nós. O lugar onde ficamos hospedados, os 
lugares que visitamos, as atividades que promovemos e 
participamos, as conversas que partilhamos, afirmação 
como brincantes, contato direto com a natureza e seus 
inúmeros recursos e a reunião de todo o grupo em um 
espaço provocante e agradável. Tudo contribuiu para esses 
quatro dias de aprendizados. 



Entre Pontos: Entre Pontos: 
RocinhaRocinha--VassourasVassouras--PinheiralPinheiral



E de repente as vivências tranformaramE de repente as vivências tranformaram--se em se em 
brinquedobrinquedo

Voltamos a Pinheiral no final de novembro, depois de concluirmos
a construção dos brinquedos de Pinheiral e Vassouras. 
Precisávamos entregá-los e comemorar juntos o sucesso do 
trabalho. Como sempre, fomos muito bem recebidos pelo pessoal 
do Jongo de Pinheiral, que estava em festa depois de uma semana 
de comemorações da cultura negra. Chegamos em um bom 
momento. A entrega dos brinquedos aconteceria no inicio da tarde, 
quando Jane, do PIM, chegaria a Pinheiral para estar junto de nós. 
Depois do almoço e muita batucada, demos inicio à “cerimônia” de 
entrega dos brinquedos explicando o processo de idealização e 
confecção dos brinquedos. Maria da Paz explicou o porque das 
cores e desenhos em cada Mapa, queríamos representar cada 
segmento histórico das cidades. A terra, as ferrovias, o Rio Paraíba 
e o asfalto, todos estavam representados nos mapas. Depois de 
apresentarmos, explicamos que os brinquedos são como folhas em 
branco e que as cores e traços dessa folha, são eles que vão dar 
pois achamos melhor deixar que eles pensem em formas de 
brincar, em que histórias contar e etc. Depois de muita festa, 
batucada e comilança demos adeus àquele dia, e cumprimentado 
um novo dia, que nasceu muito quente e lindo. Aproveitamos a 
tarde para passear e conhecer mais sobre a história da cidade, e 
também pra nos despedir prometendo voltar. Foi muito gostoso. 
Obrigado aos parceiros PIM e Ponto de Cultura Jongo de Pinheiral, 
que nos apoiaram tornando possível essa maravilhosa experiência. 



E de repente as vivências E de repente as vivências 
tranformaramtranformaram--se em brinquedose em brinquedo



Olhares sobre os 20 anos do Olhares sobre os 20 anos do 
EstatutoEstatuto

Em meados de 2009, Nathercia trouxe para nós (Pablo, Everton e Firmino) 

um convite/desafio feito pelo CIESPI. O CIESPI tinha sido convidado a 
escrever um projeto para realizar um balanço sobre Estatuto da Criança e 
do Adolescente que completará 20 anos que o em 2010. E para esse 
balanço o CIESPI lançaria uma publicação, contendo no encarte um curta-
metragem de 15 à 20 minutos tendo o olhar de jovens sobre o Estatuto, e 
esse convite foi feito a nós. Como estamos acostumados a lidar com 
grandes desafios (e isso é ser Ponto de Cultura), aceitamos e aguardamos 
tudo se definir. Nesse meio tempo convidamos mais dois jovens para fazer 
parte dessa empreitada audiovisual, Luciano, velho conhecido de projetos 
parceiros, e Naila que faz parte de grupos de Teatro na Rocinha e também 
já fez parte de  outros projetos. Como ambos já tinham feito uma 
capacitação sobre o Estatuto e trabalhado essas questões na rua, 
achamos interessante tê-los conosco.  No mês de Novembro finalmente 
conseguimos ter o convênio assinado e pudemos dar inicio as filmagens de 

mais esse grande desafio. 



20 anos estatuto20 anos estatuto



EstaEstaçção 1ão 1ªª da Grande Tijucada Grande Tijuca

Mais uma vez fomos convidados a participar daquelas festas lindas que o Tear organiza 

nas ruas da Tijuca. Dessa vez, a festa aconteceu na praça Afonso Pena, e contou com 

alguns pontos de cutura convidados e diversas oficinas do Tear. Logo na abertura, 

tivemos uma apresentação do Centro Cultural Cartola (Ponto de Cultura da Mangueira 

que trabalha com uma jovem orquestra de Violino), seguida da apresentação do grupo Olá

(Coral de cantigas do Tear). E assim se deu o inicio as diversas oficinas na Praça. 

Iniciamos a nossa com a Ciranda das cores (brinquedo composto por varias fatias 

coloridas que formam uma roda), depois de montarmos começamos a brincar e chamar as 

pessoas para participar, muitas crianças e pais se aproximaram e começamos com a 

colocar todos na roda com a  Olaria do povo, depois brincamos de Alerta cor com a 

ciranda no chão e no alto. Em seguida nos separamos e brincamos com o Mapa jogo (jogo 

em que temos que percorrer a Rocinha e participar das atividades propostas pelas cartelas) 

e o Painel de histórias (painel com diferentes ambientes e personagens). Depois de 

terminada nossa oficina (pelo menos naquele momento) andamos pela praça e 

participamos das outras atividades que estavam acontecendo, que eram muitas. Daí

voltamos á brincar com o Mapa e a Ciranda, lanchamos e acompanhamos o cortejo de 

encerramento que teve uma apresentação de samba.





AAçção Griôão Griô



ParticipaParticipaçção Jovem Aão Jovem Açção Grioão Grio

Como nos anos anteriores, nossa 

participação na Ação Griô 

acontece de forma direta. Antes 

apenas com o compromisso de 

registrar, acompanhamos a Ação 

Griô fotografando e relatando as 

atividades no boletim de ações do 

Ponto de Cultura. Agora 

auxiliamos as atividades 

(brincadeiras, músicas, contando 

histórias e etc.), cuidamos do 

registro através de fotos e 

pequenos vídeos, e levamos um 

olhar jovem para essas atividades. 



AAçção Griô no pão Griô no páátio da escolatio da escola



VVóó MargaridaMargarida
Na última semana, os Griôs da Rocinha estiveram no CIEP Dr. Bento Rubião, 
dentro da comunidade, e agitaram a garotada.

Os griôs, apoiados pela equipe do Centro Lúdico, realizam atividades com 
crianças de 4 a 6 anos, em diversas turmas da escola visando a realização de 
um cortejo pela escola.

Apresentamos às crianças brinquedos e brincadeiras que as guiam pelas 
diversas localidades da comunidade em suas diferentes épocas. 
Trabalhamos também a música que um compositor de samba local, Zé
Rhomma, produziu para o Bloco de carnaval Coração das Crianças. 

Na escola, com a Ação Griô, trabalhamos da seguinte forma com cada turma:

Na primeira semana é apresentado para as crianças o mapa da Rocinha, 
estimulando as crianças a brincarem e se localizarem - dizendo onde ficam 
suas casas e locais de lazer - no mapa.

No 2°°°° e 3°°°° dias são apresentados músicas criadas por compositores da 
comunidade e instrumentos de percussão, como caxixi, xequerê, pau de 
chuva, criados pelo griô Robson.

Finalmente, no 4°°°° dia - que foi realizado semana passada - a griô mestre 
contou histórias da comunidade, falando de como eram as coisas 
antigamente na Rocinha.

Este conjunto de atividades é apenas um exemplo do que podemos juntos 
fazer em nosso meio, em nossa comunidade, pela nossa cultura. Cultura 
viva!



VVóó MargaridaMargarida



Muito prazer, eu sou ZMuito prazer, eu sou Zéé Rhomma!Rhomma!
"Uma prosa leva a outra!“

E foi assim, proseando, que chegamos em uma das grandes 
figuras da Rocinha, José Carlos Rhomma, ou simplesmente, 
“Zé Rhomma”. Cantor e compositor de sambas, ele até se 
arriscou na produção de fantasias para os blocos da 
Rocinha, mas se destacou mesmo foi compondo Sambas 
para blocos e festivais de música quando era jovem. Zé
Rhomma conta que naquela época se fazia musica de tudo, 
desde letras exaltando a comunidade e suas localidades, a 
rimas para zombar de amigos e causos. Falou também dos 
festivais de musica na Rocinha, dos grupos de seresta e 
blocos de carnaval, e cantou pra nós algumas de suas 
composições, e até poemas que escreveu naquela época. 
Inclusive cantou o Samba que embala o bloco Coração das 
Crianças, do qual participei por dois carnavais quando 
criança, e que não sabia que era dele. Aliás cantamos 
juntos. Quanta honra, muita história. 



Prosa GriôProsa Griô

Muito prazer, eu sou ZMuito prazer, eu sou Zéé Rhomma!Rhomma!



Prosa GriôProsa Griô
Seu Sebastião e Dona BrasilinaSeu Sebastião e Dona Brasilina

“É proseando que se aprende!”

E aprendemos mesmo. Vivendo na Rocinha desde a época dos 
lobisomens, lamparinas e barracos de madeira, Seu Sebastião e 
Dona Brasilina têm é história pra contar. Falaram de quase tudo. 
Dos barracos de madeira com peso no telhado para não voar, das 
noites em que se brincava com a sombra das lamparinas, e do 
finca-finca, brincadeira sempre lembrada por Martinha. Era uma 
época de dificuldades em que não se tinha nem energia, mas seu 
Sebastião e Dona Brasilina contam que não faltava era brincadeira 
e espaços para brincar. Era a época também das histórias de 
lobisomens e assombrações, que muitos contam e dizem até que já
viram. Dona Brasilina diz que lobisomem era um senhor muito 
peludo e que todos tinham medo, mas ela ria. Contaram também 
sobre as enchentes que assolaram a comunidade, muitos 
morreram e até se cantava a tristeza com um samba sobre o fato. 
Dona Brasilina lembra até hoje a letra. Falaram das marchinhas de 
carnaval, das letras para políticos, da passarela e até dos blocos 
de carnaval da comunidade. Muitas histórias contadas por quem 
viveu essa Rocinha de grandes acontecimentos, que se 
transformou em uma das comunidades mais populosas do mundo. 



Seu Sebastião e Dona BrasilinaSeu Sebastião e Dona Brasilina



Cortejo Brincante Cortejo Brincante 
No dia 16 de julho levamos à Escola Municipal Abelardo Chacrinha 
Barbosa, no Laboriaux (localidade que fica na parte alta da 
Rocinha), um carnaval fora de época, com música, brincadeira e 
dança. 

Começamos o carnaval dentro da própria escola. Enquanto as 
crianças se enfileiravam para sair pelas ruas no nosso cortejo, 
começamos a agitar cantando a música Coração das Crianças do 
compositor local Zé Rhomma, feita para o bloco infantil Coração 
das Crianças, que todo o carnaval sai pelas ruas da comunidade 
tocando e cantando o Samba. Daí, partimos para o lado de fora da 
escola com muita animação, fazendo nosso carnaval. Andamos até
a quadra de esportes que fica próxima à escola. Lá, nossos Griôs 
Marta e Robson puxaram uma conversa sobre a idéia daquele 
cortejo, e sobre a música que cantávamos. Depois da conversa 
teve mais carnaval, e aproveitamos o embalo pra voltar à escola 
da mesma maneira que saímos, com muita música e batucada. Por 
fim, percorremos cada sala para conversar um pouco com as 
crianças sobre nosso compositor Zé Rhomma, sobre o Bloco 
Coração das Crianças e para saber se elas gostaram da nossa 
atividade daquele dia. Nos despedimos prometendo voltar pra 
contar histórias e brincar. Desse cortejo participaram ainda 
Jordana, Nathercia e eu, Pablo. Também foi filmado todo o cortejo. 
E é isso gente, segue mais um pouco do nosso trabalho. 



Cortejo Griô no LaboriauxCortejo Griô no Laboriaux



Cortejo finalCortejo final

A melhor forma para finalizar um trabalho é festejando, e 
festejando fizemos um belo cortejo pelo CIEP Dr. Bento Rubião. 
Como nesse ano de 2009 tivemos o trabalho muito ligado à
música, com o samba do Zé Rhomma e as atividades com 
instrumentos musicais coordenadas pelo Griô Robson Pacifico, 
pensamos em fechar o ano com um belo cortejo pelo CIEP, 
festejando a Ação Griô com toda a escola. Para o Cortejo 
preparamos bandeirinhas, coletes de carnaval, um lindo 
estandarte feito pela Griô Maria da Paz e um Boi todo enfeitado e 
colorido feito pelo Griô Tio Lino. Ainda convidamos Alexandre 
(coordenador regional da ação Griô RJ), que veio acompanhado de 
um amigo. As turmas estavam lindas e as crianças alvoroçadas 
para festejar cantando o samba que ensaiamos todo o ano. Estava 
tudo pronto, equipamentos ligados, instrumentos em punho, 
crianças nos corredores da escola, era hora de começar a 
batucada. Começamos então a cortejar pela escola cantando, 
tocando e sambando, todos na mesma sintonia e felicidade. Muita 
euforia, sorrisos, gente pulando, rodando, criança dançando e a 
gente adorando tudo. Até quem não é de sambar, sambou! Depois 
de muita batucada, subimos os corredores da escola ainda 
cantando, e encerramos o cortejo e as atividades de 2009 com 
muitos aplausos para todos. Foi lindo!







Reunião TinguReunião Tinguáá
Planejamos a última reunião do ano, para avaliar 2009 e planejar 
2010 em um Sítio em Tinguá, um bairro rural de Nova Iguaçu, 
longe dos barulhos e agitação da cidade. Passamos parte da 
manhã e toda tarde discutindo e avaliando cada atividade do 
Ponto de Cultura. Começamos com as oficinas nas escolas 
publicas da Rocinha dinamizadas por Carol e Jordana. As oficinas
levaram brinquedos e brincadeiras e uma proposta de integração 
através de atividades lúdicas. Depois falamos sobre o cortejo Griô 
no CIEP, que encerrou as atividades do ano. Em seguida falamos 
do projeto “Olhares sobre o Estatuto”, e sobre a participação do 
Ponto de Cultura na produção do vídeo. Em seguida falamos sobre 
o funcionamento dos equipamentos e atividades na sala do 
Adolescentro, ainda ouvimos um pouco sobre o doutorado da 
Carla sobre Pontos de Cultura e seguimos para almoçar e iniciar a 
segunda etapa da reunião. Na segunda etapa trocamos 
informações , planejamos reuniões para iniciar 2010 e possíveis 
ações. Assim nos despedimos de Tinguá e do ano de 2009, que foi 
de muito trabalho.
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