
Pontão Nós Digitais 

Relatório de Atividades 

Nome do Instrutor: Fernando Padilha Avena

Período (datas de início e fim do período): 30/08 a 01/10

Descrição das Atividades na Quinzena: 

- [Atividade 01 – Participação na Teia - Regional dos Pontos de Cultura da Capital. ] 

- [Atividade 02 – Visita ao Ponto Luta do Movimento Bixigão. ] 

- [Atividade 03 – Blog da Teia Macro Campinas Estendida e Ida a Indaiatuba para ver rede para Teia. ] 

- [Atividade 04 – IV Encontro de Agroecologia e Educação Popular do Vale do Ribeira. ]  

- [Atividade 05 – Visita Casa dos Meninos (Campo Limpo),  Republica Cultural (Osasco) e Oca 
(Carapicuiba). ]  

- [Atividade 06 – Oficina de Radio Web Capão Redondo. ]

- [Atividade 07 – Ida ao Pombas Urbanas para Oficina de Audacity. ] 

- [Atividade 08 – Ida para São Carlos no Pontão. ]

- [Atividade 09 – Visita ao ponto Casa dos Meninos. ]

- [Atividade 10 – Oficina de Radio Web Capão Redondo. ]

- [Atividade 11 – Ida Oficina da Macro região Grande SP. ]

- [Atividade 12 – Oficina da Capital-SP com pessoal da Oca e Republica Cultural (Osasco). ]

- [Atividade 13 – Ida para Teia Litoral e Vale do Ribeira. ]

- [Atividade 14 – Ida para São Carlos para Reunião Mensal do Pontão. ]

Rua Rui Barbosa, 1950 – Vila Elisabete - São Carlos – SP - 13560-330 - Fone: 16 3413 7110 
cultura@teia.org.br 



Encaminhamentos: 

[ Atividade 01 –  Acompanhado as atividades/oficinas e apresentações que diversos pontos de cultura 
vieram apresentar. Encontrando pontos de Cultura de SP-Capital e falando do Pontão. ] 

[ Atividade 02 – Ponto que uma forte pegada teatral e em artes plasticas, mas também que esta 
desenvolvendo uma grande atuação com a Cultura Digital, mantendo sempre uma Radio Web no ar 
com Software Livre, e sendo feito com proprio aprendizado.]

[ Atividade 03 –  Dia 3 e 4 -  Ida ate Indaiatuba pra deixar o lugar pronto pra Teia e subir o blog para  o 
evento. ]

[ Atividade 04 –  Dia 5 a 8 participação no IV Encontro de Agroecologia e Educação Popular do Vale do 
Ribeira, onde junto com responsavel pela macro Litoral, falamos sobre Software Livre, Cultura Digital, 
Direitos Autorais, Patentes e isso relacionando com meio ambiente, barragens, luta da comunidades e 
com a educação popular. ]

[ Atividade 05  – Dia 10 - Visita Casa dos Meninos (Campo Limpo) para começar a pensar o lugar e que 
realizar em conjunto com Casa do Meninos,  Ida ate Republica Cultural (Osasco) e Oca (Carapicuiba) 
para organizar a Oficinas de 21 a 24 sobre redes. ]  

[ Atividade 06  – Dia 11 realização da 1 Oficina de Radio Web na Unidade Casa Brasil de Capão 
Redondo – feito instalação do Debian, Qjackctl, Darkice e Darksnow. ]

[ Atividade 07 –  Ida ao Pombas Urbanas em Cidades Tiradentes junto com Nildo da Casa Brasil – 
Capão Redondo para oficina de Audacity, que acabou não rolando, pois no Pombas acontecia um 
ensaio de uma peça para apresentação. Sendo curso de Audacity ja vinha sofrendo atrasos. ] 

[ Atividade 08 –  Ida para São Carlos no Pontão para levar a medusa de audio, montagem do Estudio e 
conversa com pessoal do Festival Contato para montagem de rede sem-fio. ]

[ Atividade 09 –  Dia 10 visita a Casa do Meninos, onde foi iniciado o diagnostico dos equipamentos e 
instalação da primeira maquina com Linux e para edição de video. ]

[ Atividade 10 – Dia 12 foi realizada a segunda Oficina de Radio Web em Capão Redondo, foi utilizada a 
instalação da outra semana, foi usada de novo nesta atividade a mesa de som, microfone e outro micro 
tocando os audios, sendo a mesa de som controlando microfone e audio do micro, sendo tudo 
transmitido para EstudioLivre e pessoal do Casa Brasil divulgando em suas lista de contatos e tendo ali 
retorno das pessoas na hora. E também foi instalado em um micro o Rivendell em um Ubuntu 8.04. ]

[ Atividade 11 – Ida no segundo dia da Oficina da Macro região Grande SP para colaborar com 
desenvolvimento da atividade. Foi possivel no dia realizar a instalação do dhcp3-server e distribuir ips 
e assim ter rede e com um modem 3G fazer a conexão para internet, assim mostrando as 
possibilidades de construção de redes e terem como navegar, já que no ponto atualmente se enfrenta 
um problema com conexão. ]

[Atividade 12 – Foi realizada durante 21 e 24 em Osasco e Carapicuiba com Republica Cultural e Oca a 
oficina de redes, abordando ltsp, fazendo a instalação completa e funcional mesmo sem internet no 
local, e colocando assim o lugares em conexão e apontando os proximos passos. ]

Rua Rui Barbosa, 1950 – Vila Elisabete - São Carlos – SP - 13560-330 - Fone: 16 3413 7110 
cultura@teia.org.br 



[Atividade 13 – Em conjunto com pessoal do ponto de cultura de Pilar do Sul e com instrutor de macro 
litoral, colaborei na gravação de audio que tudo que foi apresentado no palco e transmitido via 
internet. Fizemos um rede com poucos 3Gs que no local tinha, sendo assim unico ponto de internet 
para atualizar o blog – teialitoral.redepaulistadepontosdecultura.net e geleria de fotos. ]

[Atividade 14 – Realização da reunião e avaliação dos trabalhos realizados. ]

___________________________________________ 

Local e Data 

___________________________________________ 

Assinatura 
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