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mensagem da liderança

Clóvis Madeira
presidente

Iniciamos o ano de 2018 reforçando nosso time de gestão com a contratação de 
nosso gerente executivo, Julio Lima, e promovendo uma ampla revisão nos nossos 
programas. O Inspire Jovem teve um substancial crescimento no número de atendidos 
a partir do segundo semestre do ano quando foram inauguradas as novas instalações 
no Polo Intensidade, cedidas pela Cacau Show. Esse crescimento teve reflexo 
significativo na contratação de novos educadores sociais, que já participaram das 
atividades de Formar e Planejar executadas em julho de 2018.
Neste ano o Instituto Cacau Show (ICS) tomou uma decisão de grande repercussão em 
sua história e para o desenvolvimento do município de Itapevi. Desde sua fundação, o 
ICS dedicou-se à promoção de atividades socioeducacionais no contraturno do 
período escolar. Diante da iniciativa do poder público municipal de oferecer o 
atendimento das crianças em período integral e da construção de novas instalações 
para a cidade, o ICS solidarizando-se com a proposta resolveu pesquisar a existência 
de alternativas de educação integral que pudessem promover um resultado pedagógico 
de alto nível. O resultado dessa pesquisa foi a identificação de um projeto denominado 
Escola da Escolha, de grande sucesso no Brasil e já aplicado em centenas de 
municípios, desenvolvido pelo ICE – Instituto de Corresponsabilidade pela Educação.
O ICS, com a anuência e interveniência da Prefeitura do Município de Itapevi, 
contratou o ICE para a implementação desse programa inicialmente para esta nova 
escola, mas posteriormente para outras 5 escolas, o que deverá ocorrer até 2021. 
Estamos confiantes no sucesso dessa nova política pública que garantirá a melhoria da 
educação e da qualidade de vida de milhares de crianças nos próximos anos.
Agradecemos a todos os colaboradores do ICS pela dedicação e comprometimento 
com a causa em que acreditamos. O trabalho em equipe é fundamental para o sucesso. 
Pessoalmente sempre acreditei que é o caminho a seguir e por isso agradecerei sempre 
minha querida amiga Ângela Costa, nossa vice-presidente e grande incentivadora 
dessa obra, presente desde o início das atividades do ICS com muita fibra e 
colaborações inestimáveis.



quem somos

O Instituto Cacau Show, fundado 
em 24 de dezembro de 2009, é 
uma organização social sem fins 
lucrativos que oferece
gratuitamente, no município de
Itapevi/SP e região, atividades
educacionais, esportivas, culturais
e de formação para crianças e 
adolescentes de 6 a 17 anos.

A participação é gratuita e 

voltada para educandos/as 

matriculados/as em escola da 

rede pública. As atividades do 

Instituto Cacau Show 

acontecem no contraturno 

escolar, de duas a três vezes 

por semana. 

Entre as atividades oferecidas estão aulas de violão, canto, percussão, dança, capoeira, futsal e oficinas de jogos. Além da formação cultural, é oferecido também para os/as 
participantes apoio no 
desenvolvimento escolar com 
atividades voltadas à escrita e 
leitura, matemática, informática, inglês e preparação para o mundo do trabalho.

MISSÃO

Acelerar o desenvolvimento 
de crianças e adolescentes 
para o século XXI.

VISÃO

Oferecer oportunidades socioeducacionais, 
culturais e profissionaisa crianças e 

adolescentes.



em que acreditamos

UM PACTO MUNDIAL PARA O EMPREGO  
Proporcionar uma formação profissional e técnica assim como o 
desenvolvimento das competências empreendedoras, especialmente para 
os jovens desempregados.

OBJETIVOS DE DESENVOLVIMENTO SUSTENTÁVEL
Os objetivos de Desenvolvimento Sustentável são uma coleção de 17 metas 
globais  que formam um compromisso unânime entre 193 países, intermediado 
pela ONU, para acabar com a pobreza, lutar contra a desigualdade e injustiça e 
combater as mudanças climáticas.
Estabelecidos em 2015 para serem atingidos até 2030, esses objetivos são 
considerados uma agenda para equilibrar a prosperidade humana com a proteção 
do nosso planeta. Melhorando a vida de todos, em todos os lugares e criando um 
mundo melhor para as gerações futuras.

4 EDUCAÇÃO DE QUALIDADE
Assegurar a educação inclusiva e equitativa e de qualidade, e promover 
oportunidades de aprendizagem ao longo da vida para todas e todos.

5 IGUALDADE DE GÊNERO
Alcançar a igualdade de gênero e empoderar todas as mulheres e meninas.

8 TRABALHO DECENTE E CRESCIMENTO ECONÔMICO
Promover o crescimento econômico sustentado, inclusivo, emprego pleno e 
produtivo e trabalho decente para todas e todos.



2018
NOSSA EQUIPE

A equipe do Instituto Cacau Show é composta por uma diversidade de profissionais experientes e 
qualificados que vêm desenvolvendo e aprimorando os projetos realizados com as crianças e jovens.

  
Alessandra Aniceta de Jesus: Educadora de Apoio escolar
Ana Carolina Nascimento: Educadora de Informática – até janeiro de 2018
Alex Cerqueira do Amor Divino: Educador de Informática 
Andreia Cascardo: Educadora de Matemática
Ângela Aparecida Moreira: Educadora Auxiliar de Apoio Escolar
Bárbara Suzany Valadares Santos: Educadora Cultura Local
Bruna Caroline de Melo Viana Moraes: Educadora de Língua Portuguesa 
Bruno Rodrigues de Oliveira: Educador de Violão
Daniel Zanzini: Auxiliar do projeto Brincando com Ritmos – até janeiro de 2018
Carla Cristina de Jesus: Auxiliar de Apoio Escolar
Celice Gonçalves de Oliveira: Coordenadora Pedagógica
Dandara Silvina Santos: Educadora de Apoio Escolar
Daniela dos Santos Silva: Auxiliar de Coordenação 
Deisiele Xavier do Nascimento: Educadora de Apoio Escolar
Diego de Oliveira Paes: Educador de Canto
Flavio Souza Alves da Silva: Educador Auxiliar de Esportes 
Gabriel Barbosa de Souza: Educador de Informática 
Jailson Dionísio Ferreira Sousa: Educador de Capoeira  
Marcilene Ferreira Ribeiro Cavalcanti: Educadora de Apoio Escolar 
Maria Iderlene Ferreira Sousa: Educadora de Dança e Projeto Brincando com Ritmos 
Melissa Pina Viana: Educadora de Dança e Projeto Brincando com Ritmos 
Natalia Martins de Oliveira: Educadora de Canto 
Patricia Majado Rosa: Educadora de Esportes
Peterson Reinan Alves: Educador de Violão – até abril de 2018
Samuel Reis Santos: Educador Jovem Aprendiz - até maio de 2018
Susane Tavares Araújo: Educadora Auxiliar de Apoio Escolar     
Thiago José de Araújo: Educador de Teatro
Vaneza Azevedo Rodrigues: Educadora de Leitura  
Washington Lopes Goes: Educador de Cultura Local e Redação

Time Sociopedagógico

Parceria com o grupo de educadores da Instituição Oca Escola Cultural com as 

vivências de música e dança da cultura popular brasileira com as manifestações do 

Coco de Roda e o Maracatu de Baque Virado. 

Dança: educadora Kelly Silva com parceria com Deivid dos Santos Brito 

Música: Educador Paulo Gonçalves Sobrinho em parceria com Pedro Henrique 

Moreira de Almeida e Lucas Souza Silva. 

 
Parceria com a Eda Tavares educadora de Culinária (PJ)



Cibelle de Oliveira Pereira Bulhões: Assistente Financeiro  
Daniela Sandes da Silva: Auxiliar AdministrativoFabiana Oliveira Nunes: Inspetora Fernanda de Oliveira: Analista Financeiro Jr.Giovanna Cosme da Silva: Aprendiz Administrativo 

Hamir Salles Ávila: Auxiliar AdministrativoJuliana Melissa de Jesus: Assistente SocialJulio César Lucena Lima: Gerente Executivo Michele Santos Brito: Auxiliar AdministrativoRafaella Napolitano: Estagiária de Design  Silviane Ferreira de Lima: Gerente Administrativo Financeiro
Suellen de Mello Garcia: Analista de Projetos Sociais 
Thâmora Rodrigues: Inspetora Valéria de Lima: Supervisora de desenvolvimento social - até março de 2018

Time Administrativo

Presidente Voluntário: Clóvis Ailton Madeira
Vice-presidente Voluntária: Angela Aparecida 
Sandes da Costa
1º Secretário: Lucas da Silveira Cirilo
2º Secretário: Sonia Cristina Florio
1º Tesoureiro: Marco Aurélio Barbosa Lauria
2º Tesoureiro: Stefenson Soalheiro
Diretor: Ademir da Costa
Diretora: Vilma da Cruz Costa

DIRETORIA

Rômulo de Souza Cardoso Pinto

Alexandre Tadeu da Costa

Rafael Altavista Junior

CONSELHO FISCAL



nossas atividades
6 aos 13 anos

ALFABETIZAÇÃO
APOIO ESCOLAR

LEITURA VIVA

ESPORTES
DANÇA

CAPOEIRA

MUSICALIZAÇÃO
VIOLÃO
CANTO

PERCUSSÃO

   Acreditamos que brincar e aprender são etapas da formação do educando, 
que envolvem emoções, dificuldades, descobertas e crescimento. A 
possibilidade e a necessidade de brincar e realizar atividades para o 
crescimento corporal e intelectual possibilita a melhora da escrita e leitura, 
raciocínio lógico e coordenação motora. Isso tudo ainda promove valores 
socioeducativos que favorecem a formação integral do educando. 





nossas atividades
14 aos 17 anos

    Promover oportunidades para o desenvolvimento social, educacional e 
profissional dos adolescentes e jovens, através de atividades socioeducativas que 
valorizam a cultura local e criam pontes para novos saberes.

CONVIVÊNCIA E
PARTICIPAÇÃO SOCIAL

CULTURA BRASILEIRA 
E VALORIZAÇÃO DA

CULTURA LOCAL

Jogos
Capoeira

Prática de Lutas
Culinária

Fotografia
Dança

Teatro
Canto

Percussão
Violão

Inglês
Português e Redação

Matemática
Informática

educação social
design gráfico

PREPARAÇÃO PARA O
MUNDO DE TRABALHO





nossas atividades
14 aos 24 anos

    Ao iniciar a carreira profissional os jovens enfrentam  
diversos desafios. O ambiente competitivo e a falta de 
experiência são os principais obstáculos. A fim de oferecer
melhores condições para essa faixa etária o Instituto 
Cacau Show,nos termos da Lei 10.097/2000, está 
credenciado para a seleção e treinamento do Programa 
Jovem Aprendiz, atendendo às necessidades de empresas 
da região de Itapevi, combinando formação teórica e 
prática, aprimorando e desenvolvendo habilidade e 
competências para vida profissional.

jovem
aprendiz



Nós estamos ativamente envolvidos no apoio à organizações públicas comprometidas 
com crianças e jovens em Itapevi e região. Em 2018, o Instituto Cacau Show 
realizou seu Cadastro Estadual de Entidades do Estado de SP (0145/2018).
 
Registro no Conselho Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente de 
Itapevi/SP: 036/2018.
 
Registro no Conselho Municipal de Assistência Social de Itapevi/SP: 035/2011.
 
Utilidade Pública Municipal (Itapevi/SP): Lei Nº 2109, de 03 de outubro de 2011.
 
Utilidade Pública Federal concedido em 09/10/2014.

    O Serviço Social na instituição contribui para a melhoria da convivência familiar 
e comunitária dos educandos, na perspectiva da promoção social e cidadania, 
através do trabalho socioeducativo, atendimento social, entrevista com as famílias, 
visitas domiciliares, encaminhamento para atendimento na rede, representações 
nos conselhos municipais (CMAS e CMDCA) e acompanhamento familiar, com 
encontros de famílias e atividades socioeducativas, acompanhadas pela equipe 
técnica de referência do Instituto.
 
Assistente Social: Juliana Melissa de Jesus – CRESS nº 53.862

CERTIFICADos

Serviço social



 O encontro de famílias é realizado com o objetivo que as famílias 
possam compartilhar sua percepção em relação ao desenvolvimento dos 
educandos em casa, na escola e outros espaços. A equipe pedagógica realiza um 
planejamento para demonstrar parte dos aprendizados dos educandos, aprofundar 
o conhecimento em relação ao trabalho do instituto, avaliar processualmente as 
ações e aproximar a equipe com as famílias dos educandos/as.

encontro de famílias
eventos



FORMAR E PLANEJAR
     O Instituto Cacau Show realiza nos meses de janeiro e julho o Formar e 
Planejar, semanas em que toda a equipe está reunida para planejar a execução dos 
programas e projetos do Instituto, a linha formativa com a equipe pedagógica e as
atividades de suporte com a equipe administrativa. Investir na formação da equipe, 
consolidar a cultura interna, reforçar os valores e fortalecer a sensação de time e 
a motivação para o desenvolvimento do trabalho. Nesse ano a formação continuada 
teve entre outras atividades, visita ao polo Betânia para oficina de fotografia com 
parceria do Instituto Tomie Ohtake, apresentações e discussões dos valores para 
elaboração dos planejamentos multidisciplinares.

eventos

No início do segundo semestre, tivemos a reestruturação do programa Inspire Jovem e, para consolidar  nossas práticas, recebemos alguns convidados para troca de vivências como a Tia Dag (Casa do Zezinho), Magno (Instituto Acaia), para a área Educação, Educadores da Fundação Eprocad, na área esportiva, Rubens (Gumboot dance Brasil), para dança e formação com Denise Granados sobre Comunicação Não-Violenta.



     Os eventos do Instituto Cacau Show são discutidos e alinhados no Formar e
Planejar, durante a construção dos planejamentos por áreas/oficinas e 
programas. Têm referência nas datas comemorativas e levam em consideração o 
planejamento pedagógico, a intencionalidade e o que realmente faz sentido para os 
educandos, para assim estimular a criatividade e proatividade de cada um.

eventos

Baile de Carnaval
com a presença de

Alexandre Costa e Murilo Gun

Comemoração de Páscoa



Produção do
Dicionário da

Criança no
 polo Betânia

e Almanaque
de Jogos

no Polo Cacau

Copa do Mundo
de Futsal

Contratação dos novos
jovens aprendizes



Oficina de artes plásticas
 com Lúcio Bittencourt 

Festa
Junina



Temporada de Férias

Intercâmbio do
Léa Rosenberg 

Campeonato na
Fundação EPROCAD



JOES
Jogos

Esportivos

Deriva urbana de
fotografia no centro

de Itapevi



Festival de talentos

Aprender
Cultural

O Aprender é um projeto social e voluntário, realizado em 
parceria com o colégio Pueri Domus, que visa a educação 

de jovens e adultos com as disciplinas de português, 
matemática e ciências humanas e da natureza.



Festa da Gratidão no
Recanto da Cruz Grande

Ida ao Teatro 
A Carruagem de Berenice

Mostra Cultural
do Apoio



 Visita ao Projeto Guri

Sarau Instituto Acaia



Evento sobre a 
Consciência Negra

Festival de
Capoeira

Evento sobre a
Valorização da Mulher



Apresentação Gumboot
Dance Brasil

Gravação do Reality Show
1 Por Todos da Tv Band

Batizado de Capoeira



Mostra Cultural
do Inspire Jovem

Ritual da
Árvore

Cacau Show



Rumo aos 300 tambores OCA
Escola Cultural

Palestra 
“Seu Futuro é Agora”

no Instituto Ser+

Dia do Cuidado para a Equipe



Festa de Encerramento
para 1200 crianças e jovens



Ações
Instituto Sorridents e Instituto Cacau Show

unem forças em prol de um sorriso mais bonito

ADVOGADOS

O Instituto Sorridents, realizou uma parceria 
com o Instituto Cacau Show, para promover uma 
ação de diagnóstico bucal, desenvolveu 
palestras de conscientização para os educandos 
que frequentam o Instituto Cacau Show no 
contraturno escolar.    Os atendimentos foram 
oferecidos aos alunos e seus familiares que 
frequentam o Núcleo Comunitário Betânia pela 

    Promoveram assessoria gratuita a famílias de nossos educandos no Núcleo 
Betânia e no Polo Cacau. Também participaram da formação de 64 jovens 
aprendizes que puderam aumentar seus conhecimentos sobre direito e 
participaram de uma simulação de tribunal.
    Promoveram também uma saída cultural temática para o cinema com a equipe 
GBB através do convite gentilmente realizado pela Rede Cinépolis.

    A equipe do escritório de advocacia Gonçalves,
Basse & Benetti tornou-se nossa parceira para 
nos apoiar voluntariamente nas atividades 
pertinentes à área de atuação jurídica.

Família, no bairro Chácara Santa Cecília, em Itapevi. A ação teve como objetivo 
unir forças entre os dois Institutos das marcas que lideram seus respectivos 
segmentos no franchising brasileiro para beneficiar a comunidade local. “O 
Instituto Sorridents com o Instituto Cacau Show demonstrou o compromisso e 
cuidado que ambas as empresas têm para com a sociedade. Quanto antes as 
pessoas têm acesso aos cuidados com a saúde bucal, menos problemas terão no 
futuro”, conta Claudio Tieghi, Diretor Geral do Instituto Sorridents.



   

    A doutora Sielene Lauria vem realizando a ação dos exames médicos desde 
2015 com nossos educandos.  Todos eles participam de uma avalição clínica com 
objetivo de verificar as condições de saúde, se for constatada alguma alteração, 
os responsáveis são comunicados e direcionados para um acompanhamento com 
especialista, juntamente com uma guia médica para agilizar o atendimento.
    Essa análise clínica é importante para certificar que todos os educandos 
estejam aptos a realizar atividades esportivas que fazem parte da grade permitindo 
que todos tenham acesso à esse acompanhamento.

    O Projeto Adoçando a Vida, em 
parceria com a empresa Cacau 
Show, vem para contribuir com 
ações sociais dentro do município de 
Itapevi e cidades vizinhas. Consiste 
na doação de produtos da Cacau 
Show para adoçar e alegrar 
crianças e adolescentes que se 
encontram em situação de 

projeto adoçando a vida

atendimentos médicos

vulnerabilidade social, atendidos nas instituições sem fins lucrativos e 
devidamente cadastradas em nosso banco de dados. Além disso, realizamos a 
doação de ovos de chocolate, todos os anos na época da Páscoa. 
    Mais do que proporcionar sabor a milhares de pessoas, temos o objetivo de 
formar uma corrente de vidas. Todas unidas por um só gesto: o sorriso.



    O Núcleo Comunitário Betânia pela Família é um centro comunitário localizado 
no bairro Chácara Santa Cecília em Itapevi. O Instituto Cacau Show é parceiro do 
Núcleo e mantém os programas de infância e juventude, atendendo cerca de 350 
crianças e jovens da região com atividades todos os dias da semana. 

POLO BETÂNIA

    Este polo fica localizado no bairro Ambuitá ao lado da Fábrica Cacau 
Show e atende cerca de 1200 crianças e jovens em seus Programas de 
Educação Social e Cultura.

POLO CACAU

ONDE ATUAMOS



Impacto
crianças e jovens atendidos

53 141 334 445 602 624 802 663 714

1789
429

874
1089 1175

1572

1965 2027

2620

487 551
770 1302 1313

831

2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018

Polos ICS Projetos Apoiados

Crescimento de 60% 
nos atendimentos nos 

polos do Instituto!



    A administração do Instituto Cacau Show busca os mais altos padrões de 
excelência na gestão para maximizar o impacto do trabalho desenvolvido com o 
público atendido. Em agosto de 2018 o Instituto recebeu o prêmio Great Place to 
Work Brasil como uma das melhores organizações para trabalhar em Barueri e 
região! O ICS concorreu com empresas privadas de até 999 colaboradores e foi 
a única organização social premiada.

PRÊMIOS



organizações apoiadas



Nossos apoiadores


