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 Acreditamos no poder de transformar pela educação!
 Ah! Essa tal de educação…
 Tanto se discute a respeito da educação integral que por diversos 
momentos nos perguntamos: é necessária? Não estamos falando aqui em 

“tempo” integral, onde as crianças e jovens passam o dia todo na escola, mas 
sim em “formação” integral, que vai além das disciplinas acadêmicas. 
 Fato é que, os países que figuram como subdesenvolvidos possuem 
como causa e consequência, entre eles, o baixo índice de escolaridade da 
sua população, o que responde a questão acima! E num país com dimensões 
continentais, como o Brasil, o desafio de promover uma educação de 
qualidade à sociedade só pode ser alcançado através da união de forças:

 •  Atuação federal em políticas públicas que favorecem e estimulem 
o ingresso e a permanência das crianças na escola;

 •   Participação familiar no acompanhamento da vida escolar;
 •  E para completar, o trabalho paralelo das instituições não 

governamentais de apoio aos estudos e estimulo à novas propostas 
de ensino em diversas áreas;

Para o Instituto Cacau Show, o
 

das disciplinas acadêmicas possuem o mesmo peso, a mesma importância, 
da aprendizagem que promove, através de práticas pedagógicas inovadoras, 
o desenvolvimento das capacidades cognitivas (senso crítico, resolução de 
problemas) e aspectos sociais (responsabilidade, cooperação, integração, 
criatividade), que, ao se relacionar podem proporcionar o desenvolvimento 
e estímulo à um conjunto de competências essenciais que contribuem para 
o sucesso na vida escolar, no trabalho e na vida. 
 Em 2016, foram diversas intervenções e ações voltadas para 
este objetivo, possibilitando o acesso à um mundo de cultura, educação e 
possibilidades! O eco gerado pelo acesso à educação na vida de cada um dos 
jovens, crianças e adultos atendidos pelos projetos do Instituto Cacau Show 
é o que nos motiva e nos faz acreditar, sempre, no poder de transformar 
pela educação!

Ah, essa tal educação!!!





2016 foi um ano e 

tanto! Muito especial para o 

Instituto Cacau Show, e que se pudesse 

ser resumido em uma só palavra, seria “estruturação”.

Com um crescimento do número de alunos a todo vapor, 

logo ficou claro que não conseguiríamos sair do lugar se não 

fortalecêssemos a nossa estrutura. 

Foi a partir daí que retomamos o nosso Plano Estratégico e demos 

continuidade às ações planejadas e registradas. Iniciado em 2014, o 

PEM teve uma retomada fundamental para a orientação das ações 

realizadas em 2016 e o replanejamento e ajustes necessários para 

os anos que virão.

 A equipe de coordenação – operacional e pedagógica, foi 

estruturada para que o acompanhamento diário nos polos e projetos 

pudessem ter uma cobertura maior, com suporte à todas as aulas 

(na elaboração de propostas e produtos), eventos e apresentações 

internos e externos (materiais, logística, transporte, seguro viagem 

e alimentação); desta forma, os instrutores e auxiliares puderam 

focar na demanda das produções e no cuidado com os alunos.

O corpo docente dos projetos sofreu algumas alterações, e a criação 

do Núcleo da Música e dos Grupos de Desenvolvimento, vieram 

corroborar o foco na demanda das produções e no cuidado com os 

alunos. Trata-se da reunião dos alunos participantes dos Projetos 

Violão, Coral, Galera Show e Street Dance, com a intenção de 

estimular e desenvolver valores cooperativos através de atividade 

conjuntas e também a criação de um repertório específico para 

apresentações internas e externas, de acordo com a demanda e 

calendário de eventos do ICS.

 Outra ação de extrema importância nesta estruturação, 

foi a chegada da Patricia Fracon, como diretora geral, que já havia 

realizado um trabalho voluntário de consultoria na elaboração do 

Planejamento Estratégico do Instituto. 

 O setor administrativo também ganhou reforços e garantiu 

a organização geral dos polos e principalmente, da sede do ICS.

Alunos e familiares puderam contar com as intervenções, orientações 

e encaminhamentos propostos pela Assistência Social, que veio 

fortalecer a equipe, através do desenvolvimento de um trabalho sério, 



individualizado e com o compromisso de fortalecer o 

vínculo família x instituto.

 A proposta de atuação nacional, através do 

Projeto de Expansão começou a se desenhar em 

2016, com o mapeamento e construção de possíveis 

parcerias na região Nordeste do Brasil.

 Além de tudo isso, pudemos proporcionar 

à todos os colaboradores do Instituto Cacau Show, 

treinamentos nas mais diversas áreas (educação, saúde, 

finanças, relacionamentos) buscando a promoção de 

uma equipe com preparo pessoal e profissional.

 Esta estruturação também refletiu na relação 

com os parceiros com a criação de ferramentas que 

clarearam e direcionaram melhor a comunicação. E 

essa melhoria resultou em duas novas parceiras, com 

o Grupo Shekinah Company e o Projeto Fazendinha, 

ambos situados em Santana do Parnaíba/SP. 

Com um olho no presente e o outro no futuro, a 

equipe de coordenação e diretoria do Instituto, 

conseguiu realizar as ações previstas, atingindo metas 

e organizando cada vez mais o trabalho realizado 

internamente.

 Ainda temos muito a avançar e crescer. Melhorar 

as estruturas e condições para o desenvolvimento dos 

projetos e oferecer aos nossos alunos possibilidades..... 

para que sejam os protagonistas de suas vidas, atinjam 

metas, realizem sonhos, vençam desafios, transponham 

barreiras, sigam uma carreira, construam seu futuro!!

 

APRENDER É A ÚNICA COISA DE QUE 

A MENTE NUNCA SE CANSA, NUNCA TEM 

MEDO E NUNCA SE ARREPENDE.

LEONARDO DA VINCI
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EVENTOS
ENCONTRO COM AS FAMÍLIAS – MARÇO E AGOSTO’16

 Realizamos em dois momentos no ano, o “Encontro com as 

famílias” dos Projetos desenvolvidos nos polos Cacau e Betânia. 

 Tivemos a presença de muitas famílias que, interessadas no 

desenvolvimento integral de seus filhos, participaram e interagiram 

com os Instrutores em diversos assuntos. 

 Além da apresentação do funcionamento do Projeto e 

combinados de aula, os responsáveis e familiares puderam conhecer 

os conteúdos e propostas desenvolvidas ao longo dos semestres.

PÁSCOA – MARÇO’16

Diferente das tradicionais comemorações 

da Páscoa, os projetos ICS promoveram 

com os alunos diversas atividades em aula, 

reforçando e dando continuidade aos valores 

que acreditamos através da educação!!!

 Foram diversas atividades como 

desafio musical, gincana da caça aos ovos, 

testes cognitivos e jogos matemáticos, pintura 

facial, boca do coelho, oficina de brinquedos e 

até a produção de um delicioso bombom de 

Páscoa!  



 DIA DO AMIGO – MARÇO’16

 Para incentivar a participação e promover 

momentos de descontração entre amigos, realizamos 

nos Projetos Coral e Street Dance o “Dia do Amigo”.

 Cada aluno matriculado pode levar um amigo 

para fazer a aula que frequenta. Foram momentos de 

cooperação e compartilhamento de técnicas que finalizou 

com uma bela apresentação de todos os participantes.

I OLIMPÍADAS E PARALIMPÍADAS – ABRIL E MAIO’16 

 Com o objetivo de trazer o significado do “Espírito 

Olímpico e Paralímpico” para os alunos do Instituto e 

promover atividades que estimulassem valores como: 

cooperação, respeito e inclusão, realizamos em maio’16 a 

primeira edição das Olimpíadas e Paralimpíadas do ICS.

 Foram diversas modalidades disputadas, onde os 

alunos, representando algum país, puderam vivenciar.

Para abrilhantar a cerimônia de abertura, tivemos a presença 

da ex-jogadora da seleção brasileira de futebol feminino, 

Juliana Cabral, medalha de prata na Olimpíadas de Atenas 

e hoje apresentadora do programa “Tudo sobre Futebol” 

na ESPNW.

 Também contamos com a presença da ex-jogadora 

de futebol da seleção brasileira Militar, Melissa Forster 

Sodré, medalha de ouro nas Olimpíadas. 

 As atletas compartilharam com os alunos 

experiências profissionais e ressaltaram a importância do 

esporte, educação, respeito, oportunidades e escolhas.

Foram momentos incríveis, e diferente das Olimpíadas 

oficiais, aqui, todos os países se consagraram campeões!! 

DIA MUNDIAL DA DANÇA! – ABRIL’16

 Nada melhor que dançar para comemorar o Dia Mundial da Dança, 

não é mesmo?

 E foi exatamente assim que os alunos do Projeto Brincando com 

os Ritmos - polo Léa Rosenberg comemoraram este dia tão especial.

 As aulas foram direcionadas para os diferentes ritmos musicais, 

com a intenção de desenvolver aspectos físicos (elementos que envolvem 

o esquema corporal, coordenação motora associada ao equilíbrio e 

flexibilidade), cognitivos (ritmo), afetivos (emoções e sentimentos vivenciados 

na coreografia) e sociais (integração) dos alunos envolvidos nesta prática! 



INTERCÂMBIO DE JOGOS – JOES –  

MAIO E OUTUBRO’16 

 Foram dois momentos de uma atividade muito 

especial, o Intercâmbio de jogos e esportes - JOES.

 Em parceria com o Instituto ABB, o JOES foi 

realizado no Polo Cacau, com os alunos de 10 a 12 anos 

do Projeto Brincando e Aprendendo, numa manhã repleta 

de jogos e brincadeiras, onde puderam trocar experiências 

e vivenciar diversas atividades.

 Já no segundo momento, a troca foi entre os alunos 

do polo Cacau e do polo Betânia, com novas brincadeiras e 

jogos propostos e selecionados por eles. 

OFICINA DE CRIAÇÃO – LUCIANO MARTINS – MAIO’16

 Dia 17 de maio tivemos a presença pra lá de especial 

de Luciano Martins que, desde 2008, vem dedicando sua 

carreira exclusivamente às artes plásticas. São mais de 80 

mostras em seu currículo (nacionais e internacionais) e 

atualmente, Luciano assina uma coleção de produtos vendidos 

na Cacau Show. 

Foi convidado para participar como artista âncora de um dos 

maiores eventos de arte outdoor do mundo, que aconteceu 

pela primeira vez na cidade de Florianópolis, a Cow Parede.

 Com os alunos do Instituto, Luciano Martins pode 

compartilhar um pouco da sua história de vida e trajetória 

profissional. Com muita simpatia e simplicidade, deu uma 

verdadeira aula sobre criação e desenho.

 E numa atmosfera especialmente preparada com o 

clima natalino, os alunos soltaram a imaginação, desenhando 

cenas que os remetessem ao Natal, à família, à união e 

confraternização!

 Todo este trabalho maravilhoso virou tema das 

embalagens dos Panetones Cacau Show, sabores tradicional 

e gotas!



AMISTOSOS DE FUTSAL – MAIO, SETEMBRO E OUTUBRO’16

Afim de incentivar a prática esportiva e colocar em prática as aprendizagens adquiridas nos treinamentos 

de Futsal, foram promovidos em dois momentos do ano jogos amistosos para ambas as categorias, 

grupos Fut 1 e 3 (11 - 13 anos) e grupos Fut 2 e 4 (13 - 16 anos).

Em maio, as partidas aconteceram com o time “Milan - Itapevi” (equipe de futsal e de futebol de 

campo que participa de campeonatos da cidade). 

No mês de setembro foi a vez das turmas do Instituto ABB participarem das partidas com o ICS.

Em outubro os alunos da turma 3 do Projeto Futsal receberam, no polo Cacau, o time Paulistana 

Esporte Clube para, juntos, realizarem mais uma série jogos amistosos. Com a participação de 15 

alunos do time da casa e outros 12 do Paulistana, a rapaziada entre 14 e 16 anos realizaram belas 

jogadas, com bolas disputadas e muita garra. 

Além de promover a prática do jogo, com a aplicação das táticas e técnicas desenvolvidas em aulas, os 

alunos puderam trocar conhecimentos, experiências e estabelecer novas amizades e adquirir novas 

habilidades.! E desta forma, todo mundo ganha!!!

OFICINA CARRINHO DE ROLIMÃ – MAIO’16

 Inserida no planejamento das aulas de Esporte do Projeto 

Brincando e Aprendendo do polo Betânia, a Oficina de carrinho de 

Rolimã – entre outras propostas, enfatizou as brincadeiras de infância 

e relacionou com as referências esportivas, neste caso, Ayrton Senna, 

que teve a sua história contada aos alunos através de vídeos e relatos 

sua carreira e vida enfatizando a importância e o legado construído pelo 

ídolo mundial. 

 Os carrinhos foram construídos com madeiras de paletes, e os 

alunos, além de contribuírem com os materiais, também decoraram os 

carrinhos e, é claro, se divertiram muito!!!



FORMATURA SENAC – ICS – JUNHO’16

 Depois de muita dedicação e estudo, os alunos dos 

cursos geridos pelo Senac em parceria com o Instituto Cacau 

Show, concluíram seus estudos! 

 Foram 28 alunos que se formaram em Logística ou 

Recursos Humanos, conquistando a certificação de “Técnicos” 

depois de uma jornada de 800 horas de estudos, iniciada em 

fevereiro de 2015 e concluída em junho de 2016. 

 A cerimônia de formatura aconteceu no dia 22 de 

junho, na Unidade Osasco do Senac e contou a participação 

dos novos profissionais e também da presidente do ICS, Maria 

de Fátima Campos da Costa. 

 Acreditando no poder de transformar pela educação, 

o ICS parabeniza os novos formandos e deseja muita força 

e sucesso nessa nova etapa conquistada!!!

APRESENTAÇÃO DE STREET DANCE – JULHO’16

 Convidados para participar da 1a edição da Mostra 

de Dança “Keep on Dancin’”, uma realização do Shekinah 

Company, parceiro do Instituto, os alunos se apresentaram 

com a coreografia Moving Strongly, que levou a plateia ao 

delírio!! 

 Este é o resultado do comprometimento dos alunos, 

que não faltaram nos ensaios e se dedicaram ao máximo, 

sempre com o sorriso no rosto e a alegria no olhar, e do 

incentivo da instrutora Juliana, que através do seu trabalho 

diário nas aulas do projeto, conseguiu desenvolver no grupo 

habilidades além das motoras, as afetivas!!!

MOMENTO MAESTRO – JUNHO’16

 Imagina você ser maestro por um dia? Imagina você 

ter o “poder” de alterar a música, andamento, velocidade, 

altura com apenas um pedaço de madeira na ponta dos 

dedos (batuta)? 

 Através da execução de duas músicas (Fur Elise e 

Asa Branca) os alunos dos Projetos Violão e Galera Show 

puderam, pela primeira vez, reger nossa mini orquestra!!! 

 O objetivo desta proposta foi dar aos alunos 

diretrizes básicas no que se refere a regência e proporcionar 

um momento divertido e de descontração onde tanto os 

“regentes” como os “músicos” desenvolveram e aguçaram 

seu poder de concentração, senso rítmico, melódico e não 

menos importante o entrosamento e respeito mútuo.

SEMANA JUNINA – JUNHO’16

 A Festa Junina é uma das manifestações culturais 

existentes no mundo, e no Brasil se constituiu através da 

alegria que as brincadeiras proporcionam e as deliciosas 

comidas típicas dessa festividade. 

 Por isso, o ICS desenvolve seu “arraiá” durante o mês 

de junho, promovendo a cultura popular brasileira através da 

vivência dessa deliciosa tradição, com uma linda homenagem 

ao Mestre Luiz Gonzaga e as tradições nordestinas. 

Foram diversas atividades, realizadas em todos os Projetos e 

Polos, onde os alunos puderam conhecer melhor as tradições 

juninas e, é claro, se divertir e dançar muito.



TEMPORADA DE FÉRIAS – JULHO E DEZEMBRO’16

 Pelo primeiro ano, realizamos a “Temporada de 

Férias” – duas semanas estratégicas do ano, uma no mês 

de julho e outra em dezembro.

 Ambas as edições, foram um sucesso, com a 

participação em massa dos alunos, tanto no polo Cacau 

como no polo Betânia.

 Com uma programação bastante diversificada, os 

alunos puderam participar de diferentes vivências, com muito 

entusiasmo e dedicação. A melhor maneira possível de dar 

“boas vindas” às férias!

EXPOSIÇÃO “THE ART OF THE BRICK” – OUTUBRO’16

 O americano Nathan Sawaya, fã dos bloquinhos 

de montar desde sua infância se dedicou a esta arte e o 

resultado pode ser conferido pelos alunos dos Projetos dos 

polos Cacau e Betânia na exposição “The art of the brick”, 

realizada na Oca do Parque do Ibirapuera em São Paulo, no 

dia 07 de outubro.

 Foram 80 obras criadas com mais de um milhão 

de peças de Lego, que fascinaram os alunos! Dentre elas a 

“Monalisa” de Leonardo da Vinci, “O pensador” de Rodin, e 

a novidade feita especialmente para a exibição brasileira, um 

retrato do jogador Pelé.

APRESENTAÇÃO PROJETO BRINCANDO  

COM OS RITMOS – SETEMBRO’16

 Os alunos do projeto Brincando com os Ritmos, 

realizado na instituição parceira Léa Rosenberg, foram 

convidados a se apresentar no Fórum da Educação na 

Perspectiva Inclusiva – evento que acontece anualmente, 

promovido pela Secretaria da Educação do município de 

Carapicuíba.   

 As coreografias apresentadas nos ritmos pop e 

funk emocionaram o público composto por mais de 300 

profissionais da área da educação.

FOLCLORE – AGO’16

 Para celebrar o mês do Folclore, o Projeto Brincando 

com os Ritmos, em parceria com no polo Léa Rosenberg, 

realizou uma apresentação teatral do Sítio do Pica Pau 

Amarelo!

 Envolvendo música, dança e interação com os 

alunos, os instrutores se transformaram em três queridos 

personagens do Sítio: o Visconde de Sabugosa, Narizinho e 

Pedrinho.



SEMANA DAS CRIANÇAS – OUTUBRO’16

 Foi uma semana de tirar o fôlego em todos os 

projetos!

 Com uma programação especialmente elaborada 

para comemorar o dia das crianças, os alunos se divertiram, 

se encantaram, se superaram....

 Brincadeiras tradicionais foram resgatadas, e nem os 

mais crescidinhos resistiram às amarelinhas, cordas e pião.

No projeto Brincando com os ritmos, polo Léa Rosenberg, 

a turma toda requebrou na brincadeira da “Batata Quente”, 

mas antes deram uma alegrada no visual com pinturas faciais 

que arrasaram!

 Os alunos do Projeto Brincando e Aprendendo do 

polo Betânia se deliciaram com diversas atividades como o 

jogo da memória dos Super Heróis,  games antigos, corrida 

de carrinhos e o grande favorito, o karaokê!

 No polo Cacau o que não faltou foi movimentação!! 

Em todos os projetos as atividades foram um sucesso. Tivemos 

sessão cinema, construção de monstrinhos, jogos inéditos na 

quadra, nos tabuleiros; desafios de dança e música, produção 

de dedoches para contação de histórias e até discussões e 

reflexões sobre a infância e o simbolismo das coisas!

Com tantas atividades, o envolvimento e o encantamento 

dos alunos foi notório..... em cada sorriso, em cada brilho 

no olhar!!!

FESTA DA GRATIDÃO – OUTUBRO’16

 Como parte do calendário anual do Colégio Recanto 

da Cruz Grande, parceiro do Instituto Cacau Show, a Festa da 

Gratidão deste ano trouxe à tona um dos maiores problemas 

enfrentados na atualidade, a preservação ambiental. 

Através do tema “Planeta Terra nossa casa”, os alunos 

realizaram, nas aulas do Leitura Viva, produções para 

exposição anual;

1º e 2º ano: varal da preservação. Ilustrações e frases sobre 

o tema, inspirados no livro “O desafio mãe natureza” e na 

música de Toquinho “Herdeiros do Futuro”;

3º e 4º ano: produção de poemas com os livros “A semente 

e o fruto” e “O desafio mãe natureza” como suporte;

5º ano: produção de “cards” retratando os problemas 

ambientais baseado no livro “Uyrá, o defensor do planeta”.



CONSCIÊNCIA NEGRA – NOVEMBRO’16

 Celebrado no Brasil em 20 de novembro, 

o Dia Nacional da Consciência Negra foi criado 

em 2003 e instituído em âmbito nacional, sendo 

considerado feriado em cerca de mil cidades em todo o 

país e nos estados de Alagoas, Amazonas, Amapá, Mato 

Grosso e Rio de Janeiro por completo. 

A ocasião é dedicada à reflexão sobre a inserção 

do negro na sociedade brasileira, e a escolha da data foi 

em homenagem a “Zumbi dos Palmares”. Sendo assim, o 

Dia da Consciência Negra procura remeter à resistência 

do negro contra a escravidão de forma geral, desde o 

primeiro transporte de africanos para o solo brasileiro.  

No ICS, com a missão de desenvolver as habilidades e 

potencialidades de cada aluno, a data foi comemorada 

com muito empenho, respeito e cooperação nas 

propostas desenvolvidas, promovendo uma ampliação 

no repertório cultural dos alunos e o pensamento crítico 

reflexivo, alertando para a diferença entre preconceito e 

auto preconceito, valorização da cultura e o resgate da 

identidade Afrodescendente!

 Tivemos apresentações de Maculelê, rodas 

de debate sobre preconceito e poder, análise de letras 

de samba compostas por artistas negros, brincadeiras 

africanas, poemas recitados, jogos africanos de tabuleiro 

e a produção de bonecas de nó (Abayom).

Para encerrar com chave de ouro, os alunos das turmas 

de Capoeira participaram do ritual do Batizado e troca de 

corda, com som ao vivo produzido pela turma do Galera 

Show e a participação de convidados especiais!

Foi uma grande homenagem, com muita música e diversão, 

mas acima de tudo uma maneira singela de agradecer ao 

povo africano pelas suas contribuições culturais!! 



Festa de encerramento – Dezembro’16

Como parte do nosso calendário e tradição do ICS, realizamos 

nos dias 12 e 13 de dezembro de 2016 as festas de 

Encerramento do ano nos polos Betânia e Cacau.

Foram dois dias de muita alegria, onde os alunos puderam 

mostrar a todos os presentes, lindas apresentações envolvendo 

os projetos Galera Show, Coral, Violão e Street Dance.

Além disso, jogos, brincadeiras, sorteio de brindes e comidinhas 

fizeram parte da programação que envolveu a todos num clima 

de felicidade e união. 

TORNEIO INTERNO DE FUTSAL – DEZEMBRO’16

 No dia 03 de dezembro tivemos uma manhã cheia 

de disputas, jogadas ensaiadas, dribles e, é claro, muito gols!

Realizamos a segunda edição do Torneio Interno de Futsal, 

com a realização de 2 torneios.

 O primeiro reuniu 30 alunos e contou com 7 

equipes distribuídas em duas chaves que disputaram uma 

fase de classificação. 

 O segundo torneio contou com a participação 22 

alunos distribuídos em 5 times que disputaram uma fase de 

classificação, jogando todos contra todos. 

 As duas melhores equipes de cada chave, em cada 

torneio, foram classificadas para a fase final, onde houve a 

disputa de semifinais e posteriormente a final.

 Além das equipes campeãs, o artilheiro do torneio 

e o goleiro menos vazado também tiveram uma premiação 

com medalha. 

 O evento foi um sucesso, no geral, tivemos a 

participação de 52 alunos das turmas do Projeto de Futsal, 

compondo 12 equipes em 23 jogos disputados!

APRESENTAÇÃO STREET PROFAZ - DEZEMBRO’16

 Para festejar um semestre de conquistas, os alunos 

das turmas do Street Dance do Profaz – parceiro do ICS 

desde agosto de 2016 – realizaram, sob a supervisão 

criteriosa da Instrutora Juliana D’Alessandro, uma bela 

apresentação que empolgou a todos.

 Apesar do pouco tempo de aula, os alunos 

conseguiram representar na coreografia movimentos básicos 

com deslocamentos, ritmo e coordenação motora com a 

música Talk Dirty de Jason Derulo.




