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 Caros Amigos,

 Como vocês sabem, o Acaia tem três núcleos: Ateliê, Sagarana e Pantanal.
Todos eles se ocupam em oferecer a jovens condições de melhor se incluírem na 
sociedade através de ambientação social e educação formal.
 Ocorre-me comentar aqui que os “alunos” de cada núcleo são muitos dife-
rentes entre si.
 Os frequentadores do Ateliê vivem em favelas ou no Cingapura, 80% têm 
parentes próximos no sistema prisional, vivem num contexto onde campeiam dro-
gas e a disciplina social é frouxa. São admitidos no Ateliê sem nenhuma prova. 
 Levar essas pessoas a adaptarem-se bem na e com a vida é a tarefa a que 
nos propomos. Vocês verão neste relatório a descrição dos progressos que temos 
feito no tratamento dessa questão, com os cerca de 400 frequentadores do Ateliê.
 Já no Sagarana a situação é bem diferente. Ali temos a elite dos alunos das 
escolas públicas. Seus 40 alunos, que pretendem fazer faculdade, são selecionados 
em um grupo inicial de 200 adolescentes por exames cuidadosos e criteriosos. O 
plano que se lhes oferece é severo (aulas todos os dias, de 2ª-feira a 6ª-feira, e os 
sábados também comprometidos). Ao aceitar essas condições mostram que têm 
garra. Com garra e bons ensinamentos, vão longe.
 No Acaia Pantanal temos outro contingente. Para 60 crianças ribeirinhas 
(de 6 a 11 anos) vivendo fora de um contexto letrado, é oferecida oportunidade 
de frequentarem um curso formal, correspondente ao primeiro ciclo do ensino 
fundamental, com a possibilidade de, ao término dos estudos, irem à Escola de Bo-
doquena, da Fundação Bradesco, onde irão até o fim do ensino médio. Esse belo 
trabalho de adaptação às condições muito especiais do Pantanal vocês encontra-
rão descritas nas páginas a seguir.
 Este relatório conta o que o Acaia faz, como tem desenvolvido e tentado 
criar meios mais adequados para cuidar dos seus alunos. A replicabilidade dos 
nossos procedimentos é uma das nossas preocupações, e o desejo de troca de ex-
periências com instituições congêneres, uma constante.
 Agradecemos sua leitura e qualquer sugestão será bem-vinda.

Fernão Bracher

Instituto Acaia
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DADOS DO INSTITUTO

Início do Instituto Acaia
Data de fundação: 3 de abril de 2001

Endereço Sede do Instituto
R. Dr. Avelino Chaves, 80
Vila Leopoldina CEP 05318-040
São Paulo SP Brasil
Tel: 55 (11) 3643-5533
Fax: 55 (11) 3643-5515
e-mail: infoacaia@acaia.org.br
www.acaia.org.br

facebook.com/institutoacaia

Orçamento
2015: R$ 9.000.000,00
Previsão para 2016: R$ 9.000.000,00

Em 2015 o Instituto teve dois 
projetos – “Barracos-Escola” 
e “Marchetaria e Malhete” – 
aprovados pelo CONDECA/SP, os 
quais estão disponíveis para receber 
doações incentivadas.

TÍTULOS

CMDCA  Conselho Municipal dos 

Direitos da Criança e do Adolescente – 

São Paulo e Corumbá

COMAS  Conselho Municipal de 

Assistência Social – São Paulo e 

Corumbá

CAS  Secretaria Municipal de Assistência 

e Desenvolvimento Social 

CEBAS  Certificado de Entidade 

Beneficente de Assistência Social (MDS – 

Ministério do Desenvolvimento Social e 

Combate à Fome) 

SMADS/SP  Secretaria Municipal de 

Assistência e Desenvolvimento Social

SEDS/SP  Secretaria de 

Desenvolvimento Social do Estado de 

São Paulo

Certificado de Inscrição Pró-
-Social

UPF  Utilidade Pública Federal

UPE  Utilidade Pública Estadual

UPM  Utilidade Pública Municipal 

das Prefeituras de São Paulo e de 

Corumbá

CRP  Conselho Regional de Psicologia 

de São Paulo

CDH  Certificado de Entidade 

Promotora de Direitos Humanos

Vara da Infância e Juventude 
da Lapa (SP)

Auto de Licença de 
Funcionamento

Auto de Vistoria do Corpo de 
Bombeiros

CENTS  Cadastro de Entidades do 

Terceiro Setor

CRCE  Certificado de Regularidade 

Cadastral de Entidades

CEDHESP  Cadastro das Entidades 

de Defesa dos Direitos Humanos do 

Estado de São Paulo
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Operacional
Claudio Souza de Oliveira
Eliel Ramos
Gilcéria Rosa da Silva
Lucineide Moreira Bonfim
Maria Aparecida da Rocha
Maria de Fátima Alves Andrade
Paulo Orestes da Silva
Quitéria Adriana da Silva Barros
Simone dos Santos Paixão

Manutenção e Segurança 
Supervisão: José Ferreira de Castro Neto 

AUM Construções 
Infonetware
MDotti Tecnologia
Renato Brito de Almeida
Sergio Alves da Silva
Plansevig 

ASSESSORIAS
Assessoria Jurídica
Drª Sandra Alves Silva
Dr. Theotonio Maurício Monteiro de Barros

Assessoria Contábil / Financeira
Empresarial FS

Auditoria
Price Waterhouse Coopers

Design
Grafia | Diagrama_Gisa Bustamante

Presidente e Vice-Presidente
Fernão Bracher e Sonia M. S. B. Bracher

Diretora
Elisa Bracher

Membros do Conselho Fiscal
Mario Luiz Amabile
José Irineu Nunes Braga
Marcio Akira Kashihara

Direção Jurídico-Administrativa
Drª Sandra Alves Silva

Assistência Financeira
Fernanda Ferreira dos Santos
Jéssica Barbosa Lira

Secretaria 
Marina Menezes da Silva Lima Ramos

Assistência Administrativa
Marcia Bolognesi

Projeto Nota Fiscal Paulista
Maria Aparecida Adamo

DOADORES

Doadores Pessoa Física
Candido Botelho Bracher
Ezequiel Grin
Fernão Carlos Botelho Bracher
Gloria Kalil
Lucas Ralston Bielawisk
Marcelo Guarnieri
Paulo Bracher Franciosi

Doadores Pessoa Jurídica
Consenso A. Patrimonial Ltda.
Google Brasil Internet
Secretaria da Fazenda do Estado  
de São Paulo (Programa Nota  
Fiscal Paulista)

Gestão Jurídico-Administrativa

A administração do Acaia é feita em departamento 
que provê os serviços básicos de RH, contabilidade 
interna e serviços do Instituto. A contabilidade 
formal é tarefa da empresa “Empresarial FS”. O 
atendimento jurídico fica igualmente a cargo da 
diretoria administrativa.

Todas as tratativas junto à Vara da Infância e 
Juventude, Conselhos Tutelares e outros órgãos 
de garantia de direitos são de responsabilidade 
do Departamento Jurídico do Instituto Acaia, 
como também o acompanhamento das políticas 
públicas dos municípios de São Paulo (SP) e 
Corumbá (MS), emanadas dos Conselhos Municipais 
dos Direitos da Criança e do Adolescente (CMDCA) 
e de Assistência Social (COMAS). 

O Acaia mantém seu cadastro junto à Vara 
Criminal do Foro Regional IV – Lapa (SP), 
e recebe significativas doações de gêneros 
alimentícios, produtos de limpeza e higiene 
oriundas de cumprimento de penas alternativas. 
Igual cadastro está em trâmite perante a Vara 
Criminal de Corumbá (MS).
 
Em 2015 o Instituto potencializou a parceria 
firmada com o CEPEMA (Central de Penas e 
Medidas Alternativas) da Justiça Federal.
 
O Instituto Acaia, como organização de apoio 
socioeducativo, tem o dever de assegurar às 
crianças, aos adolescentes e respectivas famílias a 
garantia de seus direitos básicos como cidadãos. 

(in memoriam)
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O que fazemos 

 O trabalho do Ateliê Acaia é realizado na sede e nos dois barracos-escola nas 

favelas “do Nove” e “da Linha”.

 Dividimos nossas ações em atividades e propostas desde as mais flexíveis em termos 

de exigência e rotina às mais organizadas. São as que nomeamos como Pré-Acolhimento, 

Acolhimento, Autonomia e Especialização. Nossa estrutura reflete o público, o horário e o 

local em que recebemos nossos frequentadores.

Frequentadores: 400, divididos da seguinte maneira:

Período integral – 20 / de 3 a 5 anos – Pré-Acolhimento
Manhãs – 100/ 6 a 11 anos – Acolhimento
Tardes – 110/ 12 a 18 anos  – Autonomia e Especialização
Noites – 70/ adultos acompanhados de crianças pequenas – Acolhimento
Barracos-Escola (Ações Externas) – 100/ idades variadas – Pré-Acolhimento

Atividades oferecidas
Oficinas: Artes (ateliês livres, desenho, xilogravura, tipografia, estamparia e serigrafia), 

Biblioteca, Capoeira, Corte e Costura, Culinária, Estudar, Marcenaria, Música 

(musicalização, cordas, canto, percussão e técnico de áudio), Sentimentos e Vídeo.

Escola de Moda: Parceria com o Fundo Social de Solidariedade (FUSSESP) do Governo 

do Estado de São Paulo. 

Atendimento à comunidade: Plantão Jurídico, Apoio Psicológico e de Saúde.

Grupos: Artesãs da Linha Nove, Olhares do Beco e XiloCeasa.

Terças Culturais: Atividades de cinema e apresentações musicais para os alunos, 

abertas ao público em geral.

 São servidas duas refeições diárias para cada um dos alunos na sede e nos 
barracos-escola e para os alunos de 3 a 5 anos do período integral um lanche é 
oferecido ao final do dia.
 Diariamente são desenvolvidas atividades ligadas à higiene pessoal: banhos, 
escovação de dentes etc.

Início das atividades
1997

12

Atividades nos 
barracos-escola e na 
sede

Ateliê Acaia
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Área de Atuação
Nossa localização/Público-alvo

 A sede do Instituto e do Ateliê Acaia localiza-se na Zona Oeste de São Paulo, 

próxima ao Ceagesp, maior entreposto alimentício da América Latina. A presença do 

entreposto é geradora de trabalho farto e sem qualificação e o intenso volume de 

caminhões favorece amplamente o tráfico de drogas e a exploração sexual infantil.

 Nossos alunos provêm majoritariamente de duas pequenas, embora adensadas, 

favelas, a “do Nove” (270 famílias) e a “da Linha”(360 famílias) e do Conjunto Cingapura 

Madeirit (20 prédios com 400 unidades de moradia). São aproximadamente 1.030 famílias 

e 4.500 pessoas em condições de vulnerabilidade social.

 Diferentemente de populações das grandes periferias pobres de São Paulo, nosso 

público tem, nas vizinhanças, bairros nobres como Alto de Pinheiros e City Boaçava e o 

Parque Villa-Lobos. A Vila Leopoldina, onde estão localizados o Ateliê Acaia, as favelas 

e o Cingapura, era um bairro povoado com pequenas casas e galpões que serviam ao 

Ceagesp até início dos anos 2000. Nesses últimos 15 anos vem passando por um imenso 

desenvolvimento imobiliário e, como consequência, a mudança de sua característica e 

frequência, com a construção de empreendimentos de médio e alto padrão e os galpões 

transformando-se em um polo importante da área de audiovisual. Essa situação gera 

ameaça constante de remoção das favelas e os condomínios, muro a muro com os 

barracos, explicita o conflito de fronteiras e classes sociais no nosso país. 

 A posição geográfica facilita o trânsito dessas famílias por espaços e estabeleci-

mentos em que, muitas vezes, não são bem-vindos. Os jovens, mais expostos a produtos 

caros aos quais associam uma identidade desejada, se esforçam por conquistá-los da ma-

neira mais fácil e a seu alcance, com roubo, furto etc.

 Por outro lado, o fato de o Acaia estar próximo ao Colégio Santa Cruz e à Escola Vera 

Cruz propicia parcerias que temos conseguido estabelecer. Pela organização e montagem 

dos nossos Ateliês, alunos do Museu Lasar Segall e desses institutos de ensino têm utilizado 

nossos espaços para aulas. Jovens e adultos são acolhidos e estimulados a frequentar a 

Educação de Jovens e Adultos e os cursos técnicos do Colégio Santa Cruz. Fizemos uma 

parceria com o FUSSESP do Governo do Estado de São Paulo para a realização da Escola 

de Moda, o que traz para o Acaia mulheres não apenas da comunidade que atendemos. 

Todas essas iniciativas, muito lentamente, misturam os públicos e podem, aos poucos, criar 

relações mais saudáveis entre pessoas de origem e classes socioculturais diferentes.
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 Decidimos, no relatório deste ano, mais do que descrever as atividades realizadas 

em 2015, dividir com nossos leitores algumas questões. Nós nos esforçamos para 

conhecer trabalhos parecidos com o do Instituto Acaia e tomamos decisões novas em 

nossos encaminhamentos.

O nosso trabalho

 Desde o início do Ateliê Acaia, em fins de 1997, trabalhamos com a ideia de que 

nossa meta era criar um ambiente seguro e saudável para que as crianças pudessem 

desenvolver suas capacidades de forma ampla, e fazer isso em uma realidade que é de 

quase 80% de alunos com parentes próximos (pais, irmãos, tios) no sistema prisional e 

vivendo em ambientes de favelas e conjuntos habitacionais como o Cingapura. Queríamos 

assegurar que o Acaia fosse um lugar onde pudessem estar em paz. Através desse espaço, 

bastante livre, pudemos nos aproximar e conhecer, de perto, um grupo social antes 

desconhecido e desconhecedor da organização pública e social de uma grande metrópole. 

Nossas atividades, naquele momento, lidavam com habilidades básicas das crianças.

 Percebíamos um grande descompasso: chamava a nossa atenção a imensa distância 

entre a capacidade de desenvolver as habilidades manuais, rítmicas e físicas e o desenvolvimento 

da linguagem oral, escrita e das abstrações conceituais exigidas pela matemática. 

 Com o tempo, introduzimos atividades que exigiam mais dos alunos: maior 

tempo de concentração, práticas de linguagem, jogos matemáticos, oficinas que lidam 

com tecnologia, como informática e vídeo, grupos de trabalhos específicos focados no 

cumprimento de determinada tarefa.

 Meninos e meninas habilidosos se destacaram nas oficinas escolhidas, mas a 

distância entre as habilidades e o conhecimento formal permanecia.

 A partir de 2005 iniciamos um trabalho sistemático de leitura e escrita e fomos 

aperfeiçoando o modelo do que ficou conhecido como Oficina de Estudar. 

 Essa oficina em relação superou muito as outras oficinas em termos de equipe e de 

tempo, além de, diferentemente das outras, ter caráter de obrigatoriedade e pagamento 

de bolsa auxílio para os alunos.

 Diante dessas dificuldades e fatos, trabalhamos, ao longo desses anos, com o 

intuito de identificar os tópicos e habilidades propulsores da capacidade de adquirir 

conhecimento e nos colocamos como parceiros da escola no desenvolvimento do 

conhecimento formal.

 Ocorre que, mesmo com todos os nossos esforços e os dos alunos do Ateliê e, 

em certa medida, conseguindo equiparar a relação idade-série escolar, a linguagem oral, 

escrita e a capacidade de cálculos e conhecimentos matemáticos continuam muito aquém 

do esperado para crianças e adolescentes dessas faixas etárias.

 Nunca desejamos substituir a escola e sabemos da imensa vantagem que os 

alunos têm ao usufruir as oficinas e os ateliês no Acaia: nas artes, culinária, marcenaria, 

música etc., que promovem diversas aquisições como ampliação do universo cultural, 

autonomia, criatividade e trabalho em conjunto. O Acaia fomenta visitas a museus e 

espetáculos teatrais, saraus literários, música e cinema no Ateliê, atividades estas muito 

ricas e abrangentes e que inserem os alunos nas agendas culturais da cidade.

 Mesmo assim, tudo isso não é suficiente sem a consistência de uma boa expressão 

oral e escrita, da organização dos pensamentos nas lógicas exigidas pela sociedade urbana. 

Estas considerações nos levam a duas questões:

 1. Com que preparo devem os alunos nos deixar aos 18 anos?

 2. Quais as qualidades e as características das pessoas que recebemos em suas 

formações sociais e culturais?

 A primeira nos leva a um olhar mais para fora de nós mesmos, no sentido de 

entender com quem eles competem e onde irão se inserir. 

 A segunda faz com que nos aproximemos ainda mais da população que recebemos.

Diante desses elementos é importante identificar o que se perde por não sermos uma escola.

 Uma escola precisa trabalhar com o ritmo ideal e não com o real. É um local de 

aceleração do conhecimento. Existe o desafio de dar conta de um conteúdo previamente 

estabelecido em tempo determinado.

Muita paciência e 
atenção para interpretar 
um texto

É preciso fôlego para 
seguir curioso
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No manuseio e na escolha, o 
aprendizado vai se fazendo

O que criaram a partir 
dessas páginas?

Leitura e imaginação 
compartilhadas

Batalha de quadrinhos: são muitas 
as estratégias de aproximação com 
a linguagem

Imaginando a história

 Como alcançar isso continuando a olhar as particularidades de cada aluno e desse 

grupo em especial?

 Trabalharmos nesse sentido significa abrir mão, em grande medida, dos ateliês 

livres, e uma inversão, ou, ao menos, uma divisão menos proporcional das horas dedicadas 

aos ateliês e às aulas formais estabelecidas.

Novos rumos

 Resolvemos, para 2016, fazer uma experiência com os alunos menores, ou seja, 

os do período da manhã. Organizaremos as atividades dividindo igualmente as horas 

dedicadas aos ateliês e ao ensino formal (aulas de matemática e língua portuguesa).

 Dessa maneira, aumentaremos de duas para cinco vezes por semana o número 

de aulas de matemática e língua portuguesa, e com isso esperamos diminuir o prejuízo 

escolar desse grupo.

 Por que iniciar essa experiência com os pequenos?

 - As crianças menores demonstram interesse espontâneo para o aprendizado e a 

linguagem e respondem muito bem aos estímulos.

 - É muito mais simples, em termos legais, certificar o Ensino Fundamental I. Há 

alguns anos estamos recebendo crianças cada vez mais novas e percebemos a enorme 

diferença nos grupos que começam o trabalho conosco mais cedo.

 Se pudéssemos certificar as crianças, teríamos tempo de desenvolver o trabalho no 

seu todo, uma vez que, partindo da situação social desses alunos, não há a possibilidade 

de eles, por eles mesmos, adquirirem bagagem cultural e de leitura.
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Reuniões de equipe

Educadores atentos e próximos 
de cada um dos alunos

A equipe dos formadores

 Na medida em que reconhecemos que esse grupo social tem características próprias 

e muitas vezes ainda desconhecidas para nós, apresenta-se a dificuldade de encontrar 

profissionais que se disponham a desenvolver seu trabalho a partir de um olhar profundo 

sobre os alunos. Trabalhamos intensamente no sentido de nos confrontarmos com as 

dificuldades, estudarmos e refletirmos em conjunto com os educadores nas diversas áreas.

 A Oficina de Estudar realizada no período da tarde, que necessita de professores 

especializados, enfrenta a concorrência das escolas formais. O que podemos oferecer no 

contrato de trabalho são poucas horas semanais, o que não é atrativo para os professores 

que são contratados cinco dias por semana nas escolas de Ensino Fundamental II. Outro 

fator é que, por sermos uma ONG, somos vistos como uma instituição não segura na sua 

continuidade de existência.

 Como mencionado acima, estas foram reflexões sobre o nosso funcionamento e 

alguns encaminhamentos que pretendemos seguir em 2016.

 De todo modo, continuamos em 2015 com o nosso trabalho cotidiano com 

as crianças na sede e nos barracos-escola. Procuramos manter o olhar acurado aos 

acontecimentos e às interferências no dia a dia que nos cerca: as famílias das crianças 

pouco comprometidas com suas atividades e necessidades básicas, a violência acirrada 

pela crise que nosso país atravessa, a ineficiência da prefeitura e do estado em educação 

e saúde.
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 No intuito de minimizar os danos causados, criamos uma ação para a área de 

saúde. Liderada pela psicanalista responsável pela Oficina dos Sentimentos e uma técnica 

de enfermagem, trabalhamos de modo a suprimir problemas que são frequentes na 

rede pública, como a usual dissolução de boas equipes de profissionais, remanejadas e 

realocadas em outras unidades. Outra questão é que, muitas vezes, existe o atendimento 

para determinado problema, mas a família não consegue se organizar para as consultas e 

para o cumprimento das medicações prescritas.

 Foi feito um contato estreito com o Centro de Apoio Psicossocial Infantil/CAPSi 

Lapa para acompanhamento de alguns alunos com comprometimento psiquiátrico e uma 

parceria com o setor de Fonoaudiologia da Santa Casa, para atendimento e supervisão 

de casos que necessitam de fonoaudiologia. Para algumas especialidades médicas, como 

otorrinolaringologia, oftalmologia, ginecologia e dermatologia, contamos com colegas 

parceiros que recebem os alunos em seus consultórios e outros continuam disponíveis 

para nos ajudar sempre que necessário.

No espaço terapêutico da Oficina de 
Sentimentos eles podem falar de tudo!

Espaço de exposição dos 
trabalhos dos grupos e de 

residência artística

Os grupos

 Constitui-se um grupo quando certo número de alunos, com capacidade técnica 

e de organização, junta-se para exercer uma atividade orientada. A formação dos grupos 

é prioritariamente feita pelo interesse dos alunos pelas práticas das oficinas. São compos-

tos de meninas e meninos mais velhos, entre 15 e 18 anos, podendo agregar ex-alunos. 

Nesses grupos, que às vezes recebem encomendas, eles são treinados na realização de 

orçamentos e exigidos no acabamento dos produtos. 

 Os grupos evidenciam princípios muito importantes para o Acaia: que eles te-

nham um nome desvinculado do Ateliê e que os produtos tenham qualidade para ganhar 

mercado pelas suas características, e não por sua referência a uma instituição que recebe 

crianças e famílias em situação de vulnerabilidade social.

 Nossa expectativa é de que as oficinas organizem os alunos e que seu desen-

volvimento fomente a formação dos grupos. Em 2015, alunos mais desenvoltos da 

marcenaria aceitaram algumas encomendas e dão pontapé a um possível novo grupo, 

batizado “Marcê”, apelido do Ateliê Acaia que faz menção à nossa oficina inaugural.

 O Instituto Acaia conta com uma casa, na mesma rua do Ateliê, onde expõe 

os produtos gerados pelos diversos grupos. Este é um bonito espaço conhecido como 

“Casinha Amarela”.
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 1. XiloCeasa
 Esse é o grupo mais antigo do Ateliê, formado pelos alunos avançados nas artes, 

em especial na xilogravura. No ano de 2015 inaugurou sua participação nas feiras de 

publicações independentes que ocorrem na cidade de São Paulo, tais como a Tijuana de 

arte impressa, realizada na Casa do Povo, Feira Avessa no Sesc Pompeia e Feira Plana, 

no MIS, Museu da Imagem e do Som. Todas essas experiências configuram um grande 

aprendizado para os participantes, que puderam ver seus trabalhos expostos para um 

público diverso e entusiasmado com a produção dos jovens.

 Na tipografia, o grupo deu continuidade às parcerias na elaboração de pequenas 

publicações com o Colégio Santa Cruz, um álbum de gravuras com os participantes do 

ateliê do Museu Lasar Segall, e está produzindo seu último livro, "Pyxai", um conto guarani 

que publicaremos em edição bilíngue com a participação dos índios da aldeia Tekoá Pyau, 

instalados no bairro do Jaraguá, em São Paulo, quase na divisa com Osasco.

 Tivemos a continuidade de aulas de serigrafia e estamparia. O grupo que se 

envolveu com a estampa, a maioria dos alunos também participante do XiloCeasa, realizou 

a produção de imagens que estamparam em camisetas. Eles as comercializaram com um 

selo criado pelo grupo, cujo nome era "Sentido Estampa".

 2. Artesãs da Linha Nove
 O grupo de costura e bordado, formado por mulheres da comunidade, vem, ano 

após ano, ganhando mais espaço em feiras e lojas e recebendo encomendas. Assim, um 

grupo variável de 50 mulheres consegue uma suplementação de renda e algumas delas 

fizeram desse trabalho sua principal fonte de recursos.

 Em 2015 iniciamos o Curso de Moda em parceria com o Governo do Estado de 

São Paulo, que já capacitou 27 mulheres em costura básica e uso de máquinas de costura 

industriais. Essa iniciativa contribui para aumentar o número de costureiras das Artesãs da 

Linha Nove que, em épocas de grandes encomendas, como o Natal, precisava terceirizar 

o trabalho.

 3. Olhares do Beco
 Grupo avançado de vídeo que realiza atividades ligadas ao cotidiano do Ateliê, 

como escopo das aulas: cobertura das Terças Culturais (atividade obrigatória aos nossos 

alunos e abertas ao público em geral, programação que traz música e cinema nos finais 

das tardes de terça-feira), palestras, gravação da produção do trabalho do artista residente 

de 2015, Arturo Perez Gamero, além de trabalhos conjuntos com outras oficinas, como a 

de técnico de áudio.

 Produziram o videoclipe “Samba-enredo 2016”, da escola de samba Império 

Lapeano, dos curtas-metragens “Aluna cadáver” e “Cadu”, e “Rolê”, em coprodução 

com Querô Filmes, e deram continuidade às edições do “Jornal Olhares do Beco”. Toda 

essa produção pode ser acessada no canal “Olhares do Beco”, no YouTube.

 Tiveram aulas específicas de Produção e Pauta com a jornalista da TV Cultura Caia 

Amoroso e de Som e Paisagens Sonoras com o regente Rodrigo Felicíssimo.

 Firmaram parceria com o Espaço Itaú de Cinema e o Galpão VB, da Associação 

Cultural Videobrasil.

Xilogravura, 
estamparia e vídeo 
são algumas das 
atividades do 
período da tarde

Entre linhas e conversas, 
as encomendas vão 
ganhando forma

Escola de Moda: apredizagem 
e certificação
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Os fins de semana e as férias

 O Ateliê Acaia disponibiliza o espaço nos fins de semana para que alunos com 

prática e desenvoltura possam dar continuidade aos seus trabalhos pessoais e à produção 

de encomendas dos grupos.

Programa de férias

 Enfrentamos um ano difícil em termos de captação, e os custos de manutenção da 

sede e das oficinas aumentaram bastante.

 Cortamos um passeio à praia que há mais de 15 anos realizamos ao final de cada 

ano e restringimos o programa realizado nas férias. 

 Apenas um de nossos alunos fez um acampamento fora de São Paulo, com bolsa 

integral oferecida pelo nosso parceiro OBB.

 O Ateliê ficou aberto durante 15 dias em julho e no mês de janeiro de 2016 para 

receber os alunos de 5 a 13 anos para atividades de recreação, garantindo assim que as 

crianças menores permanecessem em ambiente saudável – fator importante para que os 

ganhos de estrutura adquiridos durante o tempo de atividades não se perdessem com 

a rude realidade que encontram no local onde moram –, além de garantir alimentação 

de qualidade. Em janeiro uma boa novidade foi termos, como monitores, alunos mais 

velhos que, juntamente com uma das diretoras, organizaram brincadeiras e improvisaram 

uma piscina de lona. Vamos assim, com carinho e dedicação, driblando as atribulações 

financeiras e aprendendo que as coisas podem ser mais simples.

Atendimento Jurídico

 Ação sólida junto à comunidade, coordenada pela Assessoria Jurídica, que 

disponibiliza um plantão semanal para atender às demandas de documentação, 

aposentadorias e benefícios do INSS, situações familiares que envolvem pensão alimentícia, 

dissolução de união estável, guarda das crianças, violência doméstica e verificar ações 

com crianças que se encontrem em situação de vulnerabilidade maior. Há atendimento, 

assistência e acompanhamento no trâmite processual junto à Vara Especial da Infância e 

Juventude, para que se faça cumprir, de forma justa, a medida socioeducativa aplicada a 

adolescentes que cometeram ato infracional. A parceria com os órgãos públicos viabiliza 

o atingimento das metas. Há, no entanto, entraves burocráticos e morosos do poder 

público municipal e judicial que muitas vezes frustram a expectativa, mas o importante é 

dar assistência à comunidade para garantir, ainda que minimamente, seus direitos.

 Os muitos êxitos obtidos judicialmente em 2015 e a mediação de conflitos em 

parceria com o Conselho Tutelar da Lapa e algumas escolas da rede pública de ensino 

local fizeram crer que esse trabalho vale a pena.

 Nossos agradecimentos ao Conselho Tutelar da Lapa, ao Juizado Especial 

e Promotoria e Vara da Infância e Juventude do Foro IV – Lapa, pelo apoio que vêm 

dispensando, com cordialidade, às nossas demandas.

Quanta diversão em uma 
piscina improvisada
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Considerações Finais

 Estamos sempre a nos interrogar sobre o quanto nossas ações têm de 

assistencialistas quando procuramos sanar as lacunas dos serviços públicos ou, como 

exemplo, o fato de destacarmos um de nossos educadores para buscar diariamente as 

crianças nas favelas e no Cingapura pela manhã, com muito pouca ajuda dos pais. A 

quem caberiam determinadas tarefas?

 Uma de nossas estratégias para o próximo ano é a realização de reuniões de 

pais em pequenos grupos para que, mais diretamente, consigamos o envolvimento das 

famílias no desenvolvimento das crianças e nas ações propostas pelo Acaia.

Os alunos que deixam o Ateliê

 Como queremos que eles saiam para o mundo?

 Com as aptidões ao menos básicas de leitura, escrita e interpretação de textos, 

com capacidade de expressão oral, com a destreza nas quatro operações matemáticas. 

Com a possibilidade de fazerem bom uso da tecnologia: pesquisas na internet, domínio 

dos programas básicos do pacote Office, utilização dos programas específicos das áreas 

escolhidas, e com isso seguirem os estudos ou terem opções de trabalhos melhores que 

os que usualmente teriam.

 Com autonomia para andarem pela cidade, de cabeça erguida, para conversarem 

e se apresentarem aonde quer que tenham de ir.

 Em 2015, seis alunos deixaram o Ateliê em condições bastante diversas.

 Uma das alunas, com aptidões na área de vídeo e com ótima capacidade de leitura 

e escrita, concluiu o ensino médio antes do tempo de precisar deixar o Acaia e continuará 

seus estudos no Sagarana.

 Outra aluna terminou o ensino médio e, com bastante envolvimento em música e 

vídeo, em especial na área de maquiagem, fará um curso técnico de cabelereiro, devendo se 

preparar para prestar o exame para admissão no Instituto Criar de TV, Cinema e Novas Mídias.

Todos envolvidos, 
seja no "Pé no 
barro", horta ou 
música
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 Tivemos um formando com grandes dificuldades de relacionamento e avaliado 

limítrofe em sua capacidade cognitiva. O trabalho de toda a equipe foi intenso para deixá-

-lo alfabetizado, com condições razoáveis de sociabilidade. 

 Dois meninos que ainda não terminaram o ensino médio, mas têm grandes 

possibilidades de conseguir trabalhos nas áreas técnicas de áudio e vídeo, um deles 

também com passagem importante nas artes plásticas.

 O sexto formando deixou o Acaia com estágio certo em uma empresa na área de 

encadernação e deve, caso continue com o desempenho mostrado nos últimos meses, ter 

sua efetivação garantida quando completar 18 anos.

Crianças estimuladas ao convívio e  
à aprendizagem

Nosso dia a dia 
tem concentração e 

brincadeiras

Prêmios e Publicações

Silvia Maia Bracco  – publicação do trabalho “Oficina dos Sentimentos: a construção de um 
espaço terapêutico”, na revista Jornal de Psicanálise, dezembro de 2015, v. 48, n. 88, p. 161-172.

Ana Cristina de Araújo Cintra  – Defesa da tese de doutorado – “Ateliê Acaia e Clínica 
Extensa: uma perspectiva psicanalítica na construção de um projeto institucional” – 
Instituto de Psicologia da Universidade de São Paulo (IPUSP) – maio de 2015.
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EQUIPE

Direção
Ana Cristina de Araújo Cintra 

Elisa Bracher

Olga Maria Aralhe

Secretaria Executiva
Patrícia Yanaguisawa

COORDENAÇÃO DE ÁREAS E 
EDUCADORES

Artes
Coordenação: Fabrício de Jesus  

Barrio Lopez

Carlos Augusto do Amaral Sampaio

Flávio Castellan

Guga Szabzon

José Carlos Gianotti

Marco Antonio di Lorenzi Andreoni

Mônika Debasa

Ynaiá de Paula Souza Barros

Arturo Perez Gamero (artista residente – 

1º semestre)

Ilka Raupach (artista residente –  

2º semestre)

Música
Coordenação: Lucas Simões Borelli

José Henrique Reis Menezes

Matias Capovilla

Rodrigo Passos Felicíssimo

Vídeo
Coordenação: Veronica Lúcia Saenz Davalos

Celso Campos Toledo

Luis Dreyfuss (assessoria)

Primo Filmes (consultoria)

Oficina de Estudar
Coordenação: Daniel Romão da Silva e  

Maria Esther Pacheco Soub 

Alex Fabiano Nogueira

Ana Paula Mateus

Beatriz Kagueyama Toth

Flavia Fernanda Schaefer Siqueira

Gustavo Ignacio Duarte

Juliana Cristina Diniz

Karina Santos da Silva

Lais Pereira de Oliveira

Lucas Monteiro de Oliveira

Luiz Gustavo Gomes de Souza Rocha (Oficina de 

Jogos de Matemática)

Maíra Carmo Marquez

Maria Clara de Almeida Prado Galvão

Miruna Genoino

Natália Ferreira Campos

Renata Ferreira Ventura

Viviane Cavalcante Reis

Biblioteca
Magno Rodrigues Faria

Elias Chagas da Silva

Marcenaria
Coordenação: Enio Alex Assunção

Claudio Shiroma 

Evander Pereira dos Santos

Lindomar Geraldo dos Santos

Taygoara Ramos Schiavinoto

Capoeira
André Luiz Maciel Pinto

Culinária
Romilda Benedita Mendes Fernandes 

Costura e Bordado
Ana Cláudia Bento dos Santos

Francisca Neres da Silva

Oficina dos Sentimentos
Silvia Maia Bracco

Barracos-Escola
Lucialva Valéria Gonçalves Rocha

Luis Gustavo Gomes de Sousa Rocha

Neuza Francisca dos Santos Lins

Taygoara Ramos Schiavinoto

Oficina Infantil
Simone Baptista dos Santos

Valdimere Pereira de Souza

Atividades Lúdicas – Noturno
Lucialva Valéria Gonçalves Rocha

Artesãs da Linha Nove
Maria Clemência Viana dos Santos

Plantão Jurídico
Drª Sandra Alves Silva

PARCERIAS
Academia de Filmes

Academia Internacional de Cinema (AIC)

Amoreira Comercial Ltda. – EPP

Apiacás Arquitetos

Ateliê Kika Levy Cris Rocha

Atelier Luiz Fernando Machado

Auditório Ibirapuera

Arlete Soares

Beacon School

Bita Encadernações, Caixas e Cerâmicas

Casa do Adolescente – SP

Colégio Santa Cruz

Editora 34

ENG Audio e LazzDesign

Escola Vera Cruz

Estúdios Quanta

Fazenda do Pinhal

Galeria Estação

Instituto Criar de TV, Cinema e Novas Mídias

Instituto Tomie Ohtake

Ivan Vilela

Livraria da Vila

Marcenaria Baraúna

Marcenaria da Fazenda

Museu Lasar Segall 

OBB (Outward Bound Brasil)

Olimpia Soccer
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Panaceia Tear & Patchwork – Atelier

Perita Manus

Ráscal Pizza e Cozinha

Teresa Dantas

Uli Burtin (Associação Brasileira de 

Cinematografia – ABC)

Wheat Orgânicos

SAÚDE
Dermatologia

Drª Eliana Senatore

Drª Mariana Dias

Ginecologia e Obstetrícia

Dr. Eduardo Motta

Odontologia

Odontologia Sanseverino

Associação Fortunée de Picciotto

Oftalmologia

Drª Alexandra Dezani Soares

Dr. Ronaldo Barcellos

Ortopedia

Dr. Eduardo Bracher

Dr. Eduardo von Uhlendorff

Clínica Axis de Coluna

Otorrinolaringologia

Dr. André Duprat

Dra. Roberta Ribeiro de Almeida

Fonoaudiologia

Carolina Lopes

Psiquiatria

Dr. Fernando Ramos Ashbar

Drª Silvia Maria Arcury

COLABORADORES
Arquitetura
Base 3 Arquitetos Associados

Sawaya Bracher Arquitetos

Sawaya Engenharia

Una Arquitetos

PROGRAMAÇÃO CULTURAL

ARTES 
Aldeia Tekoá Pyau (Aldeia Guarani)

Intercâmbio Cultural no Centro de Arte 

Contemporânea Inhotim

Oficina de capa com o designer e professor 

Tadeu Costa

Projeto Pé no Barro – visita à Fazenda do Pinhal 

(São Carlos)

Tipografia – palestra com a autora convida 

Heloisa Prieto

Visita técnica ao Estúdio Elástico – Serigrafia

MÚSICA
Andres Salazar e Rick Dub

Banda Huey 

Daniel Oliva

Dinho Nogueira

Flávia Maia e Charles Raszl (Barbatuques)

Heraldo e Luis do Monte

Improvisados / Interferências

Jenifer Campbell

Jovem Palerosi 

Ku Ar Te Tumm

Nanny Soul

Núcleo de Artes Afro-Brasileiras

OCAM (Orquestra de Câmara da USP)

Orquestra Antunes Câmara

Projeto Alma Brasileira & Luz Lima

Sandra-X

The Tendinits

VÍDEO
Bia Abramo – palestra com a jornalista de  

mídia impressa 

Caia Amoroso – palestra com a jornalista  

de televisão

Galpão VB – visita técnica e artística

Instituto Tomie Ohtake – visita à exposição  

de Yayoi Kusama

Rede Record – visita técnica

TV Cultura – visita técnica

DOADORES
Doadores Pessoa Física
Ana Silvia de Araújo Cintra

Ezequiel Grin

Fernão Carlos Botelho Bracher

Heinz Gruber

João M. N. Menegaz

Luiz Alberto Hess Borges

Doadores Pessoa Jurídica
Consenso A. Patrimonial Ltda.

Editora 34

Instituto Credit Suisse Hedging-Griffo

Primos Filmes Ltda.

Quarker Têxtil do Brasil Ltda.

Trinunal de Justiça do Estado de São Paulo 

(Vara Criminal Foro Regional IV – Lapa)
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O que fazemos
 O Centro de Estudar Acaia Sagarana desenvolve suas atividades desde 2005, 

oferecendo um programa de aulas com conteúdo abrangente e boas práticas de 

estudo aos alunos de ensino médio de escolas públicas que têm a continuidade dos 

estudos como prioridade e parte de seu projeto de vida.  

Frequentadores: 36 alunos

Atividades oferecidas 
Aulas de
Biologia
Física
Geografia
História
Língua Portuguesa
Literatura
Matemática
Química

Horário 

Aulas de 2ª a 6ª das 18h às 22h30 e aos sábados, das 8h30 às 17h

De 2ª a 6ª, os alunos têm acesso à sala de aula e aos materiais e equipamentos para 

estudar a partir das 14h.

Carga horária semanal
28 horas de aulas e atividades 

Na sala de aula há 15 computadores conectados à internet disponíveis para uso 

dos alunos.

Início das atividades
Fevereiro de 2005

1. Orientação em aula de Literatura
2. Registro de experimento
3. Alunos em aula de Geografia

1 2

3

Centro de Estudar Acaia Sagarana
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até lá que passa, por um lado, pela disciplina e empenho que cada aluno dedica ao 

seu projeto de continuidade dos estudos e, por outro, pela reparação das lacunas de 

conhecimento e reposição de conteúdos escolares. O que oferecemos difere do que 

oferecem os cursinhos. Não abordamos todo o conteúdo previsto nos vestibulares em 

um ano. Pretendemos desenvolver a autonomia para estudar e a seleção dos conteúdos 

obedece a esse objetivo. Além disso, temos atendimento focalizado na singularidade de 

cada aluno e selecionamos aqueles que possuem, verdadeiramente, um projeto de vida 

que inclua a continuidade dos estudos.

 A parceria com o Curso Anglo, a segunda ação do CE Acaia Sagarana, visa atender 

os alunos que já possuem essa autonomia para o estudo e se encontram preparados para 

construir um programa de estudo próprio e ajustado aos seus objetivos.

O Centro de Estudar (CE) Acaia Sagarana 

  

 O CE Acaia Sagarana desenvolve duas ações principais: a primeira é um curso 

gratuito para 36 alunos que estejam cursando ou que tenham terminado no ano anterior 

o terceiro ano do ensino médio. A segunda ação do CE Acaia Sagarana é uma parceria 

com o Curso Anglo Vestibulares.

 O curso oferecido pelo CE Acaia Sagarana visa, principalmente, fortalecer nos 

alunos algumas das principais competências acadêmicas, ampliando sua autonomia 

para estudar, o seu vínculo com o conhecimento e sua capacidade de gestão do próprio 

processo de aprendizagem. Acreditamos que estas são ferramentas essenciais para que 

eles possam prosseguir os estudos, seja em uma faculdade, em um curso técnico ou em 

um cursinho pré-vestibular.

 Os cursinhos pré-vestibulares se constituem, atualmente, em uma etapa dos 

estudos para parte significativa dos alunos que ingressam nas boas universidades, 

sejam eles de escolas públicas ou privadas. Esses cursinhos se propõem a revisar todo 

o conteúdo de ensino médio em um ano, o que, para muitos alunos, representa uma 

oportunidade para suprir lacunas deixadas por sua formação anterior. Por imprimirem 

um ritmo acelerado, exigem uma prontidão nem sempre presente nos alunos de escolas 

públicas. Sabemos, no entanto, que essas ferramentas são condições necessárias, mas 

não suficientes, para garantir o ingresso nas boas universidades do país. Há um percurso 

Visita ao Catavento 
Cultural

Observação em campo 
no Pantanal
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A persistência diante da dificuldade, do “não saber”, é decisiva e precisa ser exercitada, 

desenvolvida e ampliada para gerar a autonomia dos estudos. Muitos alunos chegam 

ao Centro de Estudar Acaia Sagarana sem a experiência de longos períodos de estudo 

e com uma representação fixa de que “são bons” em algumas disciplinas e áreas do 

conhecimento e “não são bons” em outras, como se fossem características inatas. 

Uma das nossas tarefas é justamente combater fortemente esta crença e conduzir 

um processo de aprendizagem que dissolva essa falsa ideia, dando lugar a outra que 

evidencia que todos podem aprender! Para isso, teremos que provar a eles que sim, que 

eles aprenderão. Algumas de nossas atividades têm mesmo esse objetivo, o de mostrar a 

eles que são capazes de aprender. Outra de nossas tarefas é imprimir um ritmo de estudo 

que exija dos alunos uma atividade cotidiana na qual eles se sintam permanentemente 

desafiados. Propomos atividades que exigem tanto trabalhos individuais como em grupo – 

é muito importante que cada um conheça seu ritmo e sua forma de estudar, que aprenda 

procedimentos de estudo adequados a cada momento ou aprendizagem requerida, e 

que seja capaz de aprender tanto em grupo como individualmente. Para isso, oferecemos 

uma série de condições aos alunos: aulas minuciosamente planejadas passo a passo, com 

desafios precisos e ajustados aos nossos objetivos de aprendizagem; lições de casa que 

complementam a atividade dada em classe e que serão necessárias para a continuidade 

da aula seguinte; sala de aula disponível para o estudo no período da tarde, a partir das 

14h, com monitores, materiais e equipamentos para estudo; aulas específicas de estudo, 

para que o aluno possa ser observado pelos professores ao estudar e receba orientação 

de caráter pessoal para que melhore seu aproveitamento. Além disso, o currículo do curso 

é minuciosamente construído para que parte dos conteúdos seja trabalhada em classe 

e parte seja objeto do trabalho autônomo, o que significa que o currículo é pensado de 

forma a que os alunos tenham de realizar parte da aprendizagem fora da sala de aula. Esta 

é uma vivência necessária para o desenvolvimento da autonomia de estudo. Mas, para 

que isso se torne realidade, é necessária a contrapartida de cada aluno: o investimento 

no estudo, a coragem e a disposição de enfrentar os desafios e as frustrações, a busca de 

relações entre conhecimentos de diferentes naturezas. E é na superação de limites (que na 

maioria das vezes parecem intransponíveis aos olhos deles) que os alunos vão construindo 

uma nova forma de aprender que será decisiva na disputa por uma vaga nas universidades 

públicas e nas particulares consideradas de excelência no país.

Estudo em grupo 
à tarde

Experimento de 
Química

O nosso trabalho

 Nosso trabalho enfoca o que avaliamos como um dos maiores diferenciais entre o 

repertório escolar dos alunos de escola particular e os de escola pública e o que gera maior 

impacto no desempenho obtido nos exames vestibulares: as habilidades necessárias para 

estudar e relacionar-se com novos conhecimentos e a autonomia para estudar.

 Isso significa ajudar os alunos a fazerem bom uso do tempo na tarefa de estudar e 

a tomarem uma série de decisões, nem sempre fáceis, vinculadas à opção pelo estudo, à 

persistência e ao esforço, e também ajudá-los a desenvolver estratégias e as competências 

necessárias para isso. Para que o tempo de estudo seja proveitoso, os alunos precisam 

fazer escolhas acertadas: ajustar as estratégias de estudo aos diferentes assuntos; acertar 

os procedimentos específicos de leitura de textos de diferentes áreas (como exemplo, 

ler um texto explicativo de Física ou um texto de Literatura exige do leitor diferentes 

habilidades nem sempre já desenvolvidas nos nossos alunos); ter disposição para se 

relacionar com textos longos e difíceis, equações complexas, problemas extensos, novos 

conhecimentos; testar hipóteses, errar, conviver com a dúvida. Embora pareçam ações 

simples, estes são alguns dos pontos trabalhados com intensidades distintas nas escolas 

públicas e particulares e são eles que dificultam o avanço para muitos dos alunos. Ao 

se depararem com textos difíceis, que trazem conteúdos novos, muitos se dispersam e 

desistem sob o argumento de que “Eu não consigo entender. Eu sou ruim nessa área!”. 
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 Um dos grandes desafios que temos é lidar com as representações que os alunos 

trazem do que é aprender, estudar, ser bom aluno. Para muitos deles, aprender está 

relacionado a saber e, portanto, obter respostas definitivas. A dúvida, a pesquisa, a 

convivência com a incerteza não faz parte da ideia de “estudar”. No primeiro momento 

o mais comum é que os alunos queiram respostas curtas e se sintam irritados quando os 

professores não as entregam. Isso muda inteiramente ao longo do ano letivo. 

 Outra situação com a qual nos defrontamos é aquela em que os alunos pensam 

em desistir de estudar e um dos motivos apresentados é que se sentem atingidos na 

representação que possuem de si como bons alunos. Um deles certa vez nos disse: “Eu 

sempre fui bom aluno, só aqui eu preciso estudar”, para em seguida arrematar: “Só 

precisa estudar quem é burro”. Esse episódio ilustra um cotidiano que exige trabalho 

árduo para promover a boa relação com o estudo, atividade com a qual possuem pouca 

intimidade e que, em geral, gera alguma frustração e ainda, não raro, um sentimento de 

estarem diante de uma tarefa impossível – muitos alunos nos chegam com um diagnóstico 

fechado: “Eu sempre fui muito ruim em Matemática (ou Física ou Biologia ou outra área), 

nunca vou aprender”. Nosso trabalho se dirige fortemente para a reconstrução do vínculo 

com o conhecimento. Sabemos que isso pode evitar que desistam de estudar e, acima de 

tudo, pode torná-los potentes para aprender. 

 Um fato que ocorre todos os anos sinaliza as mudanças processadas pelos alunos 

e tem grande significado para a nossa equipe: no início do ano, a perspectiva de ter aulas 

todos os sábados, das 8h30 às 17h, de março a dezembro, sem recesso escolar durante 

esse período, suscita sempre receios e reações de desgosto. “Todos os sábados??!” No 

segundo semestre recebemos o pedido do grupo para abrirmos o Acaia aos domingos, 

para que eles possam se reunir, fazer simulados e outras atividades de estudo: nessa etapa 

estudar aos sábados deixa de ser assustador e passa a ser insuficiente.

 Após um ano no nosso Centro de Estudar Acaia Sagarana, temos sempre uma 

porcentagem de alunos que ingressam diretamente nas universidades públicas – nos últimos 

anos, esta porcentagem ficou acima de 50%. Aqueles não aprovados nessas universidades 

podem receber uma bolsa no curso pré-vestibular Anglo para prosseguir os estudos.

 O projeto do Centro de Estudar Acaia Sagarana prevê o acompanhamento dos 

alunos durante os estudos na universidade. Ao longo da graduação, apoiamos os alunos 

que necessitam de atenção, orientando-os diante dos desafios que surgem, sanando 

deficiências, promovendo contato com especialistas das diferentes áreas, auxiliando sua 

inserção no mundo do trabalho sempre que isso se mostra possível.

Alunos assistindo a 
palestra de abertura do 
V Simpósio de Estudos 
Interdisciplinares

Piquenique em 
trabalho de campo no 
Parque do Ibirapuera

Visita ao Catavento 
Cultural

Experimento de 
Química

Registro de 
experimento
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O curso

 No início do ano é realizada uma avaliação preliminar dos alunos selecionados 

que nos permite conhecer o perfil daquela turma: o planejamento das aulas é então 

ajustado às especificidades daquele grupo e os conteúdos são definidos em torno do que 

é estrutural em cada uma das áreas.

 O curso aborda conteúdos de Língua Portuguesa, Redação, Literatura, Matemática, 

Biologia, Física, Química, História e Geografia. Aos sábados são desenvolvidas atividades 

extracurriculares, como estudos do meio, visitas a museus, palestras e filmes. 

 As aulas ocorrem de março a dezembro, das 18h às 22h30, de segunda a sexta-

-feira, e aos sábados, das 8h30 às 17h. Em julho, a época do chamado recesso escolar, é 

realizado um trabalho de campo mais extenso. Nos últimos anos foi possível realizá-lo na 

região do Pantanal Mato-grossense-do-sul (2011 a 2013 e 2015) ou do Vale do Ribeira 

(2014). Os alunos estiveram entre 8 e 10 dias conhecendo a região, sua biodiversidade, 

seus moradores, sua cultura, e aprendendo um pouco mais sobre a realidade local. No 

Pantanal temos uma condição excepcional: os alunos são sempre recebidos pela equipe do 

Acaia Pantanal, núcleo do Instituto Acaia, que cuida de toda a logística da estada do grupo, 

alimentação e apoio ao estudo, agendamento dos locais visitados etc. Esses trabalhos de 

campo representam uma experiência muito rica e reforçam o vínculo com a aprendizagem 

e o conhecimento. 

A parceria com o Anglo

 A parceria com o Anglo nasceu em 2006. Atualmente, a parceria do Centro de 

Estudar Acaia Sagarana com o Curso Anglo Vestibulares oferece 20 bolsas de estudos 

integrais no curso extensivo do período da manhã aos alunos que já terminaram o ensino 

médio em escolas estaduais e que tenham feito toda a escolaridade em escolas públicas 

regulares. Para participar, os alunos devem ter disponível o período integral – de manhã 

para as aulas e à tarde para estudo, também no espaço do Anglo, quando recebem 

orientações específicas e desfrutam de um ambiente propício ao estudo, além de poderem 

dispor de toda a estrutura de atendimento ao aluno do Curso Anglo Vestibulares. 

Seleção para o curso do Acaia Sagarana

 As vagas para o curso do Centro de Estudar Acaia Sagarana são oferecidas às 

escolas estaduais da região por meio de uma apresentação para a direção, a coordenação 

e a equipe docente e depois para os alunos. O processo seletivo, realizado em três fases, 

busca identificar os alunos que possuam motivação para o estudo. A primeira fase, 

eliminatória, consiste em uma prova em forma de teste de múltipla escolha. São eliminados 

os alunos que não conseguirem a pontuação mínima exigida em Língua Portuguesa 

e/ou Matemática. Vale ressaltar que as provas são elaboradas de forma a abranger 

diversos níveis, desde o conhecimento básico da área (por exemplo, as quatro operações 

matemáticas) até aquele correspondente ao terceiro ano do ensino médio. A segunda 

fase consiste em uma prova dissertativa e uma redação. Todos os alunos aprovados na 

segunda fase passam também por uma entrevista e, sempre que necessário, por uma 

terceira avaliação. Esta terceira avaliação ocorre nos casos em que os alunos apresentam 

um desempenho muito defasado em uma única área e visa identificar o potencial de 

aprendizagem do aluno em relação ao conhecimento daquela área.

 Entramos em contato com 18 escolas e aproximadamente 2.800 alunos do terceiro 

ano do ensino médio e as inscrições para o processo seletivo são realizadas nas escolas, 

que nos enviam a lista dos alunos inscritos. No primeiro momento, a maioria dos alunos 

se interessa pelo nosso curso. No entanto, quando explicitamos as exigências referentes à 

frequência e à pontualidade, a maioria desiste. Dos 2.800 alunos contatados, em torno de 

400 alunos se inscrevem, mas apenas metade dos inscritos comparece à prova da primeira 

fase. Destes, comumente 90% são aprovados para a segunda fase, ou seja, em torno de 

180 alunos, dos quais apenas 150 comparecem à prova. 

 A seleção em várias etapas ajuda cada aluno a confirmar seu interesse pelo curso. 

Sabemos que é exigido um grande esforço daqueles que fazem esta opção: aulas à 

noite, de segunda a sexta-feira, aulas aos sábados, presença obrigatória, pontualidade, 

exigência de estudos e tarefas extraclasse. Para muitos, a tarefa de estudar em casa e a 

dedicação de grande parte de seu dia aos estudos é uma novidade. A permanência dos 

candidatos a cada etapa da seleção, além de confirmar o interesse pelo curso, revela uma 

qualidade importante: a persistência do aluno. Esta será uma qualidade necessária e apenas 

a primeira de muitas outras exigências que a atividade acadêmica apresentará a esses alunos 

que desejam mudar sua trajetória de vida e sua realidade por meio do estudo.
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Grupo no trabalho de 
campo no centro da 
cidade de São Paulo

Alunos assistindo a 
apresentação musical 

no Sesc de Corumbá

Seleção para o curso pré-vestibular do Anglo

 A seleção para as bolsas do Curso Anglo Vestibulares é feita a partir do exame 

realizado regularmente pelo Anglo ao final de cada ano letivo. Os alunos que tiverem feito 

o ensino fundamental e o ensino médio em escolas públicas, e que tiverem disponibilidade 

de período integral para estudar, são selecionados por ordem de classificação.

A equipe de professores

 A equipe de professores do Acaia Sagarana é decisiva para o sucesso desse 

trabalho. É composta de profissionais experientes e altamente qualificados que possuem 

em comum o compromisso com a aprendizagem de todos os alunos. Vale lembrar que 

recebemos alunos com diferentes trajetórias e repertórios escolares, o que torna esse 

compromisso uma tarefa exigente e desafiadora. 

 Sabemos que nossa ambição é grande: em um ano, deixar nossos alunos em 

condições de competir por uma vaga nas melhores universidades, disputando-a com alunos 

das melhores escolas particulares. Isso requer professores dedicados e compromissados. 

Um dos aspectos importantes para o nosso trabalho é o valor que damos a cada minuto 

de aula. As aulas têm início rigorosamente no horário marcado, os planejamentos são 

detalhados e buscam o máximo aproveitamento do tempo, e, ao longo de todos esses 

anos, nunca tivemos aulas vagas ou não ministradas. Outro aspecto que merece destaque 

é a seleção dos conteúdos que serão trabalhados e o tratamento didático para adequá-los 

às situações de aprendizagem. Muitas vezes a articulação com as outras áreas é exigida e, 

para tanto, o planejamento precisa ser feito e as aulas precisam ser dadas conjuntamente 

por dois ou mais professores. Além disso, durante todo o ano é preciso manter um olhar 

apurado e cuidadoso para o processo de cada aluno e ter agilidade nos encaminhamentos. 

Isso tudo exige dos professores, além do conhecimento, elementos como tempo, 

dedicação, disponibilidade e flexibilidade. 

 A esta exigência feita procuramos corresponder remunerando nossos professores 

com salários compatíveis com os das melhores escolas de São Paulo.
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Resultados

 Desde o início até o momento (de 2005 a 2015), 421 alunos foram atendidos 

no curso do Centro de Estudos Acaia Sagarana e no programa de bolsas que mantemos 

em parceria com o Curso Anglo Vestibulares. Destes, 250 alunos (59,38%) ingressaram 

em universidades públicas e 48 (11,40%) em universidades particulares de excelência, 

resultando em um total de 298 alunos ou 70,78% dos alunos matriculados em boas 

universidades.

421 alunos atendidos de 2005 a 2015

 Terminamos o ano de 2015 com 32 alunos. Destes, tivemos 24 alunos, ou 75%, 

que ingressaram em universidades públicas brasileiras. 

 Os alunos que não foram aprovados nos vestibulares darão continuidade aos 

estudos em cursinhos pré-vestibulares.

 Da turma de bolsistas do Anglo, 68,75% foram aprovados em universidades 

públicas ou particulares de excelência em 2015. Vale ressaltar que, dos alunos que não 

ingressaram em universidades, 70% prestaram vestibular para Medicina.

250
59,38%
aprovados nas 
universidades públicas

48
11,40%
aprovados em 
universidades
particulares de 
excelência

73
17,34%
aprovados em outras
faculdades particulares

34
8,08%
fazendo cursinho

13
3,09%
não estudam3

0,71%
não encontrado

Os Motivos

 O Centro de Estudar Acaia Sagarana nasceu da percepção de que há parte 

significativa dos jovens brasileiros com as oportunidades de acesso às boas universidades 

reduzidas drasticamente pelas deficiências de um ensino público que ainda não venceu o 

desafio de garantir educação básica de qualidade para todos. 

 A exclusão dos alunos de escola pública da universidade veta uma importante via 

de acesso à participação na vida social, política, econômica e cultural do país. O prejuízo é 

da nação, que não apenas desperdiça seus talentos, mas vê crescer sua dívida social e se 

estreitarem os caminhos para sua superação. 

 Para que o Brasil possa tornar irreversível o caminho do desenvolvimento e ocupar seu 

lugar no cenário mundial, é imperioso que a educação e a formação profissional de qualidade 

também ocupem um lugar de destaque nas agendas do governo e da sociedade civil. 

 A presença tímida dos jovens de escolas públicas nas boas universidades deste país 

empobrece e limita também a própria Universidade, que se vê privada da representatividade 

social e dos benefícios trazidos pela diversidade, que deveria caracterizá-la.

 O desafio está posto: é preciso agir e ampliar as perspectivas de participação 

desses jovens no Brasil. Diante dessa situação, o Instituto Acaia, por meio do Centro de 

Estudar Acaia Sagarana, procura oferecer uma oportunidade para que jovens de escolas 

públicas possam seguir construindo seus projetos de vida e ampliem suas possibilidades 

de real participação na construção da nação. Acreditamos ser esta uma contribuição para 

democratizar o ensino superior e diminuir a desigualdade social existente no país.

Alunos trabalhando 
em grupo em sala  
de aula
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O que fazemos 
 No intuito de contribuir para o desenvolvimento humano e social do Pantanal por 

meio de ações educativas integradas à preservação do bioma, o Acaia Pantanal realiza um 

conjunto de atividades voltadas a crianças, adolescentes e adultos moradores na beira do 

rio Paraguai, próximo à Baía do Castelo, na zona rural de Corumbá (MS).

Frequentadores
85 crianças e adolescentes

53 famílias

6 escolas rurais da região das águas

350 pesquisadores, visitantes e alunos de faculdades

Atividades oferecidas
Escola Jatobazinho

Oficinas Jatobazinho

Alunos Bodoquena

Comunidade de Aprendizagem

Relações com a Comunidade

Atividades Complementares

Início das atividades
Janeiro de 2008

Espaços 
de estudo 
da Escola 
Jatobazinho

Acaia Pantanal
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Fonte: FRANCO, José Luiz de Andrade; DRUMMOND, José Augusto et al. "Biodiversidade e ocupação humana 

no Pantanal mato-grossense – Conflitos e oportunidades".

Contexto

 O Acaia Pantanal iniciou suas atividades em 2008 após um extenso estudo 

socioambiental realizado nos anos de 2006 e 2007. Nesse estudo foram identificadas as 

principais demandas da população residente na região do Pantanal compreendida entre a 

Baía do Castelo e a Serra do Amolar.

 A área estudada caracteriza-se pelo difícil acesso, resultado do isolamento 

geográfico. As condições naturais impedem a existência de malha viária e instalação 

de infraestrutura básica, como energia elétrica, telefonia e serviços essenciais de saúde, 

educação e assistência social. 

 Com poucas oportunidades de geração de renda, os moradores vivem em economia 

de subsistência, basicamente da pesca artesanal e da coleta de iscas para comercialização. 

As famílias não se encontram em agrupamentos ou vilas, mas à beira-rio, separadas umas 

das outras. Nesse contexto, verifica-se um baixo índice de desenvolvimento humano 

e social, que inclui a baixa escolaridade e o alto índice de analfabetismo, a prática de 

atividades ilícitas e mazelas como o alcoolismo, a exploração sexual e a gravidez precoce.

Desde 2008 o Acaia Pantanal tem atuado nessa área, conjugando educação e proteção 

social como meios de assegurar o desenvolvimento integral dos moradores da beira do rio 

e contribuir para o desenvolvimento socioambiental da região.

Introdução

 O Acaia Pantanal desenvolve ações socioeducativas em torno de um eixo central, 

a Escola Jatobazinho. As ações focalizam o ensino escolar formal ao lado de atividades 

socioeducativas.

 As ações desenvolvidas pelo Acaia Pantanal são: Escola Jatobazinho, Oficinas 

Jatobazinho, Alunos Bodoquena, Comunidade de Aprendizagem, Relações com a 

Comunidade e Atividades Complementares.

 Este conjunto de ações concentra esforços que se complementam. 

Principais atividades 
desenvolvidas pela população

coleta de iscas  
85,48%

pesca 

74,19%

agropecuária 

20,97%

Renda mensal das famílias

até 1 salário mínimo 

74,20%

mais de 1 salário mínimo 

16,10%

não sabe/
não informou

9,70%

Vídeo: “Escola Jatobazinho oportuniza estudo para alunos em fazenda 
do Pantanal de MS”
TV Globo MS, outubro de 2015

Vista aérea da região 
onde atua o Acaia 
Pantanal
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Escola Jatobazinho e Oficinas Jatobazinho

 Missão: “Propiciar um ambiente que desenvolva, a partir da realidade, 
novas e outras formas de pensar e conhecer o mundo para ampliar as perspectivas 
individuais e coletivas”

 A Escola Municipal Rural Extensão Jatobazinho, ou Escola Jatobazinho, é fruto 

de parceria público-privada entre o Acaia Pantanal e a Secretaria Municipal de Educação 

de Corumbá (MS). O Acaia Pantanal disponibiliza gratuitamente aos alunos ribeirinhos 

uma completa estrutura de ensino enquanto a Secretaria de Educação garante a maior 

parte do contrato dos professores pela rede municipal, além de fornecer cota-parte de 

mantimentos para as refeições e de combustível para o funcionamento de geradores. 

A parceria confere grande autonomia ao Acaia Pantanal na gestão da escola, cujas 

atividades de planejamento, formação em serviço e execução são acompanhadas por uma 

diretoria municipal voltada exclusivamente para escolas pantaneiras da região das águas 

denominada Escola das Águas.

 A Escola Jatobazinho oferece o ensino fundamental I, com classes seriadas de 1º a 

5º ano, e funciona em regime de alternância – proposta implantada em áreas rurais que 

mescla períodos em regime de internato na escola com outros em casa. Esse modelo de 

escola permite que crianças ribeirinhas possam frequentar a escola e residir no local, pois 

a grande distância e o difícil acesso às moradias inviabilizariam o ir e vir diário à escola.

 Conciliou-se o ensino formal desenvolvido pela Escola Jatobazinho com uma 

base diversificada desenvolvida no contraturno. A base diversificada foi estruturada 

em diferentes oficinas, constituindo as Oficinas Jatobazinho, tendo como referência 

metodológica a pedagogia de projetos. O escopo de ação das oficinas é trabalhar 

habilidades e competências exigidas na vida cotidiana e para o exercício da cidadania 

através da ampliação de repertório cultural, sociabilidade, conhecimentos e valores.

 Com essas duas unidades integradas – a Escola Jatobazinho e as Oficinas 

Jatobazinho – é possível oferecer uma formação completa bem como acelerar o processo 

educativo. A aceleração permite ao aluno avançar no mesmo ano letivo um ou dois anos 

escolares, diminuindo a defasagem idade/ano existente, para que o aluno se forme no 

5º ano com, no máximo, 11 anos de idade, o que permite que os alunos possam se 

candidatar ao processo seletivo de outras escolas para a continuidade dos estudos a partir 

do 6º ano do ensino fundamental. Em 2015, quatro alunos foram “acelerados”.

Situações diversificadas 
de estímulo à 
aprendizagem

Vídeo: “Caçadores de Bons Exemplos visitam o projeto Acaia Pantanal 
– Como Será”
Rede Globo, novembro de 2015
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 A Escola Jatobazinho e as Oficinas Jatobazinho desenvolvem seu trabalho na 

Fazenda Jatobazinho, localizada em área isolada às margens do rio Paraguai. Situada a 90 

km ao norte da cidade de Corumbá (MS), essa área é de difícil acesso e a ela só é possível 

chegar de barco ou em avião de pequeno porte. 

 Comprometido com a implantação de uma escola de excelência, o Acaia Pantanal 

uniu esforços com duas importantes consultorias pedagógicas responsáveis pela formação 

continuada e por recursos didáticos. O Acaia Pantanal encontrou na Fundação Bradesco 

importante parceria que, desde 2010, compartilha a experiência desenvolvida em escolas 

por todo o Brasil mantidas pela própria fundação. Junto à consultora Silvia Juhas, este 

trabalho de formação é complementado e detalhado no dia a dia.

 Os educadores da Escola Jatobazinho participaram, em 2015, de 224 horas de 

capacitação presencial e 64 horas de formação em serviço. Foram cinco semanas de 

capacitação divididas em cinco encontros, sendo duas delas realizadas em São Paulo, o que 

permitiu uma agenda cultural diferenciada. As outras três semanas foram realizadas no 

município de Corumbá (MS). A capacitação envolve dois eixos distintos, mas intimamente 

relacionados: a capacitação curricular e a capacitação socioeducativa, com consultorias 

especializadas. A capacitação curricular é feita em parceria com as assessorias pedagógicas 

da Fundação Bradesco e de Silvia Juhas. A capacitação socioeducativa desenvolveu 

temas relacionados às artes plásticas, música, teatro, literatura, informática, fotografia e 

educação ambiental. À distância, os educadores participaram de dois eventos semestrais 

do Fórum de Discussão de Língua Portuguesa e Matemática, junto com professores de 

outras escolas atendidos pela assessoria pedagógica da Fundação Bradesco. 

Formação de professores 
e Comunidade de 
Aprendizagem

texto legenda

 A Escola Jatobazinho também participou de avaliações somativas aplicadas pela 

Fundação CESGRANRIO nas áreas de Leitura, Escrita e Matemática. Essas avaliações fazem 

parte do Estudo da Evolução do Desempenho, estabelecido pela assessoria pedagógica da 

Fundação Bradesco em 2014.

 Aproximando os educadores do saber acadêmico e do universo cultural e artístico, 

a Escola Jatobazinho realizou uma série de atividades com convidados de expressão em 

seus campos de atuação. Os eventos organizados são sempre alinhados com o saber 

local, o que gera grande adesão e participação. Também são realizados encontros com 

a população e com atores locais em prol da troca de experiências e vivências. Dentre os 

parceiros nessas ações contamos com a presença do Projeto Onçafari, Casa de Ensaio, 

Embrapa, Polícia Militar Ambiental, Sesc, Grupo de Experimentos e Truques Teatrais, 

UFMS e Pantanal Poética.

 Especial atenção é dada ao intercâmbio de conhecimentos entre os educadores 

da Escola Jatobazinho e estudantes de graduação em Pedagogia. Em 2015 a Escola 

Jatobazinho recebeu, para estágios mensais, quatro estudantes do Curso de Pedagogia 

do Instituto Singularidades, de São Paulo. Os estudantes desenvolveram, junto com os 

professores da escola, um projeto de educomunicação, que resultou na publicação de 

dois informativos bimestrais dirigidos às famílias e aos moradores do entorno.
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Vista aérea da  
Escola Jatobazinho

Organização de espaços e recursos 
de uma escola pantaneira

 Para que os alunos tenham oportunidade de conhecer melhor a realidade da região, 

a escola realizou em 2015 o consagrado projeto de estudo do meio. Os alunos visitaram 

uma fazenda de produção agrícola e criação de animais e puderam, através de pesquisas 

com os moradores e funcionários, conhecer um pouco mais da história da ocupação daquela 

região, relevo, atividades econômicas e formas de produção e processamento de alimentos.

 Durante a semana os alunos residem na escola, local em que possuem intensa 

agenda de atividades e de recreação. A Sala de Leitura e a Brinquedoteca, inauguradas no 

início de 2015, fazem a alegria dos alunos em momentos de lazer. Nas noites de sexta-feira 

o cinema é um dos programas mais aguardados, e aos fins de semana os alunos voltam 

para suas casas. O transporte dos alunos nos fins de semana, nos recessos escolares de 

julho e nas férias de janeiro só é possível com o apoio da Prefeitura de Corumbá, que 

disponibiliza barcos-escola.

 Especial atenção é dada aos espaços destinados às atividades e à hospedagem de 

alunos e funcionários. Por ser ambiente de longa permanência, é fundamental que todos 

possuam boas condições de trabalho e de lazer. Além da inauguração da Sala de Leitura 

e da Brinquedoteca em 2015, também foram inaugurados um amplo alojamento para 

os professores e a cozinha pedagógica, destinada a alunos e familiares participantes dos 

projetos de capacitação de jovens e adultos.

Vídeo: : “Pedagogia da alternância: quando a escola também é casa” 
Nova Escola, fevereiro de 2015
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despertar 
6h às 7h 
nos alojamentos masculino 

e feminino dois monitores 

acompanham o despertar dos 

alunos, banho, escovação de 

dentes e o vestir;

café 
7h às 8h 
acompanhados pelos 

monitores os alunos 

tomam o café da 

manhã;

aulas 
8h às 12h  
em salas de aulas são 

desenvolvidas as disciplinas de 

Língua Portuguesa, Matemática, 

Ciências, História, Geografia, 

Inglês, Educação Física e Reforço 

Pedagógico;

O dia a dia
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almoço 
12h às 13h
com cardápio variado e 

balanceado;



atividades 
recreativas 
17h às 18h
momentos de atividades 

recreativas com jogos 

de campo, piscina e 

caminhadas; 

cuidados pessoais 
18h às 19h
junto com os monitores os 

alunos recebem orientação 

de cuidados pessoais com 

atividades como banho, 

corte de unhas e cabelo e 

escovação de dentes;

atividades 
recreativas  
20h às 21h
com cinema, leitura 

de livros e jogos de 

tabuleiro;

repouso 
21h às 6h
horário de 

descanso 

acompanhados 

pelos monitores.

jantar 
19h às 20h
com cardápio 

variado e 

balanceado;

oficinas 
13h às 17h
em salas de aulas e em campo 

são desenvolvidas os projetos 

de Oficina Agrícola, Oficina de 

Artesanato, Oficina de Expressão 

Corporal, Oficina de Informática e 

Assembleia de Alunos;
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 Manter atividades em uma região tão distante, sem acesso a serviços públicos 

de energia elétrica, tratamento de água e esgoto, transporte e telefonia, exige do Acaia 

Pantanal uma complexa estrutura logística para o dia a dia. A Fazenda Jatobazinho 

possui um conjunto de geradores, de forma a dispor de luz para os horários de jantar, 

banho e atividades recreativas. Dado o grande consumo de combustível e o alto custo 

de manutenção, os geradores funcionam apenas quatro horas por dia. Para que a água 

esteja em boas condições de consumo possuímos um sistema de tratamento de água 

que capta, trata e distribui água para todas as torneiras da escola. O sinal de internet 

é recebido através de uma rede comum a outras organizações atuantes na região em 

um sistema via rádio. Na telefonia dependemos de sinal de celular, bastante fraco, com 

o qual nem sempre podemos contar. Quanto ao transporte, o Acaia Pantanal possui 

quatro barcos que se revezam no deslocamento da equipe, de alunos, de alimentos e 

de materiais de consumo.

 O número de aulas oferecidas na Escola Jatobazinho está registrado na Matriz 

Curricular (Quadro 1) e os encontros semanais disponibilizados pelas Oficinas Jatobazinho  

podem ser vistos no quadro denominado Base Diversificada (Quadro 2).

 Ao todo, em 2015 frequentaram a Escola Jatobazinho e as Oficinas Jatobazinho 

61 alunos. Ao longo do ano o programa contou com algumas desistências de alunos, 

equilibradas por alguns ingressos. Com isso, concluíram o ano letivo 58 alunos, com taxa 

de 100% de aprovação.

 Dos dez alunos que se formaram no 5º ano em 2015, três se encontravam na faixa 

de idade permitida para inscrição no processo seletivo de 2016 para o 6º ano do ensino 

fundamental da Escola de Bodoquena, da Fundação Bradesco. Os três alunos foram 

aprovados no processo seletivo. Os outros sete alunos continuarão os estudos na zona 

urbana de Corumbá ou permanecerão na região das águas frequentando outra escola 

municipal, a Escola Municipal Polo Paraguai Mirim. 

Estrutura 
diferenciada para 
garantir acesso à 
educação

componentes

Matriz Curricular

Língua Portuguesa 

Matemática

História 

Geografia

Ciências 

Educação Física  

Inglês 

Reforço Pedagógico e 
Aceleração

aulas 

semanais

6

6

3

3

4

3

1

3

Quadro 1

Base Diversificada

oficinas

Oficina Agrícola

Oficina Artesanato

Oficina Expressão Corporal

Formação Cidadã

Iniciação Esportiva

Assembleia de Alunos

Cuidados Pessoais

Jogos e Recreação

aulas 

semanais

4

3

3

5

3

1

5

5

Quadro 2
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Alunos Bodoquena

 Visando estimular a continuidade dos estudos para além do 5º ano do ensino 

fundamental oferecido pela Escola Jatobazinho, o Acaia Pantanal disponibiliza suporte 

social, pedagógico e logístico aos alunos que ingressam na Escola de Bodoquena, da 

Fundação Bradesco. 

 A Escola de Bodoquena situa-se no município de Miranda (MS) e dista cerca de 

quatro horas do centro de Corumbá. Para os alunos ribeirinhos o desafio logístico é ainda 

maior, pois, como moradores da beira do rio, enfrentam uma jornada mais longa, além 

da precária disponibilidade e do custo do transporte fluvial necessário.

 O processo seletivo para ingresso na Escola de Bodoquena é concorrido e a cada 

ano o Acaia Pantanal tem a alegria de comemorar os bons resultados dos alunos da Escola 

Jatobazinho que dele participam.

 No ano de 2015 o Acaia Pantanal apoiou 22 alunos, um aumento de 10% em 

relação aos alunos apoiados em 2014. Destes, 21 alunos concluíram o ano letivo com 

êxito e apenas um aluno desistiu de continuar os estudos já no primeiro semestre, a partir 

do mês de abril. 

 

número   
de alunos

1

1

1

6

6

4

2

série cursada em 2015

Alunos na Fundação Bradesco em 2015

2º ano do ensino fundamental

5º ano do ensino fundamental

6º ano do ensino fundamental

7º ano do ensino fundamental

8º ano do ensino fundamental

9º ano do ensino fundamental 

1º ano do ensino médio

Quadro 3

Comunidade de Aprendizagem

 O Acaia Pantanal, no intuito de compartilhar as capacitações pedagógicas que 

realiza, vem, desde 2013, convidando educadores de outras escolas da região pantaneira 

para participarem desses eventos. Foi formada assim a Comunidade de Aprendizagem, um 

grupo de estudos e de capacitação pedagógica, que conta hoje com educadores de oito 

escolas: Jatobazinho, Paraguai Mirim, Barra de São Lourenço, Instituto Santa Mônica, Fazenda 

Caiman, Panthera Brasil, Fundação Arthur Hölig e Fundação Lucia e Pelerson Penido.

 Ao longo de 2015 a Comunidade de Aprendizagem participou de quatro das cinco 

capacitações realizada pelo Acaia Pantanal. Um dos encontros de formação foi realizado 

somente para educadores do próprio Acaia Pantanal, com o objetivo de reflexão sobre 

procedimentos e processos internos relacionados a planejamento, atividades avaliativas, 

escopo de disciplinas curriculares e oficinas pedagógicas extracurriculares. 

Relações com a Comunidade

 No ano de 2015 optamos por alterar o perfil do trabalho social que vinha sendo 

realizado com a população ribeirinha. Muitas das demandas iniciais da população foram 

atendidas pelo Acaia Pantanal ao longo dos últimos anos, pelos serviços públicos que se 

aproximaram da região, e através de iniciativas de responsabilidade social de organizações 

locais como o barco Pantavida da Igreja Evangélica, o Programa Povo das Águas do 

Município de Corumbá, e a iniciativa da AJUFE (Associação dos Juízes Federais do Brasil) 

com a Expedição da Cidadania. 

 A mudança de foco buscou evitar a sobreposição de atividades renovando as 

atividades em um perfil de educação social. O novo escopo visa desenvolver junto às 

famílias ribeirinhas meios para facilitar a descoberta de novos caminhos e alternativas de 

desenvolvimento pessoal e social.

 Um dos trabalhos que vinha sendo realizado desde 2012 com o grupo Bordadeiras 

Pantaneiras e com a população do entorno, o de Oficinas Socioeducativas, foi interrompido 

em 2015. A ausência de uma consultoria especializada que desse suporte a esse trabalho 

e a ausência de um profissional habilitado a atuar no projeto levaram a uma interrupção 

Natureza e moradias ribeirinhas
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Relações com a comunidade

da atividade por quase um ano. Infelizmente, pelas razões expostas, dos 12 encontros 

previstos, apenas um deles foi realizado em 2015. Mesmo assim, mantivemos o apoio 

dado ao grupo Bordadeiras Pantaneiras, e a entrega de matéria-prima e a compra do 

produto final gerou o lucro de R$ 5.200,00/ano às sete bordadeiras capacitadas em anos 

anteriores que permaneceram ativas ao longo de 2015, mesmo sem a realização das 

oficinas. Foi com muita alegria que acompanhamos o crescimento profissional de algumas 

mulheres desse grupo: duas delas hoje produzem e revendem com total autonomia tanto 

peças bordadas como bichinhos de feltro, cuja técnica aprenderam em oficinas realizadas 

em 2014.

 Apenas uma única oficina de artesanato foi ministrada em 2015, a Oficina de 

Modelagem em Argila, com as propostas de valorização dos saberes locais e de utilização 

da matéria-prima fartamente encontrada na região. A Oficina de Modelagem em Argila foi 

ministrada pelos artesãos da Casa de Massa Barro, de Corumbá (MS), com a participação 

de 17 mulheres ribeirinhas.

 Em relação a 2014, o número de famílias ribeirinhas acompanhadas pelo Acaia 

Pantanal subiu 17%, passando de 44 famílias assistidas em 2014 para 53 em 2015. Em 

função da interrupção de algumas ações, o serviço social, com mais tempo livre, pôde 

avançar no acompanhamento de famílias na região mais ao sul da escola. 

 Desde 2014 o Acaia Pantanal apoia as iniciativas de conselhos municipais, não 

participando, entretanto, de representação nesses conselhos. No ano de 2015 o Acaia 

Pantanal esteve presente em sete reuniões de diversos conselhos, dentre eles o CMDCA 

e o COMAS.

Atividades Complementares

 O Acaia Pantanal é importante referência logística na região, o que estimula 

alianças e parcerias estratégicas com órgãos públicos, organizações da sociedade civil e 

iniciativas privadas que atuam na área. 

 Com a Marinha do Brasil o Acaia Pantanal mantém parceria para atendimento 

médico e odontológico a alunos e funcionários, realizados em visitas bimestrais do Navio 

de Assistência Hospitalar Tenente Maximiliano. Na área da saúde a Escola Jatobazinho 

também recepcionou e apoiou a Caravana da Saúde, iniciativa do Governo do Estado 

de Mato Grosso do Sul, que se propunha a garantir acesso aos serviços de saúde de 

forma rápida e com qualidade. Por sua localização e instalações diferenciadas, a Escola 

Jatobazinho foi palco de dois salvamentos e resgates, um pelo Corpo de Bombeiros e 

outro pela Marinha do Brasil, de ribeirinhos acidentados e doentes. 

 O Acaia Pantanal também apoiou em 2015 o Médicos do Pantanal – MDP, uma 

organização independente e comprometida em ajudar as pessoas que mais precisam na 

região do Pantanal brasileiro. A cada ano a Expedição Alma Pantaneira percorre cerca de 

1.800 km levando atendimento médico, odontológico e apoio farmacêutico do MDP à 

população de várias fazendas isoladas, entre Corumbá e Cuiabá. 

 Ao lado disso, a Escola Jatobazinho não somente oferece como também recebe 

apoio quando necessita. O 17º Batalhão de Fronteira do Exército, por exemplo, em 

uma ação de apoio à educação dos ribeirinhos, deslocou seu efetivo para a pintura 

das instalações da escola. Também profissionais de órgãos públicos ou organizações 

congêneres prestam atendimento à escola quando solicitados, como é o caso de médicos 

da Fundação Nacional de Saúde (Funasa), órgão executivo do Ministério da Saúde.
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 Outra ação desenvolvida é o apoio logístico ao Centro de Estudar Acaia Sagarana 

durante o projeto de estudo do meio, realizado no período de 8 a 10 dias, por 40 alunos e 

professores da cidade de São Paulo-SP. O grupo também visitou diversas organizações do 

município de Corumbá, públicas e privadas, e conheceu várias áreas ligadas à educação e 

à proteção ambiental ao longo do rio Paraguai.

 Realizando uma ponte entre a população ribeirinha e órgãos responsáveis pela 

prestação de serviços públicos, bem como pela defesa de nossas fronteiras, do nosso 

patrimônio natural e de segurança, o Acaia Pantanal colocou suas instalações à disposição 

desses atores para apoio logístico. Em março a Escola Jatobazinho recepcionou a Expedição 

da Cidadania que, liderada pela AJUFE (Associação dos Juízes Federais do Brasil), contou 

com a participação de diversos órgãos públicos federais (INSS e Receita Federal), estaduais 

(Secretaria de Segurança Pública, Defensoria Pública e Cartório Eleitoral), e municipais 

(saúde, assistência social), apoiados em seu deslocamento pela Marinha do Brasil. O 

propósito da Expedição da Cidadania foi facilitar à população ribeirinha o acesso ao 

atendimento de saúde, benefícios previdenciários e expedição de documentos civis. Em 18 

de maio o Acaia Pantanal participou, juntamente com demais membros da RPCSA (Rede 

de Proteção e Conservação da Serra do Amolar), de uma reunião liderada pela AJUFE para 

discutir a dificuldade sentida pelos moradores da região da Serra do Amolar no dia a dia, 

desde a prática da pesca para subsistência até a necessidade de novas oportunidades de 

geração de renda. 

Vídeo: : “Expedição da Cidadania II”
AJUFE (Associação dos Juízes Federais do Brasil), maio de 2015

 A Rede de Proteção e Conservação da Serra do Amolar (RPCSA) representa a 

união de esforços de instituições privadas, governamentais e organizações da sociedade 

civil para atuar de forma conjunta na proteção da região da Serra do Amolar. São 

membros da RPCSA: Parque Nacional do Pantanal Mato-Grossense, Fundação Ecotrópica, 

Instituto Homem Pantaneiro, RPPN Engenheiro Eliezer Batista, Fazenda Santa Tereza e 

Acaia Pantanal. A gestão dessa ação é feita pelo Instituto Homem Pantaneiro e o Acaia 

Pantanal tem participação ativa colaborando com recursos, logística e planejamento 

para a execução das diversas ações: socioeducativas, pesquisa científica, monitoramento 

ambiental, entre outras.

 Em novembro de 2015 o Acaia Pantanal apoiou, em conjunto com a RPCSA, a 

realização do Campeonato Mundial de Corrida de Aventura – AR World Championship 

Pantanal. Foram até lá 128 atletas de 16 países, divididos em 32 equipes. Todas as 

equipes, formadas por quatro atletas cada uma, percorreram em torno de 700 km 

entre rios, vales, morros e matas, durante os sete dias de competição, por regiões de 

fazendas e unidades de conservação protegidas pela RPCSA. Na Escola Jatobazinho foi 

dada a largada do campeonato, com a presença de cerca de 250 pessoas, entre alunos, 

ribeirinhos, autoridades, jornalistas e militares da Marinha e do Exército. A convivência de 

uma manhã com atletas de tantos países diferentes foi uma experiência incrível para as 

crianças. A contagem regressiva da largada foi dada pelos alunos e a emoção de ver os 

caiaques entrarem em ritmo acelerado rio acima, ao som do apito do navio da Marinha e 

da gritaria geral, foi inesquecível.

Apoio logístico e parcerias 
estratégicas: Estudo do meio  
de estudantes de São Paulo 
e Marinha do Brasil

Apoio logístico e parcerias 
estratégicas: Voluntariado 
Fundação Mapfre e Campeonato 
Mundial de Corrida de Aventura
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Vídeos
Vídeo: “Pedagogia da alternância: quando 

a escola também é casa” 

Nova Escola, fevereiro de 2015

http://migre.me/sLvfB

Vídeo: “Expedição da Cidadania II”

AJUFE (Associação dos Juízes Federais do 

Brasil), maio de 2015

http://migre.me/sLvfV

Vídeo: “Programa Saudações Pantaneiras 

TV Record – 25.07.2015”

TV Record, julho de 2015

http://migre.me/sLvgG

Vídeo: “11º Programa Saudações 

Pantaneiras Escola Jatobazinho”

TV Record, setembro de 2015

http://migre.me/sLvh5

Vídeo: “Escola Jatobazinho oportuniza 

estudo para alunos em fazenda do 

Pantanal de MS”

TV Globo MS, outubro de 2015

http://migre.me/sLvhg

Vídeo: “Caçadores de Bons Exemplos visitam 

o projeto Acaia Pantanal – Como Será”

Rede Globo, novembro de 2015

http://migre.me/sLvhA

Áudio
Cultura FM – Alma Brasileira "Teresa 

Bracher é entrevistada por Marcelo Bratke", 

11 de outubro de 2015  

http://migre.me/trHBo

O trabalho desenvolvido pelo Acaia 

Pantanal tem despertado interesse 

na mídia impressa e eletrônica, sendo 

objeto de 32 matérias em 21 veículos 

de comunicação ao longo do ano de 

2015. Seguem os principais registros:

Caçadores de Bons Exemplos – Xavier, 

Iara; Xavier, Eduardo – Editora Leya Brasil 

– http://geral.leya.com.br/pt/autoajuda/

cacadores-de-bons-exemplos/

Revista Nova Escola – “Quando a escola é o 

lar” – Edição 279 de fevereiro de 2015

Catraca Livre – Seção “Quem Inova” – 
“Instituto leva educação de base à crianças 

ribeirinhas do Pantanal”, julho de 2015; 

http://migre.me/sLv46

Premiações
2011: WIZO – Women’s International 

Zionist Organization – Dia Internacional 

da Mulher – Teresa Bracher

2011: Comenda do Mérito Legislativo 

pela Assembleia Legislativa de Mato 

Grosso do Sul – Teresa Bracher

Atletas de 16 países 
aventurando-se pelo 
Pantanal



78

EQUIPE

Direção
Maria Cecília Lacerda de Camargo

Teresa Cristina Ralston Bracher

Sylvia Helena Bourroul

Coordenação Administrativa
Amilton Álvaro Brandão

Dilma Castro Costa

Coordenação Pedagógica
Francisca Renata de Oliveira

Administrativo
Lucas Guastini Loureiro dos Santos

Marcia da Luz Sanches

Luiz Antonio Lourena Mello

Educadores
Fabiana Catarino França

Luciane de Oliveira Lima

Maike da Silva Pereira

Suzane Correa de Abreu

Thais dos Reis Carneiro

Vanna Giane Diniz

Assistente Social
Rosilene da Silva Cruz

Monitores
Gleyce Mary Cassupá Pinheiro

Orivaldo Ignacio Ferreira Neto

Wanderley Catarino da Silva

Operacional
André Wagner Amorim Brandão

Antonio de Jesus da Conceição

Carla Gregório da Silva

Cleysley Nascimento de Arruda

Franciane Souza da Silva

Janete da Silva Costa

Joaquim Alfredo de Souza Neiva

Meirian Franco Lopes

Nivaldo Picolomini da Costa 

Pedro Paulo Picolomini

Ramão Adilson de Pinho Frajado

Vanda Javari Morais

ASSESSORIAS
Arquitetura
Garupa Arquitetura

Biblioteconomia
Ana Catarina Cortez Araujo

Comunicação Visual
Letícia Moura

Batuq

Tânia Ralston

Imprensa
Cinnamon 

Jurídica
Dr. Theotônio Monteiro de Barros

Pedagógica
Fundação Bradesco – Programa Educa+Ação

Silvia Juhas

Flavia Cristina Peixoto Chaves

Oficinas Especializadas
Arte-educação: Casa de Ensaio de Campo 

Grande; Pinacoteca do Estado de São Paulo

Educação Ambiental: Parque Villa-Lobos  

de São Paulo

Educação Física: PROESCA UFMS-MS

Fotografia: André Ferreira Menezes

Geografia: Faculdade de Geografia da UFMS

Inclusão: Instituto Rodrigo Mendes

Informática: Alexandre da Costa Leitão

Literatura: Sesc Corumbá 

Música: Ana Tatit e Maristela Loureiro; Ed 

Encarnação 

Saúde: Vigilância Epidemiológica de Doenças e 

Agravos Não Transmissíveis; Secretaria Municipal 

de Saúde; Centro de Saúde de Corumbá

Teatro: Grupo de Experimentos e Truques 

Teatrais

PARCEIROS
Doadores Pessoa Jurídica
Cosan S/A Ind. e Comércio

Fundação Mapfre

Trilha Investimentos

Colaboradores Pessoa Jurídica
Ativa Náutica

Cinnamon Comunicação

Editora Leya

Fazenda Jatobazinho

Fazenda Santa Tereza

Gibiteca Henfil do Centro Cultural São Paulo

Hotel Nacional – Corumbá-MS

Laboratório de Arqueologia do Pantanal  

da UFMS

Posto Paulista de Pneus Ltda.

Prefeitura Municipal de Corumbá

Restaurante, Bar e Buffet Rodeio do Pantanal 

Restaurante Ráscal

Secretaria de Educação de Corumbá

Secretaria de Assistência Social e Cidadania 

de Corumbá

Secretaria de Saúde de Corumbá

Sesc Corumbá

UFMS, Campus Pantanal – Faculdade  

de Educação Física

UFMS, Campus Pantanal – Faculdade  

de Geografia

79



80

Parceiros Estratégicos
Embrapa
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Demonstrações Contábeis 
em 31 de dezembro de 2015 

e relatório dos auditores 
independentes1  

1  As Notas Explicativas estão disponíveis no site do Instituto Acaia: www.acaia.org.br
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Relatório dos auditores independentes 
sobre as demonstrações contábeis

Aos Administradores

Instituto Acaia

Examinamos as demonstrações contábeis do Instituto Acaia ("Instituto") que compreendem 

o balanço patrimonial em 31 de dezembro de 2015 e as respectivas demonstrações do 

superávit/déficit e das variações patrimoniais, das mutações do patrimônio social e dos 

fluxos de caixa para o exercício findo nessa data, assim como o resumo das políticas 

contábeis e as demais notas explicativas.

Responsabilidade da administração sobre as demonstrações contábeis
A administração do Instituto é responsável pela elaboração e adequada apresentação 

dessas demonstrações contábeis de acordo com as práticas contábeis adotadas no Brasil e 

pelos controles internos que ela determinou como necessários para permitir a elaboração 

de demonstrações contábeis livres de distorção relevante, independentemente se causada 

por fraude ou por erro.

Responsabilidade dos auditores independentes
Nossa responsabilidade é a de expressar uma opinião sobre essas demonstrações 

contábeis com base em nossa auditoria, conduzida de acordo com as normas brasileiras 

e internacionais de auditoria. Essas normas requerem o cumprimento de exigências 

éticas pelo auditor e que a auditoria seja planejada e executada com o objetivo de obter 

segurança razoável de que as demonstrações contábeis estão livres de distorção relevante.

Uma auditoria envolve a execução de procedimentos selecionados para obtenção de 

evidência a respeito dos valores e das divulgações apresentados nas demonstrações 

contábeis. Os procedimentos selecionados dependem do julgamento do auditor, 

incluindo a avaliação dos riscos de distorção relevante nas demonstrações contábeis, 

independentemente se causada por fraude ou por erro.

Nessa avaliação de riscos, o auditor considera os controles internos relevantes para a 

elaboração e adequada apresentação das demonstrações contábeis do Instituto para 

planejar os procedimentos de auditoria que são apropriados nas circunstâncias, mas não 

para expressar uma opinião sobre a eficácia desses controles internos do Instituto. Uma 

auditoria inclui também a avaliação da adequação das políticas contábeis utilizadas e a 

razoabilidade das estimativas contábeis feitas pela administração, bem como a avaliação 

da apresentação das demonstrações contábeis tomadas em conjunto.

Acreditamos que a evidência de auditoria obtida é suficiente e apropriada para fundamentar 

nossa opinião. 

Opinião

Em nossa opinião, as demonstrações contábeis anteriormente referidas e apresentam 

adequadamente, em todos os aspectos relevantes, a posição patrimonial e financeira do 

Instituto Acaia em 31 de dezembro de 2015, o desempenho de suas operações e os seus 

fluxos de caixa para o exercício findo nessa data, de acordo com as práticas contábeis 

adotadas no Brasil.

São Paulo, 18 de abril de 2016

 PricewaterhouseCoopers

 Auditores Independentes

 CRC 2SP000160/O-5

 Caio Fernandes Arantes

 Contador CRC 1SP222767/O-3
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Balanço patrimonial em 31 de dezembro
Em reais

Ativo
 

Circulante
 Caixa

 Banco conta-movimento (Nota 4)

 Aplicações financeiras (Nota 5)

 Valores a receber 

 Adiantamento a fornecedores

 Adiantamento de férias

 Outros créditos

 Estoque de mercadorias

 

 

Não circulante
 Investimentos

 Imobilizado (Nota 6)

 

Total do ativo

Passivo e patrimônio líquido

Circulante
 Contas a pagar (Nota 7a)

 Obrigações trabalhistas e previdenciárias

 Obrigações tributárias

 Outras obrigações (Nota 7b) 

Não circulante
 Outras obrigações  (Nota 7b)

 Total do passivo
 

Patrimônio líquido
 Patrimônio social 
 Superávit acumulado

 Superávit/(Déficit) do exercício 

 Total do patrimônio líquido

Total do passivo e patrimônio líquido

2015

4.142 

1.088 

464.800 

11.376 

32.283 

158.137 

16.520 

15.393 

703.739

50.000

3.639.203 

3.689.203 

4.392.942

2015

320.615 

364.340 

10.262 

696.837 

2.972.414

4.364.468 

62.120

(33.646)

28.474

4.392.942

2014

2.557

141.225

158.017

17.299

87.107

152.090

17.149

17.068

592.512

3.710.858

3.710.858

4.303.370

2014

202.401

312.668

13.241

649.773

3.063.167

4.241.250

92.199

(30.079)

62.120

4.303.370
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Demonstração do resultado do exercício
Exercícios findos em 31 de dezembro
Em reais

Demonstração das mutações do patrimônio líquido
Exercícios findos em 31 de dezembro
Em reais

Receitas
 Doações de pessoas físicas (Nota 8) 

 Doações de pessoas jurídicas (Nota 8)

 Doações de projetos específicos (Nota 9(b))

 Receitas financeiras

 Receitas de venda de mercadorias

 Trabalhos voluntários (Nota 12(b))

 Outras receitas operacionais (Nota 10)

Despesas com atividades sociais (Nota 11(b))

 Despesas com pessoal (Nota 13(b))

 Despesas gerais e administrativas (Nota 13(a))

 Despesas tributárias

 Despesas financeiras

 Despesas com depreciação e amortização

Superávit/(déficit) do exercício 

Saldos em 31 de dezembro de 2013
 Déficit do exercício de 2014

 Incorporação ao Patrimônio Social

Saldos em 31 de dezembro de 2015
 Déficit do exercício de 2015

 Incorporação ao Patrimônio Social

Saldos em 31 de dezembro de 2015

2015

9.287.208

550.502 

254.882 

134.046 

38.360 

2.598 

225.475

 

10.493.071

 

 

(4.501.420)

(5.402.229)

(80.677)

(22.276)

(520.115)

 

(10.526.717)

(33.646)

Superávit/   
déficit 

acumulado

-

(30.079)

30.079

-

(33.646)

33.646

-

Patrimônio 
Social

92.199
-

(30.079)

62.120
-

(33.646)

28.474

2014

8.280.600

577.617

 291.168

57.839

56.804

48.357

32.709

 

9.345.094

 

 

(4.080.355)

(4.724.720)

(64.782)

(18.067)

(487.249)

(9.375.173)

 

(30.079)

Total

92.199
(30.079)

-

62.120
(33.646)

-

28.474
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Demonstração dos fluxos de caixa
Exercícios findos em 31 de dezembro
Em reais

Fluxos de caixa das atividades operacionais
 

Déficit do exercício 

Ajustes de Receitas e Despesas
   Depreciação e amortização

Resultado ajustado do exercício

   (Aumento)/diminuição em outros valores a receber

   (Aumento)/diminuição em adiantamento a fornecedores

   (Aumento)diminuição em adiantamento de férias

   (Aumento)diminuição em estoques de mercadorias

   (Aumento)/diminuição em outros créditos

   Aumento/(diminuição) de contas a pagar

   Aumento/(diminuição) de obrigações trabalhistas  
   e previdenciárias

   Aumento/(diminuição) de obrigações tributárias

   Aumento/(diminuição) de outras obrigações

    Variações de Ativos e Obrigações

Caixa líquido proveniente das atividades operacionais

Fluxos de caixa das atividades de investimento
   Aquisição de bens do ativo imobilizado

   Baixa de bens do ativo imobilizado

   Investimento - Título de Capitalização

Caixa líquido aplicado nas atividades de investimento
 
Aumento (diminuição) líquido de caixa e equivalentes  
de caixa
 
Caixa e equivalentes de caixa no início do exercício
 
Caixa e equivalentes de caixa no fim do exercício
 
Aumento (diminuição) líquido de caixa e equivalentes
de caixa

2015

(33.646)

520.116

486.470

 5.923

 54.824 

 (6.047)

 1.675 

 629 

 118.214

 51.672

 (2.979)

 (43.689)

180.222

666.692

(448.461)

-

(50.000)

(498.461)

168.231

301.799

470.030

168.231

2014

(30.079)

  

487.249

457.170

(12.161)

(36.927)

(3.717)

(2.897)

(4.214)

(82.911)

(7.431)

(1.133)

477.222

325.831

783.001

(946.087)

35.792

-

(910.295)

(127.294)

429.093

301.799

(127.294)
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Projeto gráfico original
Bracher & Malta Produção Gráfica | Mariana Leme

Design e diagramação
grafia_gisa bustamante

Fotografias
Acervo Instituto Acaia
Capa
Arlete Soares 
Acaia Pantanal (p. 52-81)
Alex Szabzon
Liga Outdoor
equipe Acaia Pantanal

Papel 
capa: cartão Supremo Duo Design 250g/m2

miolo: couché Reflex Matte 115g/m2
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Em 2015 o Instituto teve dois projetos – 
“Barracos-Escola” e “Marchetaria e Malhete” 
– aprovados pelo CONDECA/SP, os quais 
estão disponíveis para receber doações 
incentivadas.

infoacaia@acaia.org.br
facebook.com/institutoacaia

sagarana@acaia.org.br
facebook.com/acaiasagarana

acaiapantanal@acaia.org.br
facebook.com/pantanal.acaia
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Acaia Sagarana

Ateliê Acaia




