
 

  

Relatório Anual - 2009 
 

Dados Gerais  

 
   Amigos do Zippy  
   17.582 crianças  
        226 instituições em 40 cidades 
            8 núcleos – implantação em Santa Catarina  

demais:  São Paulo, Vale do Paraíba, ABC Paulista, Sudeste 
Paulista,  Paraná, Oeste Paulista e Rio Grande do Sul. 

 
Amigos do Maçã 
   3.390 crianças 
        25 escolas em Sorocaba, São Paulo e São Bernardo do Campo 
 
Amigos do Zippy em Casa 
   1.158 pais/responsáveis 
        60 escolas em 9 cidades 

 

Projetos Estratégicos 

 
Sorocaba 

• Imagem e referência para outros municípios 

• Expansão dos programas: “Amigos do Zippy em casa” e “Amigos do Maçã” 
 
Parceria com a TBG 

• Implantação do núcleo Vale do Itajaí em 2009 
 
Parceria com o IHS – Inst. HSBC Solidariedade 

• Estabilidade aos núcleos PR e SP (Heliópolis) 

• Imagem e referências 

• Exigência de avaliação 
  
Avaliação  do impacto do AZ no desenvolvimento acadêmico das crianças 
participantes 
 
Credenciamento para participação de licitação em Pindamonhangaba 
 
Capacitação de monitores 

• Certificação de 5 novos monitores (para atuação independente de supervisão) 

• Formação de grupos de candidatos a monitor para aplicarem o programa (fase I da 
capacitação) em Santa Catarina e Rio de Janeiro  

 
 
 



 

Principais realizações 
 

• Aperfeiçoamento e consolidação do programa “Amigos do Maçã”, com expansão em 
Sorocaba e participação de 4 escolas de São Paulo. 

 

• Piloto de um novo modelo operacional do projeto “Amigos do Zippy em Casa”, para 
permitir maior expansão, substituindo os monitores da ASEC por capacitação de 
tutores das escolas para conduzirem os encontros com as famílias. Os resultados 
foram aprovados e os processos foram alterados para migração total em 2010.  

  

• Implantação do “Amigos do Zippy” em 4 cidades da região do Vale do Itajaí, SC. 
Todo o processo requereu cuidados e atividades extras, devido a traumas em 
decorrência da tragédia de que foram vítimas em final de 2008. 

 

• Estabelecimento de parceria com a empresa Wilson, Sons, para implantação, em 
2010 do “Amigos do Zippy” em Salvador, BA. 

 

• Diversas matérias publicadas em revistas e jornais, com destaque a depoimentos de 
pais de crianças participantes do AZ.  

 



 

Relação de atividades 
Janeiro 

• Organização das turmas de capacitação de novos professores 

• Produção do material didático para escolas 

• Confirmação dos “tutores” (responsáveis pela orientação nas escolas) 

• Capacitação de novos monitores 

• Capacitação Continuada de monitores atuais 

Fevereiro 

• Realização de reunião de tutores em cada um dos núcleos 

• Distribuição de material de tarefa prévia para capacitação de professores 

Fevereiro / Março 

• Capacitação básica de professores do programa “Amigos do Zippy” (AZ) 

• Avaliação e credenciamento de professores para aplicar o programa em 2009 

• Capacitação Avançada dos professores que aplicaram o programa em  anos anteriores 

• Distribuição do material didático para início do programa 

• Participação em reuniões de pais nas escolas (por solicitação) 

• Capacitação de monitores para o programa “Amigos do Maçã” 

Abril / Maio 

• Capacitação básica de professores no programa “Amigos do Maçã” (AM) 

• Atividades de suporte aos professores (telefonemas, e-mails e visitas de apoio) 

• Realização de reuniões de capacitação continuada 1 (FC1) dos programas AZ e AM 

• Avaliação e análise de dificuldades dos professores, expostas na FC1 

• Início de aplicação do AZC em Sorocaba (modelo antigo) 

• Desenvolvimento de novo modelo operacional para o programa “Amigos do Zippy em Casa” (AZC) 
para piloto em outros municípios 

Maio 

• Visitas a escolas participantes (assistir aulas aplicadas pelos professores e orientá-los sobre como 
melhorar) – AZ e AM 

• Capacitação básica de professores do AZ em Santa Catarina 

• Atendimento às solicitações de suporte dos professores 

• Capacitação de tutores para aplicação do AZC para famílias 

Maio /Junho 

• Visitas a escolas participantes (assistir aulas aplicadas pelos professores e orientá-los sobre como 
melhorar) – AZ e AM 

• Realização das reuniões de FC1 em Santa Catarina 

• Realização das reuniões de capacitação continuada 2 (FC2) – AZ e AM  

• Avaliação e análise de  dificuldades dos professores, expostas na FC2 

• Recrutamento e seleção de novos monitores  

Julho 

• Capacitação continuada de monitores para os módulos 5 e 6 do AZ 

• Workshop para estabelecimento do processo de avaliação do AZ – impacto acadêmico 

• Capacitação dos Coordenadores de Núcleo – Workshop de Relacionamento 

Agosto 

• Organização de eventos para capacitação continuada 3 (FC3), incluindo palestras com especialistas 
(parceria com o LEM da USP) 

• Aplicação da primeira fase de questionários para avaliação profissional do AZ 

• Realização das reuniões FC3, incluindo preparação dos professores para reunião de pais a ser 
realizada antes do módulo 5 

 



 

Agosto / Setembro 

• Visitas a escolas participantes (assistir aulas aplicadas pelos professores e orientá-los sobre como 
melhorar) 

• Atendimento e visitas a escolas interessadas na implantação do programa em 2010 

• Elaboração e execução de plano de apresentação do programa para novas Secretarias Municipais de 
Educação 

Outubro/Dezembro 

• Visitas a escolas participantes, assistir aulas aplicadas pelos professores e orientá-los sobre como 
melhorar 

• Realização de reuniões FC4, do AZ, com avaliação da aplicação do programa pelos professores 

• Produção de projetos para novos municípios, para 2010 

• Realização de reuniões de avaliação do “Amigos do Maçã” 

• Avaliação do “Amigos do Zippy em Casa”  

• Planejamento estratégico e consolidação de plano de trabalho para 2010 

Novembro/Dezembro 

• Realização de eventos de encerramento do ano (formatura de educadores), com ExpoZippy 
(exposição de desenhos das crianças participantes do AZ) 

• Realização de formatura de pais, participantes do AZC 

• Revisão do estatuto da ASEC 

• Conclusão das negociações com Wilson, Sons  

• Negociação com Partnership for Children para maior expansão do “Amigos do Maçã”  

 
 

 

 


