
 

  

Relatório Anual - 2014 
 

Dados Gerais  

 
   Amigos do Zippy (AZ)  
   28.522 crianças  
        402 instituições em 35 cidades 
           8 núcleos –   São Paulo, Vale do Paraíba, Sudeste Paulista,  Paraná, Santa 

Catarina, Rio de Janeiro, Cuiabá e Nordeste. 
 
Amigos do Maçã (AM) 
   2.523 crianças  
        73 escolas em 9 cidades 
 
Amigos do Zippy em Casa (AZC) 
     141 pais/responsáveis participantes 
         8 escolas em 3 cidades  
 

Projetos Estratégicos 
 

 
 
Parceria com o IHS – Inst. HSBC Solidariedade 

• Apoio ao AZ em 10 entidades do projeto HSBC Educação em Curitiba 

• Aprovação de verba do projeto Future First – que implantou o AZ em Cuiabá em 
2013 e em Fortaleza em 2014. 

 
Jaraguá do Sul 

• Implantou o AZ em 2012 com verbas do FIA (através de parceria da SME e 
CMDCA), viabilizando o processo de obtenção de verba de nova fonte, o que 
permitiu seguir o mesmo processo para renovação do AZ em Luiz Alves. 

• Implantou o AM em 2013 e ofereceu o curso “Introdução à Educação Emocional” 
para diretores/coordenadores em 2014 

 
Parceria com o Instituto Azzi 

• Apoio para escolas da DRE Butantã em SP 

• Diversificação de apoiadores 

• Desenvolvimento de processo ASEC para prestação de contas a apoiador  
 
Capacitação de monitores 

• Maturidade do uso do Guia de referência de competências para monitoria 

• Estabelecimento de processo para capacitação de monitores das SMEs – ainda não 
implementado 

 
 



 
AVA – Ambiente Virtual de Aprendizagem 

• Desenvolvimento de ferramenta para estudo à distância de conceitos do Amigos do 
Zippy, para permitir a redução de carga horária de capacitação presencial 

• Reestruturação da Formação Básica presencial, a partir das melhorias advindas do 
estudo do AVA 

 

Principais realizações 
 

 
Avaliação do AZC 

• Execução do processo de avaliação do programa “Amigos do Zippy em Casa” de 
acordo com projeto da Dra.Thereza Penna Firme. 

• Conclusão da avaliação, com relatório muito positivo. 
 
Implantação do AZ em Fortaleza 
 
Plano de Comunicação – sendo implementado 

• Criação da página do Amigos do Zippy no Facebook 

• Implantação de blog da ASEC 

• Implantação do Portal da ASEC 

• Criação de nova identidade visual – para a ASEC e cada programa 

• Relatório ASEC 10 anos – a ser emitido em início de 2015 

• Aumento de exposição à mídia em geral 
 

Desenvolvimento de relacionamento com entidades ligadas à área de atuação 
 
Aumento de exposição a apoiadores em potencial 
 
Implantação do material “Suplemento para Inclusão”  

• Complementação do material de professores do Amigos do Zippy para crianças com 
dificuldades de concentração ou necessidades especiais 

• Avaliado e aprovado pelos professores que fizeram uso do mesmo 

• Incorporação ao processo do AZ da distribuição dos “catões sanfonados” para todas 
as crianças – possibilitando maior retenção dos passos para resolução de problemas 

  
   
 



 

Relação de atividades 
Janeiro 

• Implantação de material específico para inclusão de crianças com necessidades especiais no AZ, a 
partir de apostila de PFC  

• 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 avançada de monitores do AZ 

• Capacitação de monitores para outros programas e cursos 

• Capacitação de Coordenadores de Núcleo 

Fevereiro/ Maio 

• Realização de reunião de tutores em cada um dos núcleos 

• Distribuição de material de tarefa prévia para capacitação de professores do AZ e AM 

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

• Avaliação e credenciamento de professores para aplicar os programas 

• Capacitação Avançada dos professores que aplicaram os programas em anos anteriores 

• Distribuição do material didático para início do programa 

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

Abril / Maio 

• 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 

• Capacitação dos monitores das escolas para o “Amigos do Zippy em Casa” (AZC) 

Maio 

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

• Atendimento às solicitações de suporte dos professores 

Maio /Junho 

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

• Realização das reuniões de capacitação continuada (FC) – AZ, AM e AZC 

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

Junho / Julho 

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

• Capacitação dos Coordenadores de Núcleo 

• Capacitação de monitores para cursos especiais 

• Realização de curso “Introdução à Educação Emocional"em Sorocaba e Jundiaí 

• Realização do curso “Um dia para Mim” 

Agosto / Setembro 

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

• Realização de reuniões de FC do AZ, AM e AZC - incluindo preparação dos professores para reunião 
de pais a ser realizada antes do módulo 5 

Agosto / Outubro 

• 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 2013 

• Avaliação de resultados – etapa intermediária – e entrega de relatórios para Secretarias Municipais 
de Educação 

 



 

Outubro/Dezembro 

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

• Realização de reuniões de FC do AZ, AM e AZC com avaliação da aplicação do programa pelos 
professores 

• Produção de projetos para novos municípios, para o ano seguinte 

Novembro/Dezembro 

• Realização de evento de encerramento do ano (formatura de educadores) em Fortaleza 

• Realização de formatura de pais, participantes do AZC 
 

 
 

 

 


