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Relatório Anual – 2017  
 

 

Dados Gerais  
 

 

   Amigos do Zippy (AZ)  
     6.281 crianças  
        113 instituições em 25 cidades 

 

       Acumulado de 2004 a 2017 
  283.696 crianças  
      8.015 educadores capacitados em 93 cidades 
 
Amigos do Maçã (AM) 
     729 crianças  
       18 instituições em 9 cidades   
36.440 crianças – acumulado desde implantação em 2008 
 
Amigos do Zippy em Casa (AZC)                                                        
      534 monitores capacitados 
   8.691 pais participantes – acumulado desde implantação em 2007  
 
Passaporte: Habilidades para a Vida 
   1.458 jovens 
      15 instituições em 9 cidades 
         50 educadores capacitados,  
   2.072 jovens – acumulado desde implantação em 2016 
 

 

Projetos Estratégicos  

• Consolidação da implementação do programa “Passaporte: Habilidades para a 
Vida”, expandindo-o. Essa passou a ser a metodologia educacional da ASEC para 
jovens, cobrindo a lacuna na oferta de soluções em Educação Emocional. 
 

• Parceria com a AB Brasil, que manteve apoio para proporcionar o Amigos do Zippy 
para todas as crianças de 2º.ano do Ensino Fundamental de Pederneiras e destinou 
recursos para implementar Passaporte: Habilidades para a Vida a 200 jovens da 
Legião Mirim da mesma cidade.  

 

• Divulgação ao Instituto Ayrton Senna da avaliação realizada pela equipe do 
economista Ricardo Paes de Barros do impacto positivo nos resultados acadêmicos 
das 834 crianças que participaram do programa “Se Liga” juntamente com o Amigos 
do Zippy, em Manaus, tendo mais mil crianças que participaram apenas do “Se Liga” 
como grupo de controle.  

 

Principais realizações 

• Mudança de critérios de remuneração de coordenadores, alinhando gastos com a 
redução de volume da operação.    

• Aumento de exposição de imagem da ASEC, por publicações em mídias em geral, 
participação em simpósios e congressos e contribuição com artigos em portais da 
internet. 
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Relação de atividades 2017 

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 monitores no programa Passaporte: Habilidades para a Vida 

Fevereiro/ Maio 
 

• Realização de reunião de tutores  

• Capacitação básica de professores do programa “Amigos do Zippy” (AZ), “Amigos do Maçã” (AM) e 
“Passaporte: Habilidades para a Vida” (P) 

• 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 dos programas 

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, AM e P 

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

Maio 
 

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

• Atendimento às solicitações de suporte dos professores 
 

Maio /Junho 
 

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

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

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

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, Passaporte 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) 

Outubro/Dezembro 
 

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

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

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

Novembro/Dezembro 
 

• Realização de eventos de encerramento do ano   

• Prestação de contas a apoiadores 
 

 


