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legados do ano

 HSBC escolhe Amigos do Zippy como projeto global.

 Implantação do programa em Salvador e ampliação em

Brusque.

 Construção de parceria com a empresa Pampili.

2010



dados gerais

Amigos do Zippy 18.558 crianças 
323 instituições em 38 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 3.850 crianças
32 escolas em São Paulo

Amigos do Zippy em Casa 1.101 responsáveis
65 escolas em 11 cidades



números  

consolidados 

103.335
crianças

38
municípios



projetos estratégicos

Parceria com o IHS – Inst. HSBC Solidariedade
Alavancou projeto América Latina (implantação em mais 12 países).
Implantação do núcleo Rio de Janeiro e expansão na cidade de São Paulo. 

Avaliação do Amigos do Maçã 
Exigência de Partnership for Children, UK 

para expansão internacional.

Migração do Amigos do Zippy em Casa
Saindo do modelo que necessitava de “monitores ASEC” para capacitação de
“monitores das escolas”, que aplicam as aulas para os pais.

Sorocaba
Homenagem por PFC reforça parceria.

Imagem e referência para outros municípios.
Estruturação do curso Saúde Emocional.

Solicitação de novos programas.

Credenciamento por inexigibilidade
Araçatuba e Jundiaí.



Capacitação de monitores
Recrutamento de quantidade maior de candidatos, em várias cidades.
Concentração na capacitação e desenvolvimento de novos monitores. 

Parceria com a TBG
Manutenção do apoio à Santa Catarina.
Novo contrato para 2 anos – foco em municípios em direção do Mato Grosso do Sul.



principais realizações

 Consolidação do programa Amigos do Maçã, que iniciou na Holanda em outubro. ASEC atua como

desenvolvedora de tecnologia educacional em saúde emocional.

 Novo modelo operacional do projeto Amigos do Zippy em Casa, aprovado pelos envolvidos, incluindo

Sorocaba, com maior número de escolas participantes, por opção. Esse modelo permite expansão
acelerada – além de operacionalmente mais simples, reduz custos.



 Implantação do Amigos do Zippy no Rio de Janeiro (ganhando visibilidade) e Araçatuba (sustentabilidade
do núcleo Oeste Paulista).

 Resultados expressivos em Salvador, BA, cuja implantação foi apoiada pelo grupo Wilson,Sons.

 Consolidação da imagem da ASEC, com ampliação de seu portfólio de programas para além do Amigos do

Zippy, que continuará sendo foco e prioridade.



j ane i ro     fevere i ro     março     abr i l     maio    junho

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 de monitores certificados no
AZ para outros programas

Visitas a escolas participantes (assistir aulas
aplicadas pelos professores e orientá-los
sobre como melhorar) – AZ e AM
Realização das reuniões de capacitação
continuada 2 (FC2) – AZ e AM
Avaliação e análise de dificuldades dos
professores, expostas na FC2
Capacitação continuada 1 do AZC
Recrutamento e seleção de novos
monitores

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)

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)
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

Realização de reunião
de tutores em cada um
dos núcleos
Distribuição de material
de tarefa prévia para
capacitação de
professores



j u lho     agosto     setembro   outubro   novembro   dezembro

Capacitação continuada
de monitores para os
módulos 5 e 6 do AZ
Capacitação dos
Coordenadores de Núcleo

Organização de eventos para capacitação
continuada 3 (FC3), incluindo palestras com
especialistas (parceria com o LEM da USP)
Realização das reuniões FC3 do AZ e FC2 do AM -
incluindo preparação dos professores para
reunião de pais a ser realizada antes do módulo 5

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

Visitas a escolas participantes, assistir aulas aplicadas pelos professores
e orientá-los sobre como melhorar
Realização de reuniões FC4 do AZ e FC3 do AM, com avaliação da
aplicação do programa pelos professores
Produção de projetos para novos municípios, para o ano seguinte
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 o
ano seguinte

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
Conclusão de negociações com apoiadores



por uma sociedade solidária e feliz   


