
RELATÓRIO DE

ATIVIDADES

2011



legados do ano

 A demanda dos parceiros motiva a

ASEC a desenvolver linha de cursos.

2011

 Consolidação da parceria com a Prefeitura de

Jundiaí.



dados gerais

Amigos do Zippy 30.400 crianças 
364 instituições em 39 cidades
10 núcleos – implantação em Jundiaí 
demais:  São Paulo, Vale do Paraíba, ABC Paulista, Sudeste Paulista,  Paraná, Oeste Paulista, Rio Grande do Sul, 
Santa Catarina e Rio de Janeiro

Amigos do Maçã                                   2.950 crianças
50 escolas em 6 cidades

Amigos do Zippy em Casa 1.505 responsáveis
85 escolas em 17 cidades



números  

consolidados 

136.685
crianças 

39
municípios



projetos estratégicos

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

Ampliação de infraestrutura
Admissão de Administrador.

Admissão de Coordenador de Recursos Humanos.

Capacitação de Coordenadores de Núcleo
Formatação de formação para novos e reuniões de formação bianuais para todos.

Parceria com a TBG
Manutenção do apoio à Santa Catarina.

Contrato para 2 anos – implantação em Três Lagoas, Mato Grosso do Sul.

Capacitação de monitores
Recrutamento de quantidade maior de candidatos, em várias cidades.
Nova empresa de seleção, visando melhorar adequação dos candidatos ao perfil.
Concentração na capacitação e desenvolvimento de novos monitores.
Capacitação dos monitores avançados e em cursos e outros programas que não o Amigos do Zippy.



Sorocaba
Imagem continua sendo referência para outros municípios.

Demanda por novos cursos: Saúde Emocional, desenvolvido em 2010, e 
Introdução à Educação Emocional e Um dia para Mim, em 2011.

Grande volume em todos os programas e cursos.

Jundiaí
Implantação com 400 professores e mais de 9.000 crianças.

Araçatuba
“Âncora” para o núcleo Oeste Paulista.

Parceria com o IHS – Inst. HSBC Solidariedade
Alavancou projeto América Latina (implantação em 3 países em 2010 e mais 5 países em 2012).
Implantação do núcleo Rio de Janeiro e expansão na cidade de São Paulo.

Homologação do certificado do curso de formação de professores
para o Amigos do Zippy pelos órgãos técnicos da secretaria Estadual de Educação



principais realizações

 Avaliação profissional externa o programa Amigos do Maçã, que possibilitou

a liberação para os outros países. Negociado que a ASEC ficará isenta de royalties.

 Consolidação do novo modelo operacional do programa Amigos do Zippy em Casa e
interesse de outros países pelo mesmo.

 Implantação do Amigos do Zippy em Jundiaí – aumento expressivo de participantes e potencial

para novos programas em 2012.

 Avaliações muito positivas para os novos cursos. Aumento de interesse pelos mesmos.

 Consolidação da imagem da ASEC, além do programa Amigos do Zippy, que continuará sendo foco e
prioridade.



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

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

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

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

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
Capacitação continuada de monitores para o AM
e AZC
Realização do curso Saúde Emocional – turmas
do 1º. semestre



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
Recrutamento e seleção de novos monitores
Realização de curso Introdução à Educação
Emocional em Sorocaba e Jundiaí
Realização do curso Um dia para Mim

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

Realização do curso Saúde Emocional – turmas do 2º. semestre
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 2012
Avaliação de resultados – etapa intermediária – e entrega de
relatórios para Secretarias Municipais de Educação
Planejamento estratégico e consolidação de plano de trabalho para o
ano seguinte
Migração do site da ASEC para ambiente tecnológico mais adequado

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 material internacional proposto para o Amigos
do Maçã
Avaliação do Amigos do Zippy em Casa
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   


