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MEC seleciona processo de capacitação da ASEC
como

tecnologia

educacional

promotora

Educação Integral.



Cuiabá implanta Amigos do Zippy.

da

dados gerais
Amigos do Zippy

32.109 crianças

450 instituições em 45 cidades
10 núcleos – São Paulo, Vale do Paraíba, ABC Paulista, Sudeste Paulista, Paraná, Oeste Paulista, Santa Catarina,
Rio de Janeiro e Cuiabá.

Amigos do Maçã

6.805 crianças

107 escolas em 8 cidades.

Amigos do Zippy em Casa
50 escolas em 7 cidades

975 responsáveis

221.130
números
consolidados

crianças

45
municípios

projetos estratégicos
Parceria com a TBG
Contrato para 2 anos (2012/2013) – apoiou o AZ em Andradina,
Porto Feliz e Araçoiaba da Serra, SP e Almirante Tamandaré, PR.
Apoio para o AZC em cidades já beneficiadas.

Sorocaba
Prorrogação de contrato para a nova gestão municipal
contribui com parcela significativa da receita.
Demanda por encontros Um Dia para Mim para grande número de profissionais.

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.

Capacitação de Coordenadores de Núcleo
Implantação de Guia de referência de competências de CNs.

Parceria com o IHS – Inst. HSBC Solidariedade
Alavancou projeto América Latina (implantação em 8 países entre 2010 e 2012).
Apoio ao AZ em 10 entidades do projeto HSBC Educação em Curitiba.
Aprovação de verba do projeto Future First - para implantação do AZ em Cuiabá em 2013 e no Nordeste em 2014.

Capacitação de monitores
Implantação de Guia de Referência de Competências para monitoria.
Estabelecimento de processo de autoavaliação, supervisionado, para desenvolvimento de monitores.
Concentração na capacitação para certificação de novos monitores.

principais realizações
 Certificação do processo de capacitação do Amigos Zippy

pelo MEC:

Reconhecido como Tecnologia Educacional promotora da

Educação Integral e Integrada e da Articulação da escola em seu território,
constando, junto com outras 24 tecnologias do Guia do MEC. Elegível a

utilização de recursos do programa do governo Mais Educação.

 Avaliação do Amigos do Zippy em Casa:
programa com projeto da Dra.Thereza Penna Firme.

Estabelecimento de indicadores para avaliação do

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)

j a n e i ro

f e v e re i ro

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

março

abril

Visitas a escolas participantes (assistir
aulas aplicadas pelos professores e orientálos 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

maio

Atividades de suporte aos professores (telefonemas, emails 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

junho

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

julho

agosto

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

s e t e m b ro

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

o u t u b ro

n o v e m b ro

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

d e z e m b ro

Realização
de
eventos
de
encerramento do ano (formatura
de educadores) em Cuiabá e
Petrópolis
Realização de formatura de pais,
participantes do AZC
Início da adaptação de material
específico para inclusão de crianças
com necessidades especiais no AZ,
a partir de apostila de PFC

por uma sociedade solidária e feliz

