2015

RELATÓRIO DE

ATIVIDADES

legados do ano

2015

 Implantação do Portal da ASEC; Criação
de Folders, material institucional;
 Relatório ASEC 10 anos;



Participação no evento dos parceiros
Latino Americanos da Rede Global de
Partnership for Children - UK

dados gerais
Amigos do Zippy

28.929 crianças

400 instituições em 40 cidades
8 núcleos – São Paulo, Vale do Paraíba, Sudeste Paulista, Paraná, Santa Catarina, Rio de Janeiro, Cuiabá e
Nordeste

Amigos do Maçã

1.562 crianças

65 escolas em 10 cidades

Amigos do Zippy em Casa
33 escolas em 8 cidades

464 responsáveis

282.666
números
consolidados

crianças

51
municípios

projetos estratégicos
Parceria com o IHS – Inst. HSBC Solidariedade
Apoio financeiro ao Amigos do Zippy nas cidades: São Paulo, Rio de Janeiro, Andradina e Pinhais.
Continuidade do apoio recebido do projeto Future First em Cuiabá e implantação do Amigos do Zippy em Barueri.
Nova verba do Future First possibilitou implantação em Sobradinho, DF.

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.

Parceria com GERDAU
Apoio 2 escolas SME Pindamonhangaba, APAE e Projeto JATAÍ.
Diversificação de apoiadores,
Manutenção do núcleo Vale do Paraíba.

Relações institucionais
Aumento de exposição da ASEC ao mercado (de formadores de opinião e potenciais apoiadores).

principais realizações
 Avanço na execução do Plano de Comunicação:

Atualização da identidade visual – para a
ASEC e cada programa; Implantação do Portal da ASEC; Criação de Folders – material institucional; Relatório
ASEC 10 anos; Criação da página do Amigos do Zippy no Facebook; Implantação de blog da ASEC; Aumento
de exposição à mídia em geral com serviços de Assessoria de Imprensa.

 Desenvolvimento de relacionamento com entidades da área

de educação.

 Participação como convidados palestrantes em congressos.
 Aumento de exposição a apoiadores em potencial.
 Estabelecimento de imagem de credibilidade junto a formadores de opinião: Insper, Instituto Ayrton
Senna, UNESCO, Associação Brasileira de Psiquiatria (ABEPS)

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

março

abril

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

maio

junho

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 workshop Um Dia
para Mim em Votorantim
Capacitação básica de professores
do programa Amigos do Zippy
(Future First segundo ciclo)
Avaliação e credenciamento de
professores para aplicar o programa

julho

agosto

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 2016
Avaliação de resultados – etapa intermediária – e entrega de
relatórios para Secretarias Municipais de Educação
Prestação de contas a apoiadores

s e t e m b ro

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

o u t u b ro

n o v e m b ro

d e z 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
Realização de evento de encerramento do ano (formatura de educadores) em Salto
Realização de formatura de pais, participantes do AZC

dados legais
CNPJ: 07.270.546/0001-01

Nome empresarial: Associação pela Saúde Emocional de Crianças
Código e descrição da atividade econômica principal:
94.30-8-00 – Atividades de associações de defesa de direitos sociais
Código e descrição da atividade econômica secundária:
94.93-6-00 – Atividades de organizações associativas ligadas à cultura e à arte
94.99-5-00 – Atividades associativas não especificadas anteriormente
Código e descrição da natureza jurídica:
399-9 – Associação Privada
Endereço: Rua Abolição, 411 – Bela Vista – São Paulo/SP – CEP: 01319-010

por uma sociedade solidária e feliz

