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Implementação,

com

grupo

piloto,

do

programa

Passaporte: Habilidades para a Vida.
 O programa passa a ser a metodologia educacional
da ASEC para adolescentes e jovens, cobrindo uma
lacuna

na

Emocional.

oferta

de

soluções

em

Educação

dados gerais
Amigos do Zippy

28.328 crianças

432 instituições em 36 cidades
9 núcleos – São Paulo, Vale do Paraíba, Sudeste Paulista, Paraná, Santa Catarina, Rio de Janeiro, Cuiabá,
Nordeste e Espírito Santo

Amigos do Maçã

2.132 crianças

48 escolas em 12 cidades

Amigos do Zippy em Casa

225 responsáveis novos

16 escolas em 5 cidades

Passaporte: Habilidades para a vida
15 escolas em 8 cidades

614 adolescentes

313.740
números
consolidados

crianças e
adolescentes

91
municípios

projetos estratégicos
Implantação do Amigos do Zippy em três cidades do estado do Espírito Santo,
primeira parceria da ASEC com governo estadual.
Parceria com o Instituto Ayrton Senna
Implementação do Amigos do Zippy juntamente com o programa Se Liga,
de recuperação de defasagem de alfabetização, em Manaus para 834 crianças,
tendo mais mil crianças como grupo de controle.

Apoiadores
Instituto HSBC Solidariedade – apoio a escolas públicas de São Paulo e Rio de Janeiro
Gerdau – apoio a duas escolas públicas e duas instituições em Pindamonhangaba
AB Brasil – iniciou parceria para implementação, em 2017, do AZ em todas as escolas públicas de Pederneiras - SP

principais realizações


Aumento de exposição de imagem da ASEC por ações de assessoria de imprensa da MLA e do grupo interno de
mídias sociais: Portal da ASEC com 13.220 visualizações; Blog, com 46 posts e 13.975 visualizações; Página do
Amigos do Zippy no Facebook, alcançando 394.893 acessos e do Passaporte: Habilidades para a Vida, com 20.588
acessos entre novembro e dezembro; Exibição de reportagem pelo programa Fantástico, da Rede Globo de TV,
sobre automutilação de jovens, que culminava apresentando o Passaporte como forma de preveni-la.

 Desenvolvimento
de
relacionamento com formadores
de opinião: Insper, por meio da
equipe do Ricardo Paes de
Barros, Instituto Ayrton Senna,
UNESCO, Associação Brasileira de
Estudos e Prevenção do Suicídio,
Ministério da Saúde - Diretoria
de Saúde Mental, Rede de
Proteção à Vida, de Botucatu.

 Relato da experiência em Escolas Públicas de 2010 - 2016

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)
Tradução, adaptação e diagramação do material do Passaporte
Desenvolvimento do processo de capacitação de educadores para o Passaporte

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 no Canadá para profissionais
da ASEC para o Passaporte: Habilidades
para a Vida

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)
Montagem do grupo piloto para o Passaporte
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
Formação Básica para educadores do Passaporte

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

julho

Formação Continuada
para o Passaporte
Formação Básica AZ
para educadores do
Espírito Santo

agosto

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, Passaporte 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 2017
Avaliação de resultados – etapa intermediária – e entrega de relatórios para
Secretarias Municipais de Educação
Avaliação preliminar do Passaporte

d e z e m b ro

Realização de eventos de
encerramento
do
ano
(formatura de educadores)
Realização de formatura de
pais, participantes do AZC
Prestação de contas a
apoiadores

dados legais
CNPJ: 07.270.546/0001-01

Nome empresarial: Associação pela Saúde Emocional de Crianças

Código e descrição da atividade econômica principal:
85.50-3-02 – Atividades de apoio à educação, exceto caixas escolares
Código e descrição da atividade econômica secundária:
86.90-9-99 – Outras atividades de atenção à saúde humana não especificadas
anteriormente
94.30-8-00 – Atividades de associações de defesa de direitos sociais
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

