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RELATÓRIO DE

ATIVIDADES

legados do ano

2018

Parceria e Apoio do Facebook Brasil para ampliação do
programa Passaporte: Habilidades para

a vida a

nível nacional : 10 cidades, 20 profissionais!

dados gerais
Amigos do Zippy

6.708 crianças

98 instituições em 24 cidades

Amigos do Maçã

549 crianças

16 escolas em 10 cidades

Amigos do Zippy em Casa

TOTAL DO PÚBLICO
BENEFICIADO PELOS
PROGRAMAS
10.209 CRIANÇAS E
ADOLESCENTES

15 responsáveis

2 escolas em 2 cidades

Passaporte: Habilidades para a vida
25 escolas em 17 cidades

2.952 adolescentes

426
EDUCADORES

332.417
números
consolidados

crianças e
adolescentes

105
municípios

nossa principal realização
governança
Novas finalidades estatutárias

alinhadas aos Objetivos do Desenvolvimento Sustentável

(ODS) da Organização das Nações Unidas (ONU) para

2019:

1. Acabar com a pobreza em todas as suas formas, em todos os lugares
3. Assegurar uma vida saudável e promover o bem-estar
4. Assegurar a educação inclusiva e equitativa de qualidade
5. Alcançar a igualdade de gênero
10. Reduzir a desigualdade dentro dos países e entre eles
16. Promover sociedades pacíficas e inclusivas

projetos estratégicos
Implementação do Programa

Passaporte: Habilidades para a vida
a nível nacional- 10 cidades - 20 educadores.

APRIMORAMENTO DO ROTEIRO DOS CURSOS
voltados para promoção de saúde emocional de Educadores
Um Dia para Mim ( UDM)

ENGAJAMENTO E APRIMORAMENTO DA EQUIPE

Sumário Executivo Passaporte :
A doação de recursos financeiros do Facebook, no contexto da parceria com a Associação pela Saúde
Emocional e Criança - ASEC, viabilizou, ao longo do segundo semestre de 2018:

 42 horas (26 hrs de formação + 16 hrs em vivências semanais) de capacitação em educação/ alfabeOzação
socioemocional (de 20 professores/ educadores de 10 escolas, de 10 cidades Brasileiras, em sua grande
maioria, escolas localizadas e expostas à alta vulnerabilidade;
 22.400 horas de experiências sequenciadas e ativas, ao longo de 16 horas em encontros semanais, focadas
na promoção da saúde mental e emocional para 1.432 alunos do Ensino Fundamental II (6º ao 9º ano).

 A capacitação/formação promovida pela ASEC, teve como objetivo a promoção da saúde mental,
emocional e social dos professores (em 26hrs de formação presencial e virtual) que, uma vez
sensibilizados e habilitados, se tornaram os facilitadores na implementação, em salas de aula, das 16 horas
de vivências, da metodologia universal (school evidence–based program) denominada "Passaporte:
Habilidades para a Vida”, que visa promover a saúde mental, emocional e social de adolescentes de 11 a
15 anos.

Alunos e Professores: a

Experiência

“Os alunos se identificaram com todos os temas, e se envolveram nas atividades,
principalmente no jogo do tabuleiro (que proporcionou a abertura de leque para lidar com as
dificuldades) e o termômetro (causando um impacto positivo na ajuda mútua).As mudanças no
comportamento e os valores, qualificados positivamente, das relações é mais um motivo para
continuarmos com o programa no próximo ano.”
Prof. Luciana Rosário de Souza Hreisemnou
Colégio Estadual Gabriela Mistral
Curitiba – PR

“Os alunos tiveram muito interesse pelos temas e atividades propostas, se
permitiram falar sobre si mesmos, se emocionando, em alguns momentos
chegando ao choro; e o acolhimento da turma foi maravilhoso. Houveram nas
turmas melhorias nas atitudes e compreensão para com o outro e consigo
mesmo, trazendo uma convivência mais harmoniosa. As regras preciosas são
lembradas a todo momento, dentro e fora da sala. Seria maravilhoso poder
continuar com o Passaporte pois os alunos em geral passam por momentos
difíceis no seu cotidiano e o programa auxilia a lidar com seus sentimentos,
dificuldades, direciona para uma melhor convivência entre eles. Sou
eternamente grata por essa oportunidade”.

Prof. Rosana Aparecida Cardoso
CEJE - Colégio Estadual Jardim Europa
Goiânia – GO

QUEM ?

“Foi extremamente positivo, em todas as
aulas houve muitas participações e
aprendizados. É preciso ter continuidade,
pois as relações do dia a dia melhoraram
bastante, muitos ganhos para a escola”.
Contou que 3 alunos do oitavo ano que
não participavam do Passaporte, vieram
pedir ajuda a ele, depois viram os cartazes
e conversaram com os alunos
participantes.

Tutor Paulo Correia Sebastião
UMEF Rev Antônio da Silva Cosmo
Velha Velha – ES

Transfo rmaçõ es Pro movi das segundo relato dos alunos
autocontrole

autoestima

autoconhecimento
estabelecimento
de vínculo de
confiança

convivência
no grupo

autoconfiança

solidariedade
expressão de
prazer no
ambiente
escolar

manifestação
assertiva de
opinião

afetividade

responsabilidade
assumida
superação de
mudanças e
perdas
(resiliência)

redução de
comportamento
agressivo

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 orientálos 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

agosto

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

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

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

n o v e m b ro

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

financeiro
RECEITAS

DESPESAS

R$ 1.114.744,68

R$ 973.101,58

RESULTADO DO PERÍODO (superávit)

R$ 141.643,10

E m 2 0 1 8 , c o m o n o s d e m a i s a n o s , c a d a p r o j e to é c u s t e a d o c o m
r e c u rs o s f i n a n c e i ro s d i r e c i o n a d o s p r o v i d o s p o r f o nt e s d i s t i nt a s ,
a saber:

63 %
dos recursos, em 2018, vieram de em
2018, foram viabilizados por fundos
diversos, tal como compartilhamento de
verbas entre as Secretarias da Assistência
social, Saúde e Educação. Recursos
alocados Fundeb, da Educação, FIA
quando a Secretaria de Educação celebra
parceria com CMDCA, para beneficiar
instituições e escolas públicas.

22 %
dos recursos financeiros,
também direcionados, vieram
através de doações e apoio de
empresas privadas, tais como AB
Brasil e o Facebook.

13 %
dos recursos vieram de
escolas particulares visando
beneficiar seus professores e
alunos, adoecidos e também
em situações de
vulnerabilidade emocional.

2%

• Em menor proporção, a ASEC recebe doações de pessoas físicas e pagamento por palestras e cursos de Educação Emocional para adultos.
• Desde a perda do apoio do Instituto HSBC que durante os anos de 2006- 2015 foi parceiro estratégico da Organização esse é o primeiro ano de balanço positivo,
ação que demandou nos anos de 2016, 2017 e 2018 uma série de ações revisando seu modelo de operação

por uma sociedade solidária e feliz
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

