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Desde meados de 2019, a organização,
na busca de se atualizar, identificou a
necessidade de um novo posicionamento
e se preparava para lançar em abril, no
dia Mundial da Saúde, o Movimento Saber
Lidar. Um novo site/ portal, com recursos
apoiados pelo Google, estava sendo
preparado. O foco da Equipe estava na
implementação das ações dos programas
contratados, na busca por novas
oportunidades e na preparação do
lançamento. Ainda em fevereiro e início
de março, a despeito das notícias da
chegada do Coronavírus no Brasil,
algumas atividades presenciais de
formação foram realizadas.

Quando em meados de março,
efetivamente entramos em quarentena,
toda a Equipe se recolheu, cancelando a
sequência das formações presenciais,
que foram sendo suspensas, na rede de
educação privada e pública, cada qual
com suas avaliações de risco.

Rapidamente, em sincronia com os
acontecimentos, tomamos a decisão e  

convidamos a Equipe a migrar as
interações que fazíamos há anos, com
nosso antigo companheiro de reuniões
Skype, para uma “nova casa virtual”: a
plataforma Zoom.  Ela, juntamente com
todo ambiente integrado da Microsoft
(Teams, Sharepoint, OneDrive), definido
com apoio de TI e em implantação desde
o final de 2019, foi colocado em ação. 

Com isso vieram os treinamentos e o
estabelecimento de rituais, motivando e
delineando esse novo formato de
encontros.

Naquele momento, foram dados os
primeiros passos, ainda com certa
desconfiança, para responder a um
questionamento sobre se seria possível
promovermos, através das telas,
interações humanizadas. Pergunta que já
estava no entorno, quando definimos,
desde início de 2019, pelo desenho da
primeira formação online da ASEC no
caso para educadores implementarem o
Amigos do Zippy. Por mais que as ações
virtuais tiveram um aprofundamento na

2020 um ano histórico
de desafios, inov_ações
e transforma_ações
Juliana Fleury 
Presidente e CEO Voluntária

O ano de 2020 iniciou repleto de expectativas para ASEC...

CARTA DA CEO
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sua estruturação, para toda Equipe, isso
seria algo bastante transitório, até que os
encontros presenciais pudessem ser
retomados.

Como todo o Brasil, imaginávamos que
passaríamos pela quarentena e teríamos
nossa curva de infecção em abril, maio e,
a princípio, acreditávamos que em julho e
ou agosto nossas atividades estariam
sendo retornadas ao “antigo normal” –
presenciais. 

queriam acolhimento, além de conteúdos
para compartilhar com alunos,
educadores, familiares visando minimizar
o impacto das situações de mudanças e
perdas, geradas em suas vidas, naquele
momento. Foi quando, ouvindo as
demandas de parceiros, aliando suas
ações as orientações da OMS e do
UNICEF pelo apoio emocional, a ASEC
divulgou seu “Mapa de Ações e
Atividades ASEC Brasil em tempos de
Coronavírus” planejadas inicialmente
para abril e maio e se iniciou um processo
de renovação na oferta de atividades e
na identidade visual de conteúdos até
então com circulação restrita.

O processo de renovação veio como uma
onda. Para além de abril e maio, a
realidade da pandemia se instalou,
chegando no segundo semestre
atingindo também a implementação dos
programas. Num movimento que
chamamos de “Go Digital” o Amigos do
Zippy, o Passaporte e o Amigos do Zippy
em Casa, foram ganhando adaptações
possíveis, tanto nas capacitações de
educadores quanto na forma de chegar a
seus alunos, cada qual com sua realidade
digital. Atender àqueles que tinham
acesso a tela, outros apenas a WhatsApp
e os excluídos de acesso cujo material
deveria ser provido em papel para os
familiares buscarem nas escolas. Novas e
inesperadas demandas para Equipe, que
atém então desafiando o manter da
essência de programas baseados em
evidências e planejamos para dentro de
salas de aula, agora inexistentes.

A onda de inovação chegou de vez com o
lançamento do Movimento Saber Lidar.

Certamente, 2020 marcará a
história da ASEC e toda sua

Equipe. Não caberá nas páginas
deste relatório, o registro de

todos os momentos onde fomos,
como indivíduos e como Equipe,
capazes de interagir e promover
saúde emocional em espaços de

acolhimento e crescimento
individual e coletivo.

Adotamos em nossas redes sociais o
lema de “Quanto mais cedo nos
distanciarmos, mais cedo nos
abraçaremos”, incentivando a todos os
cuidados pessoais e o distanciamento
social fundamental para minimizar a
reinfecção.

Aliado aos cuidados com higiene que
eram amplamente divulgados,
identificamos uma demanda crescente
para o cuidado com a saúde emocional.
Diante de algo tão novo e inesperado,
nossa rede de parceiros e novos públicos

Carta de CEO
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Deram início uma agenda com uma série
de Lives da ASEC, da participação de
membros da equipe em Lives com
parceiros e da oportunidade de trazer em
outras, a fala da juventude (adolescentes
e jovens que participaram do Passaporte
em outros anos). Bateram na porta as
demandas de cursos de promoção de
saúde mental, em formatos de
webinários e uma das experiências
definidas no Mapa inicial, com o caixa de
ferramentas para educadores e uma
nova versão para jovens, sendo
implementada virtualmente.

O segundo semestre teve uma
intensidade tal que parecia um ano
inteiro dentro de 6 meses. Quando
dezembro chegou a Equipe estava
madura, apreciando os ganhos e sua
capacidade de se reinventar para buscar
novas formas para levar os padrões de
suas ações em promoção de saúde
emocional presencial, agora dentro do,
até então, desacreditado mundo virtual.

Certamente, 2020 marcará a história da
ASEC e toda sua Equipe. Não caberá nas
páginas deste relatório, o registro de
todos os momentos onde fomos, como
indivíduos e como Equipe, capazes de
interagir e promover saúde emocional em
espaços de acolhimento e crescimento
individual e coletivo.

Com os 15 anos de experiências,
acrescidos pela vivência de um único e
intenso ano de aprendizado de co-
criação, vivenciado e aprovado pelos
beneficiários, a ASEC se prepara para
reverberar também seus impactos, agora
também através do mundo digital, com
atividades centradas na pessoa e
humanizadas, sem perder a essência de
todas suas ações. Apesar de todos os
desafios, 2020 será um ano marcado pela
transformação, um florescer interno da
Equipe.

Sim, somos ASEC Brasil e estamos em
Movimento. Caminhamos, atuando no
formar, informar e transformar,
destacando a importância do Promover
para Prevenir em Saúde Mental, e com
isso temos como meta receber o
reconhecimento externo e alterar para
sempre a história da organização. 
Grata a cada um(a) que nos fez chegar
até aqui.

Seguimos Avante e para o Alto!

Quanto mais cedo nos distanciarmos,
mais cedo nos abraçaremos.

Juliana Fleury 
Presidente e CEO Voluntária

Janeiro 2021
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Nosso caminho até aqui

Nosso caminho até aqui
De 2004 a 2019

313 mil crianças e adolescentes
beneficiados em 91 municípios

Parceria com a Universidade de Quebec
para Piloto do Programa Passaporte:

Habilidades para a Vida. 

60 mil crianças beneficiadas
em 45 municípios 

Desenvolvimento e implementação do
Programa Amigos do Maçã. 

Desenvolvimento dos cursos ASEC
Um Dia para Mim, Tempo de Olhar para Mim,

Caixa de Ferramentas, Introdução à
Educação Emocional e Saúde Emocional. 

103 mil crianças beneficiadas
em 38 municípios

HSBC escolhe Amigos do Zippy como
projeto global e implementa, com

apoio da ASEC, o programa em
6 países da América Latina. 

221 mil crianças beneficiadas
em 45 municípios

MEC seleciona processo de
capacitação da ASEC como

tecnologia educacional promotora
de Educação Integral. 

ASEC Brasil atua em
10 capitais brasileiras
Apoio do Facebook para

implementação do Programa
Passaporte: Habilidades para a Vida

em escala nacional.
350 mil crianças e adolescentes
beneficiadas em 107 municípios.

Apoio Institucional do Google para
lançamento do Movimento Saber Lidar.

Início da implementação
do Programa Amigos do

Zippy em Casa

Parceria entre Partnership for
Children e CVV e formação

da ASEC Brasil 

Início da implementação do
Programa Amigos do Zippy.
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ASEC Brasil
em Movimento

Novo posicionamento institucional



Aos 16 anos de experiência, a ASEC Brasil passa a trilhar novos caminhos. Mantendo a
essência e o propósito institucional, a organização assume um novo posicionamento
pela promoção da Saúde Mental, Saúde Emocional e Bem-Estar: nasce o Movimento
Saber Lidar. O momento é um marcador na história da instituição, criada com o
programa Amigos do Zippy, cresceu como ASEC e evoluiu junto com o tema no mundo
e no Brasil. As novas frentes de atuação e abordagens atuam para a reversão do atual
cenário de sofrimento mental e emocional.

“Compartilhando

desafios, o Movimento

chega para escalar ainda

mais esses impactos e,

com base na expertise da

ASEC, reverberar,

através de uma rede de

apoio e colaboração,

novas ações para

informar, formar e

transformar pela saúde

emocional”

O Movimento Saber Lidar é lançado pela
ASEC Brasil para nutrir o ecossistema da
promoção da saúde mental no Brasil e
promover a saúde mental de pessoas em
todas as fases da vida junto a diferentes
tipos de organizações. Para isso, o
Movimento se estrutura em três frentes de
atuação: Saber Lidar no Mundo Escolar,
com foco em crianças, jovens, educadores,
familiares e gestores públicos e privados;
Saber Lidar no Mundo do Trabalho, com
foco em gerar impacto positivo social e
econômico para as pessoas no mundo
produtivo e para as organizações; e Saber
Lidar na Sociedade, que busca a
intersecção do tema com diferentes
pautas da sociedade brasileira, como a
inclusão e desenvolvimento de grupos
sociais minorizados e a inserção social de
grupos em situação de vulnerabilidade.

ASEC Brasil em Movimento
Novo posicionamento institucional

(trecho do Manifesto do Movimento Saber Lidar)

C

L IQUE Acesse o
Manifesto
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Em junho de 2020, o lançamento do
Movimento Saber Lidar contou com o
apoio institucional do Google.

Recebemos a professora Margaret Barry,
presidente mundial da UIPES e autora do
livro relançado em 2019, Implementing
Mental Health Promotion, e reunimos
parceiros e especialistas do setor público
e privado e da sociedade civil para
compartilharem experiências,
conhecimentos e recursos de atuação na 

A Lei nº 13.819 da Política Nacional de Prevenção da Automutilação e do Suicídio, publicada
em 2019, destaca o objetivo de “promoção de saúde mental” e menciona a importância de
ampliar os espaços engajados na promoção da saúde mental e de prevenção do suicídio,
podendo contemplar projetos intersetoriais com abordagens qualificadas e efetivas. Com
valor jurídico superior às diretrizes e às portarias já publicadas, a lei regulamenta políticas de
prevenção do suicídio e inclui também a automutilação como evento a ser prevenido e
notificado. A publicação reforça a preocupação social e política em relação aos cuidados em
Saúde Mental e Prevenção do Suicídio.

promoção da Saúde Mental, Emocional e
Bem-Estar da sociedade brasileira.

Além de parcerias estratégicas, o
Movimento tem sua atuação reconhecida
pela OMS, a Organização Mundial de
Saúde, e faz parte da UIPES, a União
Internacional de Promoção de Saúde e
Educação, da rede global liderada pela
organização inglesa Partnership for
Children, a da UNESCO - Instituto em
Educação para Paz Mahatma Gandhi
(MGIEP) da India, trazendo para o Brasil
diversas iniciativas focadas em
aprendizagem socioemocional.

Evento de Lançamento do Movimento no YouTube
23 de Junho de 2020

Da esq. para dir.: Juliana Fleury (ASEC Brasil), Karen Scavacini
(Vita Alere), Profa. Ana Luiza (Instituto Sedes Sapientiae), Joana
Fontoura (UNICEF) e Luciana Coen (SAP). 

Profa. Margaret Barry, Ph.D,
Escritora e Presidente Mundial da
UIPES, ao vivo de Galway (Irlanda).

Política Nacional de Prevenção da Automutilação e do Suicídio

O evento de lançamento do Movimento está disponível no nosso canal do YouTube

C

L IQUE Assista o
evento
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Para isso, nos preocupamos com o
engajamento das pessoas e das
instituições, com atuação abrangente e
intersetorial, e o comprometimento das
políticas públicas governamentais com o
cuidado com as juventudes.

Com este propósito, a ASEC Brasil, pela
iniciativa do Movimento Saber Lidar
marca a necessidade de fortalecer ações
pela ampliação de investimentos no
setor, melhores formas de acesso às
redes de apoio e cuidado e a efetivação
do direito universal de todas as pessoas
pela saúde mental.

O Movimento Saber Lidar reforça o
propósito em Promover para Prevenir em
Saúde Mental! Quando falamos em
Promover para Prevenir reforçamos a
noção de que é preciso agir para além de
antecipar riscos. O promover tem como
foco fortalecer o desenvolvimento de
habilidades, a construção de resiliência
individual e coletiva e olhar à longo prazo
para a construção de ambientes
saudáveis. Os níveis de comprometimento
com os investimentos em saúde mental,
em especial no contexto da pandemia,
apontam para necessidade de caminhar
nesta direção, promovendo para prevenir.

Objetivos Estratégicos 

> Consolidar um portfólio de ações que atendam
os públicos do mundo escolar, do mundo do
trabalho e da sociedade.

> Construir sustentabilidade financeira, com
portfolio amplo e diverso de projetos e soluções. 

> Estabelecer parcerias que potencializem o
impacto das ações promovendo visibilidade e
aumentar recursos.Missão

Viabilizar ações que promovam Saúde
Mental, Saúde Emocional e Bem-Estar
impactando a vida de crianças,
adolescentes, jovens e adultos no mundo
escolar e no mundo do trabalho e na
sociedade como um todo.

O promover tem como foco fortalecer o
desenvolvimento de habilidades, a construção de

resiliência individual e coletiva e olhar à longo
prazo para a construção de ambientes saudáveis. 

Visão
"Uma sociedade solidária e feliz"

 

O conceito de Promover para Prevenir 
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Presença Digital
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Ações e Soluções

Novo site: www.movimentosaberlidar.org.br
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Destaques 2020
Um ano histórico de desafios e inovações



A pandemia nos trouxe muitos
desafios. O amadurecimento no olhar e
na implementação das nossas
atividades, até então totalmente
presenciais, foram definidores. Foi
preciso transferir a presença
humanizada para dentro do mundo
digital. As ações promovidas pela
organização durante todo o período de
isolamento e de distanciamento social,
os relato dos impactos na saúde
emocional de educadores, crianças e
familiares, e o engajamento de toda a
equipe, têm nos abastecido de energia
para alçar novos planos. Mas não
chegamos aqui por acaso. Esse é um
trabalho que vem sendo construído e
se fortalecendo há algum tempo.

Parcerias estão sendo amadurecidas
desde 2018 em busca de novos apoios
para lançarmos a formação do em
Amigos do Zippy Online em nossa
plataforma Moodle já preparada para
alcançar todo o Brasil, beneficiando
educadores e crianças nesse momento
que tanto demanda da nossa saúde
emocional e mental. Nosso próximo
passo é um novo apoio para
desenvolvermos a versão online do
Programa Passaporte: Habilidades
para a Vida. 
 

Destaques 2020
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 A ASEC se prepara para reverberar também
seus benefícios no mundo digital humanizado
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Destaques 2020
Um ano histórico de desafios e inovações

Um dos principais destaques do ano

foi termos sido escolhidos dentre as

10 ONGs a serem beneficiadas por 3

anos, com doações fruto da parceria

da Editora MOL/ DrogaRaia com a

Revista Sorria.

As doações vão possibilitar a ASEC

de beneficiar por ano 100 educadores

de 5 cidades, dentre elas, São Paulo,

Rio de Janeiro, Porto Alegre, Belo

Horizonte e Florianópolis.

O desafio será engajar educadores de

forma virtual neste primeiro ano.

Projeto Droga Raia
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Entre 2018 e 2019, com a parceria do
GEPeSP (Grupo de Estudos e Pesquisa
em Suicídio e Prevenção), do LAV
(Laboratório de Análise da Violência)
e da UERJ (Universidade Estado do Rio
de Janeiro), desenvolvemos a versão
piloto do Programa Inovador da
EscolaQPrevine na baixada fluminense no
Estado do Rio de Janeiro. O projeto tem
foco na prevenção de suicídio em escolas
públicas e hoje esse grupo também é
composto pelo IPPES (Instituto de
Pesquisa em Prevenção e Estudos
do Suicídio).

Desde então, desenvolvemos o Caixa de
Ferramentas, que trouxe para o nosso
portfólio de soluções as Rodas de
Conversas Estruturadas, que atendem
“emergências” e “primeiros socorros” em
contextos diversos, inclusive aqueles em
que percebemos comportamentos
autodestrutivos. Infelizmente essa
realidade tem sido regular nos ambientes
escolares brasileiros. Considerando as
mudanças e as transformações que a
 

saúde e os sistemas de cuidados vêm
sofrendo, este é um projeto de fundamental
importância para oferecermos soluções
práticas e menos dispendiosas de
promoção de saúde. Assim, as rodas de
conversas são apontadas como uma
tecnologia que pode ser utilizada para a
condução de estratégias de cuidado em
saúde, principalmente no contexto da
saúde mental.

O Caixa de Ferramentas deve ganhar
também sua versão digital para ser
multiplicado por educadores e jovens,
alinhada aos recentes estudos e
direcionamento do Fórum Global
Econômico, que visa colocar o jovem no
centro da ação. Essa é uma das principais
metas da nova versão do instrumento,
visando fortalecê-los para a autonomia
pessoal e profissional de todas as pessoas
beneficiadas.

Muitos são os projetos que esperamos
atualizar tão logo o planejamento de 2021
em diante esteja consolidado!
 



Inov_Ações no
Mundo Digital

Os desafios da Pandemia



10 cidades
49 instituições 
4.369 crianças 
101 professores

Total acumulado:
301.577 crianças

8.415 professores
107 cidades
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4 cidades
9 instituições 
523 crianças 

16 professores

H
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Total acumulado:
38.509 crianças
1.112 professores

26 cidades

1 cidade
1 instituição 

250 crianças 
1 professor

Total acumulado:
9.206 crianças

536 professores
36 cidades

6 cidade
20 instituições 
2.238 crianças 
45 professores

H
AB
ILI
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DESP ARAAVIDA

Total acumulado:
10.782 crianças
212 professores

34 cidades

Inov_ações no Mundo Digital
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As escolas parceiras na implementação dos programas Amigos do Zippy, Amigos do
Maçã e Passaporte: Habilidades Para a Vida seguiram o ano de 2020 com aulas online
ou semipresenciais. Nossos programas seguiram junto, da forma como foi possível.
E, assim como em todas as outras atividades da ASEC, o acompanhamento por parte
da equipe de monitoras se manteve adaptado ao formato virtual.

Nossos Programas em novos ambientes
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Em 16 anos de atividades, somos uma rede
que atua em 135 cidades e estamos com:

9.739
Profissionais
capacitados

25.254
Horas de

Treinamento

9.206
Famílias

impactadas

350.868
Crianças/Adolescentes

impactados
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Elaboração e realização do curso online

(com quatro encontros de duas horas cada

em formato de webinar e sala de aula

invertida, com envios prévios de materiais)

para profissionais da Saúde, da Assistência

Social e da Educação, que trabalham com

adolescentes e atendimento psicossocial.

O projeto sensibilizou e capacitou os

Região Sudeste - RJ, ES e SP

Em sua primeira edição no Sudeste, o
objetivo da realização do projeto continua
sendo o fortalecimento do trabalho de
profissionais Saúde, da Assistência Social
e da Educação, que trabalham com
adolescentes e atendimento psicossocial. 
 Esta edição engloba também encontros
online com os próprios adolescentes e
jovens para o fortalecimento
socioemocional. Serão beneficiados
diretamente 1.000 adolescentes e jovens e
indiretamente 3.000, por meio da

O projeto começou em novembro de
2020 e se estende por 2021. 

Até dezembro de 2020 foram:
186 jovens de ONGs mobilizados;
365 profissionais participantes;
15 pessoas da equipe engajadas na ação.

educação entre pares, nos estados de São
Paulo, Rio de Janeiro e Espírito Santo.
Além dos encontros, os profissionais
receberam o guia digital complementar ao
curso e adolescentes e jovens receberam
o Guia do Autocuidado, integrando ao Kit
Socioemocional.

Convites, Guia de Apoio para Profissionais e do Guia de Autocuidado.

Promover para Prevenir em Saúde Mental de
Adolescentes – em parceria com o UNICEF Brasil

Entre julho e setembro, foram:
465 inscrições;
208 participantes certificados por todo
o percurso formativo;
8 pessoas da equipe engajadas na ação.

Municípios do Território Amazônico (TAM) e do Semiárido (SAB)

16

profissionais para os cuidados com a

saúde mental de adolescentes em

tempos de pandemia do covid-19. 

PARCEIRO:

LOGOTIPO:
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Os encontros de Acolhimento Emocional
ofereceram, via Zoom, uma agenda de
escuta e acolhimento emocional, realizada
por duplas de membros(as) da equipe de
profissionais da psicologia, pedagogia,
coaching e voluntárias do CVV, para
profissionais integrantes da rede de
parceiros da ASEC. A partir da construção
de um roteiro e do treinamento da equipe,
a agenda de encontros foi divulgada
semanalmente e as inscrições foram
feitas por um formulário online.
confirmadas por e-mail e WhatsApp.
Todos os encontros foram registrados pelas
duplas e avaliadas pelos(as) participantes,
também por um formulário online.

Trocando carinho, apoio, acolhimento e
motivação, crianças, adolescentes e
idosos puderam se conectar por cartas
solidárias. O Movimento Saber Lidar
esteve à frente dessa ação e, em parceria
com o CeMAIS, o Centro Mineiro de
Alianças Intersetoriais, unimos escolas
parceiras da ASEC, localizadas no estado
de São Paulo, com Instituições de Longa
Permanência para Idosos da cidade de
Belo Horizonte e região, em Minas Gerais.

A ação consistiu em: convite e
mobilização das escolas e ILPIs,
preparação e disponibilização de um
material de facilitação das produções das
cartas para as escolas; preparação e
disponibilização de um material de
facilitação do recebimento das cartas para
idosos; encaminhamento das cartas e
contato direto com as ILPIs; recebimento
e encaminhamento de respostas ou
retornos às escolas; avaliação da ação
junto ao parceiro CeMAIS.  

Entre abril e novembro, foram:
4 escolas e 18 ILPIs envolvidas;
4 professoras, 102 alunos(as) e
318 idosos(as) beneficiados(as);
5 pessoas da equipe engajadas na ação.

“Me ajudou a
encontrar

alternativas para
saber lidar com esse

momento em que
estamos vivendo.”

Participante A.M.B.

“Inusitado e
energizante. Nos

últimos tempos, com
muitas reuniões, às

vezes tensas,
preocupantes, ter um
momento como esse,

foi muito especial”.
Participante L.G.

Encontros de Acolhimento Emocional –
com parcerias novas e históricas da ASEC 

Cartas Solidárias – em parceria com o CeMAIS
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Entre abril e junho, foram:
29 encontros realizados;
mais de 200 inscrições;
5 parceiros mobilizados;
12 pessoas da equipe engajadas na ação.



Fruto de uma parceria já consolidada, este
projeto foi criado em situação emergencial,
para oferecer suporte emocional a
crianças de diferentes lugares do Brasil
(ligadas ou não à rede de colaboradores da
Pampili) diante dos desafios deste
momento de pandemia. A partir de um
roteiro elaborado pela equipe da ASEC
Brasil e da realização de uma turma piloto,
psicólogos voluntários foram capacitados
para realizarem nove encontros semanais,
de uma hora cada, sobre temas ligados a
sentimentos e emoções específicas deste
momento, como mudanças, perdas, medo,
solidariedade, empatia, gratidão. Os
encontros foram todos online, formados
por turmas de três crianças e um
psicólogo, e todo o processo foi
acompanhado de perto pela equipe da

Oferecemos um apoio a ONG parceira,
Onda Solidária, para o acolhimento
emocional de crianças. Juntos, criamos
roteiros focados no reconhecimento e no
saber lidar com sentimentos, conflitos,
mudanças, perdas.
E, por fim, reconhecendo a gratidão, a
solidariedade e o amor. Os encontros
semanais foram formados por dois
grupos, com cinco crianças cada, um
formado por crianças de 7 a 10 anos e
outro com crianças de 10 a 12 anos.

Encontros de Acolhimento para Saúde Emocional
de Crianças – em parceria com a Onda Solidária

Inov_ações
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Luz, Mente, Coração – em parceria com a Pampili

Foram:
14 encontros realizados;
10 crianças beneficiadas;
2 pessoas da equipe engajada na ação.
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ASEC Brasil, que esteve disponível
virtualmente para que os profissionais
pudessem tirar dúvidas e compartilhar
desafios e aprendizados.

Além dos momentos síncronos, foram
compartilhadas atividades e realizadas
também em colaboração com as famílias
e apoio das monitoras da ASEC.
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o site

Encontros do Caixa de Ferramentas

Este é um instrumento criado pela ASEC
Brasil para promover e ampliar as
estratégias do saber lidar consigo, com
os outros e com os desafios de forma
positiva. Os encontros do Caixa de
Ferramentas foram adaptados para este
momento virtual e realizados em parceria
com diferentes organizações, para
diferentes públicos.
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Foram:
4 instituições parceiras;
3 pessoas da equipe engajadas na ação;
Mais de 30 pessoas beneficiadas.

Conheça o projeto Caixa de Ferramentas

https://movimentosaberlidar.org.br/escola/
https://movimentosaberlidar.org.br/sociedade/
https://movimentosaberlidar.org.br/sociedade/
https://movimentosaberlidar.org.br/sociedade/
https://movimentosaberlidar.org.br/sociedade/
https://movimentosaberlidar.org.br/sociedade/
https://movimentosaberlidar.org.br/sociedade/
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Este projeto promove a construção de
ambientes emocionalmente saudáveis
para o pleno desenvolvimento de
crianças, adolescentes e de toda família. 

Hotsite do Projeto

Produção e curadoria de conteúdos
Nossa equipe uniu forças para Informar, Formar e Transformar em Saúde Mental,
Emocional e Bem-Estar. Disponibilizamos uma curadoria de conteúdos, informações e
atividades produzidas, adaptadas e/ou traduzidas para todos os nossos parceiros e
para toda a sociedade. 

Guia Saber Lidar com a Saúde Emocional em Família

O projeto reúne uma vídeo-aula e dois
guias de reflexões e atividades, um
direcionado para toda a família e outro
direcionado para a primeira infância.

Cuidar de si é um primeiro passo para
estarmos bem emocionalmente. No Dia
Mundial da Saúde Mental, dia 10 de
outubro, convidamos para a reflexão e
para a ampliação de estratégias para o
autocuidado emocional. Além da nossa
ação nas redes sociais e da mobilização
de parceiros, disponibilizamos materiais
para a prática do autocuidado e também
para promover o diálogo sobre emoções
e sentimentos com outras pessoas.

Eu cuido de mim e o Dia Mundial da Saúde Mental
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https://guiadosaberlidar.carrd.co/
https://movimentosaberlidar.org.br/escola/
https://guiadosaberlidar.carrd.co/
https://guiadosaberlidar.carrd.co/
https://guiadosaberlidar.carrd.co/
https://guiadosaberlidar.carrd.co/
https://guiadosaberlidar.carrd.co/
https://guiadosaberlidar.carrd.co/
https://movimentosaberlidar.org.br/eucuidodemim/
https://guiadosaberlidar.carrd.co/
https://guiadosaberlidar.carrd.co/
https://guiadosaberlidar.carrd.co/
https://guiadosaberlidar.carrd.co/
https://guiadosaberlidar.carrd.co/
https://guiadosaberlidar.carrd.co/
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Contém informações sobre a função
emocional do luto, quais suas
características, e como lidar com ele. Além
de sugestões e exercícios para lidar com o
luto de maneira individual e coletiva. O
material foi desenvolvido para educadores
e profissionais da educação e outros
interessados em saúde mental e emocional.
Uma parceria entre a Prestar Cuidados e a
ASEC | Movimento Saber Lidar.

Esse conjunto de atividades foi criado
pela ASEC para publicação no
suplemento infantil do jornal “O Cruzeiro
do Sul” de Sorocaba. SP, e compartilhada
com voluntários do CVV Comunidade,
para dar às crianças a oportunidade de
participarem, individualmente ou em
grupo, de atividades que desenvolvem a
percepção dos próprios sentimentos e
dos sentimentos de outras pessoas e que
estimulam amizade. A adaptação para
arquivo digital gerou 16 blocos de
atividades para crianças de 8 a 10 anos.

Um glossário de conceitos e
palavras-chave para a atuação
pela Promoção da Saúde Mental,
Saúde Emocional e Bem-Estar.

Palavras-chave para a
Promoção da Saúde Mental

E-book "Os Lutos:
Compreender para Lidar"

Tradução do livro produzido pelo Grupo
de Referência sobre Saúde Mental e
Apoio Psicossocial em Emergências
Humanitárias do Comitê̂ Permanente
Interagências (IASC GR SMAPS).

Livro Meu Herói é Você

Hora dos Amigos
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https://movimentosaberlidar.org.br/eucuidodemim/
https://movimentosaberlidar.org.br/wp-content/uploads/2020/10/Palavras-chave-para-a-Promoc%CC%A7a%CC%83o-da-Sau%CC%81de-Mental.pdf
https://movimentosaberlidar.org.br/wp-content/uploads/2020/10/Palavras-chave-para-a-Promoc%CC%A7a%CC%83o-da-Sau%CC%81de-Mental.pdf
https://movimentosaberlidar.org.br/wp-content/uploads/2020/10/Palavras-chave-para-a-Promoc%CC%A7a%CC%83o-da-Sau%CC%81de-Mental.pdf
https://movimentosaberlidar.org.br/wp-content/uploads/2020/10/Palavras-chave-para-a-Promoc%CC%A7a%CC%83o-da-Sau%CC%81de-Mental.pdf
https://movimentosaberlidar.org.br/wp-content/uploads/2020/10/Palavras-chave-para-a-Promoc%CC%A7a%CC%83o-da-Sau%CC%81de-Mental.pdf
https://movimentosaberlidar.org.br/wp-content/uploads/2020/10/Palavras-chave-para-a-Promoc%CC%A7a%CC%83o-da-Sau%CC%81de-Mental.pdf
https://movimentosaberlidar.org.br/eucuidodemim/
https://movimentosaberlidar.org.br/wp-content/uploads/2020/10/Palavras-chave-para-a-Promoc%CC%A7a%CC%83o-da-Sau%CC%81de-Mental.pdf
https://movimentosaberlidar.org.br/wp-content/uploads/2020/10/Palavras-chave-para-a-Promoc%CC%A7a%CC%83o-da-Sau%CC%81de-Mental.pdf
https://movimentosaberlidar.org.br/wp-content/uploads/2020/10/Palavras-chave-para-a-Promoc%CC%A7a%CC%83o-da-Sau%CC%81de-Mental.pdf
https://movimentosaberlidar.org.br/wp-content/uploads/2020/10/Palavras-chave-para-a-Promoc%CC%A7a%CC%83o-da-Sau%CC%81de-Mental.pdf
https://movimentosaberlidar.org.br/wp-content/uploads/2020/10/Palavras-chave-para-a-Promoc%CC%A7a%CC%83o-da-Sau%CC%81de-Mental.pdf
https://movimentosaberlidar.org.br/wp-content/uploads/2020/10/Palavras-chave-para-a-Promoc%CC%A7a%CC%83o-da-Sau%CC%81de-Mental.pdf
https://movimentosaberlidar.org.br/oslutos/
https://movimentosaberlidar.org.br/oslutos/
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Este material tem como objetivo oferecer
vídeos e filmes que possam apoiar
professores e alunos no processo da
Educação Emocional. A arte é uma forma
de expandir nossa percepção das
pessoas e do mundo, e em ambientes de
aprendizagem isso se exponencia sem
medida, ultrapassando as barreiras do
sentir, do pensar e fundamentando ações
para uma sociedade solidária.

As atividades apresentadas neste
documento apoiam profissionais da
comunidade escolar a desenvolverem as
habilidades de enfrentamento, para
lidarem melhor com as suas dificuldades
emocionais, motivando hábitos positivos.

Saúde Mental de
Educadores

Filmoteca

Nosso blog é nutrido pela nossa rede de
colaboradores, que compartilham de
forma pessoal e reflexiva sobre temas
relacionados à Saúde Mental, Saúde
Emocional e Bem-Estar nos diferentes
espaços e experiências cotidianas. Este é
um canal de troca de vivências e
aprendizados, que se manteve ativo
periodicamente durante todo o ano.

Blog ASEC
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As atividades para adolescentes e jovens
promovem formas positivas de lidar com
dificuldades durante o período da
pandemia.

Saúde Mental de
Adolescentes e Jovens

https://movimentosaberlidar.org.br/eucuidodemim/
https://movimentosaberlidar.org.br/blog/
https://movimentosaberlidar.org.br/blog/
https://movimentosaberlidar.org.br/blog/
https://movimentosaberlidar.org.br/blog/
https://movimentosaberlidar.org.br/blog/
https://movimentosaberlidar.org.br/blog/
https://movimentosaberlidar.org.br/oslutos/
https://movimentosaberlidar.org.br/oslutos/
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Em junho de 2020, com o Lançamento
do Movimento Saber Lidar, a ASEC inicia
um novo ciclo também na sua forma de
comunicação tanto no que diz respeito à
diversificação das mídias usadas, como
em relação à ampliação das ambiências
presentes nas ações realizadas. 
 
Foi criada uma conta no SoundCloud
para hospedar os podcasts da
organização, que inicialmente foram
desenvolvidos para compor um programa
online a ser lançado. Quase um ano
depois da incursão no mundo dos
podcasts, o Movimento adequou
materiais já lançados no formato de vídeo
ou textual para o formato de áudio, e

assim tem investido na diversificação das
ferramentas para atingir públicos diversos
e com condições específicas, atendendo
ao aspecto de inclusão no acesso às
suas mídias.  
 
A página do YouTube que tinha vídeos
essencialmente privados para arquivo e
acesso interno passou a contar com
publicações semanais em 2020 cujos
conteúdos são desenvolvidos de forma
articulada com os posts do Facebook e
Instagram, redes onde a ASEC já transitava
mas que contavam com publicações
menos frequentes. Contamos com 1500
inscritos no canal, aproximadamente 1000
visualizações mensais e 30 vídeos públicos.

C

L IQUE Acesse
o canal

Nossos canais no YouTube e SoundCloud (Podcasts)
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Ouça nossos podcasts

C

L IQUE Acesse
o canal

https://movimentosaberlidar.org.br/escola/
https://www.youtube.com/c/MovimentoSaberLidar/featured
https://www.youtube.com/c/MovimentoSaberLidar/featured
https://www.youtube.com/c/MovimentoSaberLidar/featured
https://www.youtube.com/c/MovimentoSaberLidar/featured
https://www.youtube.com/c/MovimentoSaberLidar/featured
https://www.youtube.com/c/MovimentoSaberLidar/featured
https://movimentosaberlidar.org.br/escola/
https://soundcloud.com/user-366043679
https://soundcloud.com/user-366043679
https://soundcloud.com/user-366043679
https://soundcloud.com/user-366043679
https://soundcloud.com/user-366043679
https://soundcloud.com/user-366043679


Conectad@s
A participação em eventos e em espaços de diálogo com a sociedade
precisou ser adaptada ao formato virtual. Com a mobilização da equipe
interna da ASEC e de parceiros (novos e históricos), ocupamos os espaços
virtuais representando a instituição e multiplicando nossos conhecimentos
e experiências, em diálogos com a sociedade civil e com o poder público.

Conectad@s
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II Simpósio Nacional Virtual de
Prevenção ao Suicídio e Automutilação
na Câmara dos Deputados

Lives com Parceiros

CVV - Centro de Valorização da Vida

Secretaria de Educação Duque de Caxias

IPPES - Lançamento do Movimento
Amigos da Prevenção

Instituto Ame Sua Mente - USP

Fórum Justiça Restaurativa - CEDECA
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https://movimentosaberlidar.org.br/escola/
https://www.youtube.com/watch?v=ai7cBssVOSw
https://www.youtube.com/watch?v=ai7cBssVOSw
https://www.youtube.com/watch?v=ai7cBssVOSw
https://www.youtube.com/watch?v=ai7cBssVOSw
https://www.youtube.com/watch?v=ai7cBssVOSw
https://www.youtube.com/watch?v=ai7cBssVOSw
https://movimentosaberlidar.org.br/escola/
https://www.youtube.com/watch?v=G5FGvhW-TL4&list=PLPpl3D93R9owHldQCi-UDNPxC2w8WpFWU&index=3
https://www.youtube.com/watch?v=G5FGvhW-TL4&list=PLPpl3D93R9owHldQCi-UDNPxC2w8WpFWU&index=3
https://www.youtube.com/watch?v=G5FGvhW-TL4&list=PLPpl3D93R9owHldQCi-UDNPxC2w8WpFWU&index=3
https://www.youtube.com/watch?v=G5FGvhW-TL4&list=PLPpl3D93R9owHldQCi-UDNPxC2w8WpFWU&index=3
https://www.youtube.com/watch?v=G5FGvhW-TL4&list=PLPpl3D93R9owHldQCi-UDNPxC2w8WpFWU&index=3
https://www.youtube.com/watch?v=G5FGvhW-TL4&list=PLPpl3D93R9owHldQCi-UDNPxC2w8WpFWU&index=3
https://movimentosaberlidar.org.br/escola/
https://www.youtube.com/watch?v=1rxFAhYNrP8&list=PLPpl3D93R9owHldQCi-UDNPxC2w8WpFWU&index=2
https://www.youtube.com/watch?v=1rxFAhYNrP8&list=PLPpl3D93R9owHldQCi-UDNPxC2w8WpFWU&index=2
https://www.youtube.com/watch?v=1rxFAhYNrP8&list=PLPpl3D93R9owHldQCi-UDNPxC2w8WpFWU&index=2
https://www.youtube.com/watch?v=1rxFAhYNrP8&list=PLPpl3D93R9owHldQCi-UDNPxC2w8WpFWU&index=2
https://www.youtube.com/watch?v=1rxFAhYNrP8&list=PLPpl3D93R9owHldQCi-UDNPxC2w8WpFWU&index=2
https://www.youtube.com/watch?v=1rxFAhYNrP8&list=PLPpl3D93R9owHldQCi-UDNPxC2w8WpFWU&index=2
https://movimentosaberlidar.org.br/escola/
https://www.youtube.com/watch?v=c-ha0XeOwDI&list=PLPpl3D93R9owHldQCi-UDNPxC2w8WpFWU
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https://www.youtube.com/watch?v=F8cSA5dXlFs&list=PLPpl3D93R9owHldQCi-UDNPxC2w8WpFWU&index=5
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https://www.youtube.com/watch?v=F8cSA5dXlFs&list=PLPpl3D93R9owHldQCi-UDNPxC2w8WpFWU&index=5
https://movimentosaberlidar.org.br/escola/
https://www.youtube.com/watch?v=QbOzCgdR_pY
https://www.youtube.com/watch?v=QbOzCgdR_pY
https://www.youtube.com/watch?v=QbOzCgdR_pY
https://www.youtube.com/watch?v=QbOzCgdR_pY
https://www.youtube.com/watch?v=QbOzCgdR_pY
https://www.youtube.com/watch?v=QbOzCgdR_pY


Espaço Diálogos

O que conecta e desconecta pais e filhos

Lives com Parceiros (cont.)

Lives com Adolescentes e Jovens

Como lidar com perdas?

Adolescente e mídias sociais

Eu e minha ansiedade

Adolescente como está sua saúde mental?
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https://movimentosaberlidar.org.br/escola/
https://www.youtube.com/watch?v=AXkeourL0_A&list=PLPpl3D93R9ozBLfGr-WUfLsukv-VpINSp&index=1
https://www.youtube.com/watch?v=AXkeourL0_A&list=PLPpl3D93R9ozBLfGr-WUfLsukv-VpINSp&index=1
https://www.youtube.com/watch?v=AXkeourL0_A&list=PLPpl3D93R9ozBLfGr-WUfLsukv-VpINSp&index=1
https://www.youtube.com/watch?v=AXkeourL0_A&list=PLPpl3D93R9ozBLfGr-WUfLsukv-VpINSp&index=1
https://www.youtube.com/watch?v=AXkeourL0_A&list=PLPpl3D93R9ozBLfGr-WUfLsukv-VpINSp&index=1
https://www.youtube.com/watch?v=AXkeourL0_A&list=PLPpl3D93R9ozBLfGr-WUfLsukv-VpINSp&index=1
https://movimentosaberlidar.org.br/escola/
https://www.youtube.com/watch?v=Efk3FcCbRh0&list=PLPpl3D93R9ozBLfGr-WUfLsukv-VpINSp&index=4
https://www.youtube.com/watch?v=Efk3FcCbRh0&list=PLPpl3D93R9ozBLfGr-WUfLsukv-VpINSp&index=4
https://www.youtube.com/watch?v=Efk3FcCbRh0&list=PLPpl3D93R9ozBLfGr-WUfLsukv-VpINSp&index=4
https://www.youtube.com/watch?v=Efk3FcCbRh0&list=PLPpl3D93R9ozBLfGr-WUfLsukv-VpINSp&index=4
https://www.youtube.com/watch?v=Efk3FcCbRh0&list=PLPpl3D93R9ozBLfGr-WUfLsukv-VpINSp&index=4
https://www.youtube.com/watch?v=Efk3FcCbRh0&list=PLPpl3D93R9ozBLfGr-WUfLsukv-VpINSp&index=4
https://movimentosaberlidar.org.br/escola/
https://www.youtube.com/watch?v=l4TKlkYjAvI&list=PLPpl3D93R9ozBLfGr-WUfLsukv-VpINSp&index=2
https://www.youtube.com/watch?v=l4TKlkYjAvI&list=PLPpl3D93R9ozBLfGr-WUfLsukv-VpINSp&index=2
https://www.youtube.com/watch?v=l4TKlkYjAvI&list=PLPpl3D93R9ozBLfGr-WUfLsukv-VpINSp&index=2
https://www.youtube.com/watch?v=l4TKlkYjAvI&list=PLPpl3D93R9ozBLfGr-WUfLsukv-VpINSp&index=2
https://www.youtube.com/watch?v=l4TKlkYjAvI&list=PLPpl3D93R9ozBLfGr-WUfLsukv-VpINSp&index=2
https://www.youtube.com/watch?v=l4TKlkYjAvI&list=PLPpl3D93R9ozBLfGr-WUfLsukv-VpINSp&index=2
https://movimentosaberlidar.org.br/escola/
https://www.youtube.com/watch?v=ny0BbwhBSMI&list=PLPpl3D93R9ozBLfGr-WUfLsukv-VpINSp&index=5&t=31s
https://www.youtube.com/watch?v=ny0BbwhBSMI&list=PLPpl3D93R9ozBLfGr-WUfLsukv-VpINSp&index=5&t=31s
https://www.youtube.com/watch?v=ny0BbwhBSMI&list=PLPpl3D93R9ozBLfGr-WUfLsukv-VpINSp&index=5&t=31s
https://www.youtube.com/watch?v=ny0BbwhBSMI&list=PLPpl3D93R9ozBLfGr-WUfLsukv-VpINSp&index=5&t=31s
https://www.youtube.com/watch?v=ny0BbwhBSMI&list=PLPpl3D93R9ozBLfGr-WUfLsukv-VpINSp&index=5&t=31s
https://www.youtube.com/watch?v=ny0BbwhBSMI&list=PLPpl3D93R9ozBLfGr-WUfLsukv-VpINSp&index=5&t=31s
https://movimentosaberlidar.org.br/escola/
https://www.youtube.com/watch?v=OSjAA0aaueE&list=PLPpl3D93R9owHldQCi-UDNPxC2w8WpFWU&index=6
https://www.youtube.com/watch?v=OSjAA0aaueE&list=PLPpl3D93R9owHldQCi-UDNPxC2w8WpFWU&index=6
https://www.youtube.com/watch?v=OSjAA0aaueE&list=PLPpl3D93R9owHldQCi-UDNPxC2w8WpFWU&index=6
https://www.youtube.com/watch?v=OSjAA0aaueE&list=PLPpl3D93R9owHldQCi-UDNPxC2w8WpFWU&index=6
https://www.youtube.com/watch?v=OSjAA0aaueE&list=PLPpl3D93R9owHldQCi-UDNPxC2w8WpFWU&index=6
https://www.youtube.com/watch?v=OSjAA0aaueE&list=PLPpl3D93R9owHldQCi-UDNPxC2w8WpFWU&index=6
https://movimentosaberlidar.org.br/escola/
https://www.youtube.com/watch?v=yhhurDPPgZk&list=PLPpl3D93R9ozBLfGr-WUfLsukv-VpINSp&index=3&t=1288s
https://www.youtube.com/watch?v=yhhurDPPgZk&list=PLPpl3D93R9ozBLfGr-WUfLsukv-VpINSp&index=3&t=1288s
https://www.youtube.com/watch?v=yhhurDPPgZk&list=PLPpl3D93R9ozBLfGr-WUfLsukv-VpINSp&index=3&t=1288s
https://www.youtube.com/watch?v=yhhurDPPgZk&list=PLPpl3D93R9ozBLfGr-WUfLsukv-VpINSp&index=3&t=1288s
https://www.youtube.com/watch?v=yhhurDPPgZk&list=PLPpl3D93R9ozBLfGr-WUfLsukv-VpINSp&index=3&t=1288s
https://www.youtube.com/watch?v=yhhurDPPgZk&list=PLPpl3D93R9ozBLfGr-WUfLsukv-VpINSp&index=3&t=1288s


Sobre a banalização do Suicídio -
Cuidados necessários

Lives com Colaboradoras

Os lutos da Pandemia: dores e superações

Como desenvolver recursos emocionais
de alto fator protetivo

Resiliência

Live de lançamento do Guia da Família: como lidar com os sentimentos?

Participação da Profa. Elaine Alves do LEM - USP
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https://movimentosaberlidar.org.br/escola/
https://www.youtube.com/watch?v=Q3xHiElDK5I&list=PLPpl3D93R9oynzcqhuLr_VTEHVYQ2VRQo
https://www.youtube.com/watch?v=Q3xHiElDK5I&list=PLPpl3D93R9oynzcqhuLr_VTEHVYQ2VRQo
https://www.youtube.com/watch?v=Q3xHiElDK5I&list=PLPpl3D93R9oynzcqhuLr_VTEHVYQ2VRQo
https://www.youtube.com/watch?v=Q3xHiElDK5I&list=PLPpl3D93R9oynzcqhuLr_VTEHVYQ2VRQo
https://www.youtube.com/watch?v=Q3xHiElDK5I&list=PLPpl3D93R9oynzcqhuLr_VTEHVYQ2VRQo
https://www.youtube.com/watch?v=Q3xHiElDK5I&list=PLPpl3D93R9oynzcqhuLr_VTEHVYQ2VRQo
https://movimentosaberlidar.org.br/escola/
https://www.youtube.com/watch?v=lKETu_nrEXA&t=426shttps://www.youtube.com/watch?v=JrGeEYjCG6g&list=PLPpl3D93R9oysVhSazKBq61zRtt5u0Ehg&index=7
https://www.youtube.com/watch?v=lKETu_nrEXA&t=426shttps://www.youtube.com/watch?v=JrGeEYjCG6g&list=PLPpl3D93R9oysVhSazKBq61zRtt5u0Ehg&index=7
https://www.youtube.com/watch?v=lKETu_nrEXA&t=426shttps://www.youtube.com/watch?v=JrGeEYjCG6g&list=PLPpl3D93R9oysVhSazKBq61zRtt5u0Ehg&index=7
https://www.youtube.com/watch?v=lKETu_nrEXA&t=426shttps://www.youtube.com/watch?v=JrGeEYjCG6g&list=PLPpl3D93R9oysVhSazKBq61zRtt5u0Ehg&index=7
https://www.youtube.com/watch?v=lKETu_nrEXA&t=426shttps://www.youtube.com/watch?v=JrGeEYjCG6g&list=PLPpl3D93R9oysVhSazKBq61zRtt5u0Ehg&index=7
https://www.youtube.com/watch?v=lKETu_nrEXA&t=426shttps://www.youtube.com/watch?v=JrGeEYjCG6g&list=PLPpl3D93R9oysVhSazKBq61zRtt5u0Ehg&index=7
https://movimentosaberlidar.org.br/escola/
https://www.youtube.com/watch?v=5_WbAEDxe40&list=PLPpl3D93R9oysVhSazKBq61zRtt5u0Ehg&index=4
https://www.youtube.com/watch?v=5_WbAEDxe40&list=PLPpl3D93R9oysVhSazKBq61zRtt5u0Ehg&index=4
https://www.youtube.com/watch?v=5_WbAEDxe40&list=PLPpl3D93R9oysVhSazKBq61zRtt5u0Ehg&index=4
https://www.youtube.com/watch?v=5_WbAEDxe40&list=PLPpl3D93R9oysVhSazKBq61zRtt5u0Ehg&index=4
https://www.youtube.com/watch?v=5_WbAEDxe40&list=PLPpl3D93R9oysVhSazKBq61zRtt5u0Ehg&index=4
https://www.youtube.com/watch?v=5_WbAEDxe40&list=PLPpl3D93R9oysVhSazKBq61zRtt5u0Ehg&index=4
https://movimentosaberlidar.org.br/escola/
https://www.youtube.com/watch?v=fLDm1c210mQ&list=PLPpl3D93R9oysVhSazKBq61zRtt5u0Ehg&index=5
https://www.youtube.com/watch?v=fLDm1c210mQ&list=PLPpl3D93R9oysVhSazKBq61zRtt5u0Ehg&index=5
https://www.youtube.com/watch?v=fLDm1c210mQ&list=PLPpl3D93R9oysVhSazKBq61zRtt5u0Ehg&index=5
https://www.youtube.com/watch?v=fLDm1c210mQ&list=PLPpl3D93R9oysVhSazKBq61zRtt5u0Ehg&index=5
https://www.youtube.com/watch?v=fLDm1c210mQ&list=PLPpl3D93R9oysVhSazKBq61zRtt5u0Ehg&index=5
https://www.youtube.com/watch?v=fLDm1c210mQ&list=PLPpl3D93R9oysVhSazKBq61zRtt5u0Ehg&index=5
https://movimentosaberlidar.org.br/escola/
https://www.youtube.com/watch?v=ZyCamZXdhnI&list=PLPpl3D93R9oysVhSazKBq61zRtt5u0Ehg&index=2
https://www.youtube.com/watch?v=ZyCamZXdhnI&list=PLPpl3D93R9oysVhSazKBq61zRtt5u0Ehg&index=2
https://www.youtube.com/watch?v=ZyCamZXdhnI&list=PLPpl3D93R9oysVhSazKBq61zRtt5u0Ehg&index=2
https://www.youtube.com/watch?v=ZyCamZXdhnI&list=PLPpl3D93R9oysVhSazKBq61zRtt5u0Ehg&index=2
https://www.youtube.com/watch?v=ZyCamZXdhnI&list=PLPpl3D93R9oysVhSazKBq61zRtt5u0Ehg&index=2
https://www.youtube.com/watch?v=ZyCamZXdhnI&list=PLPpl3D93R9oysVhSazKBq61zRtt5u0Ehg&index=2
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Transforma_Ações
Parcerias que motivaram
Com foco no Digital Humanizado, usamos recursos digitais e salas virtuais
para oferecer a formação e o apoio a toda nossa rede de parceiros.
Disponibilizamos vídeos, podcasts, materiais e atividades de apoio na
promoção da resiliência em tempos da COVID-19.
Destacamos algumas dessas parcerias, que representam o ano de 2020:

FGV - Fundação Getúlio Vargas

Parceiros e Apoiadores de projetos e soluções

Parceiros em Pesquisa e Desenvolvimento

28

Amigos do Zippy e Passaporte

Jundiaí - SP

Pederneiras - SP

Amigos do Zippy em Casa

Arroio Trinta - SC

“Mas há uma coisa que estamos aprendendo: olhar
para nossa família, dar mais atenção aos momentos

passados juntos, nós pais estamos aprendendo
entender melhor os filhos, e muitos dias vemos que ás

vezes a rotina nos ‘obriga’ a fazer cobranças que
nossos filhos não entendem e nem precisam entender,
estamos olhando para dentro de nós e de nossa casa e
aprendendo muito com isso”. Depoimento da mãe A.O.
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Mensagem final e um convite



Esperançar 2021
Mensagem final e um convite

“São muitos encontros,
muitos desencontros. São

muitos abraços, muitos
desabraços. E nesse

improviso, muitos sonhos,
muito caminhar. Desde que

a gente está junto, venho
encontrando o desabrochar

de cada um: o meu, o seu,
os teus, os nossos.”

Juliana Fleury

“A liberdade de um ser humano se faz dificilmente, ela se conquista
dia a dia, ela é o desafio de uma conquista, ausente nos começos da

vida, desenha-se no decorrer dos anos de formação que
correspondem a um percurso através do labirinto mítico das

significações e possibilidades da existência. Procura do sentido,
procura do centro, tomada de consciência da autenticidade pessoal,

não sem angústia nem sofrimento.”
(Livro Filosofando - Introdução à Filosofia) – trazido pela Maria Eduarda Paes

O Sarau que fechou as atividades da equipe em 2020
foi como um reencontro com a nossa essência:

esperançar uma sociedade solidária e feliz!

“À cada fala, um encanto.
À cada olhar, um sorriso.

À cada encontro,
um universo.”
Valdene Fraga

Dança, literatura, música, experiência...
Nosso ano terminou em poesia!

31
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E este esperançar vem em sentimento e, sobretudo, em AÇÃO.
O ano de 2020 nos ensinou sobre a importância de nos adaptarmos aos
contextos e enfrentarmos os desafios, individuais e coletivos, assumindo
riscos e responsabilidades.
Por isso, assumimos compromissos com nossa equipe, com parceiros e
com a sociedade de que em 2021, trabalharemos pelo AGIR:

em diálogo, participando de eventos
online, abertos e gratuitos. 

com investimento em soluções digitais
para nossos atuais e futuros parceiros
e para toda a sociedade. 

com engajamento pelo nosso advocacy
pela Promoção da Saúde Mental

integrado com a juventude, com o
apoio do Comitê Jovem da instituição.

A
G
I
R
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jovem
ASEC Brasil

Em 2021, o Movimento Saber Lidar Jovem é uma das nossas prioridades
internas! Essa iniciativa surgiu da demanda de escutar e ampliar as vozes
das juventudes para mais autonomia, mais capacitação, mais
conhecimento e mais acolhimento. Queremos cidadania plena, ativa e
saudável para que as juventudes possam se somar à construção de uma
sociedade solidária e feliz!

33

Fortalecendo parcerias e conduzindo ações entre
pares, o Movimento Saber Lidar conta agora com
uma equipe jovem engajada em multiplicar o Saber
Lidar. Maria Eduarda, Rebecca, Vivian e Isabella
estão abrindo o caminho para esta equipe jovem que
pretende se fortalecer.
Mato Grosso do Sul, Rio de Janeiro e Santa Catarina:
trabalhando de diferentes lugares do Brasil, as
quatro unem forças para o engajamento de mais
jovens na realização de parcerias e diálogos com
esse público.

Movimento Saber Lidar Jovem
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www.movimentosaberlidar.org.br

https://www.facebook.com/movimentosaberlidar/
https://www.instagram.com/movimentosaberlidar/
https://www.youtube.com/channel/UCIEZPcNYM9tqQMF4mxKC2ug
https://open.spotify.com/show/5K5m0uP4hMZx52RGk5YxY0?si=uxk-XqB9R7-4un9b4vyDpw&nd=1
http://www.movimentosaberlidar.org.br/

