20
21

Relatório de
Atividades

2021

um ano fomentado pela frase:
“Está claro que as necessidades de Saúde Mental devem ser tratadas como elemento central de nossa resposta e recuperação da
pandemia de Covid-19”
Tedros Adhanom Ghebreyesys
Diretor Geral da OMS

E nosso AGIR , de forma sistêmica, alinhado a Agenda 2030 e aos ODS – Objetivos de Desenvolvimeto Sustentável promovendo
impactos diretos nos ODSs 3 (*) e 4 e indiretos 1,5,16 e 17!

As Ações da ASEC | Movimento Saber Lidar, de forma sistêmica estão integradas na
Agenda 2030 e alinhados aos ODS - Objetivo de Desenvolvimento Sustentável do Milênio,
promovendo impactos diretos dos ODS 3(*) e 4 e indiretos 1, 5, 16 e 17.

3

Saúde e
Bem-Estar

4

Educação de
Qualidade

1

Erradicação
da Pobreza

16

(*) Meta 3.4: Até 2030, reduzir em um terço a mortalidade prematura por doenças
crônicas não transmissíveis via prevenção e tratamento, e promover a saúde
mental e bem-estar.

Paz, Justiça e
Instituoções
Eficazes

5

17

Igualdade
de Genero

Parcerias e
meios de
Implementação

veja o video
sobre os ODS
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CARTA DA CEO

2021 um ano com novos
desafios, inov_ações e
transforma_ações
Juliana Fleury
Presidente e CEO Voluntária

O ano de 2021 iniciou, assim como
2020, repleto de expectativas para a equipe
da ASEC. Imaginávamos que em 2021 nossas
atividades estariam sendo
retornadas ao “antigo normal”:
presenciais. E o processo de renovação de
2020 seguiu como uma onda,
atravessando a virada do ano e o
primeiro semestre.
Dando continuidade ao movimento
que chamamos de Go Digital, os
programas Amigos do Zippy, Passaporte:
Habilidades para a Vida e Amigos do Zippy
em Casa, foram ganhando
adaptações, tanto nas capacitações de
educadores quanto na forma de chegar a
seus alunos, cada qual com sua realidade
digital. Atendemos àqueles que tinham
acesso à internet, àqueles apenas com
acesso ao whatsapp e àqueles excluídos de
acesso, cujo material precisou ser oferecido
em papel para os familiares buscarem nas
escolas. Com novas e inesperadas demandas,
a equipe foi desafiada a manter a essência
dos
programas baseados em evidências e o
planejamento, antes oferecido dentro de
salas de aula, agora em ambientes
virtuais e de forma assíncrona.
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A onda de inovação chegou de vez
com o lançamento do Movimento Saber
Lidar Jovem. Começamos com uma série de
lives da ASEC e de parceiros e
ampliamos as oportunidades de trazer a fala
da juventude, principalmente
adolescentes e jovens que participaram do
programa Passaporte: Habilidades para a
vida. Bateram à nossa porta, demandas por
cursos de promoção de saúde mental, em
formatos de
webinários. Foram implementadas
virtualmente o Caixa de Ferramentas para
educadores e uma nova versão do
programa para jovens.
No segundo sementes, a
intensidade de trabalho foi tamanha que
vivemos um ano inteiro dentro de seis
meses. Geração Zelo... PPP no moodle....
Quando o mês de dezembro chegou, a
equipe estava madura, apreciando os ganhos
e a sua capacidade de se
reinventar para buscar novas formas. Levamos os padrões das nossas ações presenciais
em promoção de saúde emocional para o até
então desacreditado mundo virtual.
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Carta de CEO

Certamente 2021 se agrega a 2020 marcando a história da ASEC e toda sua equipe. Não
caberá nas páginas deste relatório o registro de todos os momentos em que fomos, como
indivíduos e como coletivo, capazes de interagir e promover saúde
emocional em espaços de acolhimento e de crescimento individual e coletivo.
Com os 17 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.

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.

Grata a cada um(a) que nos fez chegar até aqui.
Seguimos Avante e para o Alto!

Equipe ASEC e Juliana Fleury, presidente e CEO voluntária
Janeiro 2022

ASEC Brasil | Relatório de Atividades de 2021
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Trajetória do nosso
AGIR
Nosso caminho até aqui

Parceria entre Partnership for
Children e CVV e formação da
ASEC Brasil.

Inicio da implementação do
Programa Amigos do Zippy.

Inicio da implementação
do Programa Amigos do
Zippy em Casa.

2003

2004

2007

2011

2010

2008

Desenvolvimento dos cursos ASEC.
Um dia para mim, Tempo de Olhar para
Mim, Caixa de Ferramentas, Introdução
à Saúde Emocional e Saúde Emocional.

103 mil Crianças beneficiadas em 48
municípios.
HSBC escolhe Amigos do Zippy como
projeto global e implementa, com
apoio da ASEC, o programa em 6
países da América Latina.

60 mil Crianças beneficiadas em 45
municípios.
Desenvolvimento e implementação
do Programa Amigos do Maçã.

221 mil crianças beneficiadas em 45
municípios.
MEC seleciona processo de
capacitação da ASEC como
tecnologia promotora de
Educação Integral.

313 mil crianças e adolescentes
beneficiados em 91 municípios.
Parceria com a Universidade
de Quebec para o Piloto do
Programa Passaporte:
Habilidades para a Vida.

ASEC Brasil atua em 10 capitais
do brasileiras.
Apoio do Facebook para
implementação do Programa
Passaporte: Habilidades para a
Vida em escala nacional.

2013

2016

2018

2021

2020

2019

Lançamento do Movimento Saber
Lidar Jovem. Programa Caixa de
Ferramentas eleito entre as 100
maiores inovações educacionais do
mundo pela HundrED.

Lançamento do projeto Promover
para Prevenir em Saúde Mental de
Adolescentes e Jovens em parceria
com a Unicef.

350 mil crianças e adolescentes beneficiados em 107 municípios.
Apoio institucional do Google para o
lançamento do Movimento Saber lidar.

ASEC Brasil | Relatório de Atividades de 2021
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Lançado em 2021, o Movimento Saber Lidar Jovem traz o olhar direto dos jovens para as
atividades e programas da ASEC a fim de engajar e incentivar ainda mais esse público em prol
da saúde emocional.
Foi com essa perspectiva que a ASEC contratou estagiárias por meio da iniciativa 1M10 e criou
estratégias pertinentes à mobilização desse público.
Este comitê fundou o Movimento Saber Lidar Jovem, lançado no dia 23 de junho de
2021, por ocasião da comemoração de 1 ano do Movimento Saber Lidar | ASEC Brasil

Maria Eduarda, R ebecca, Vivian e Isabella estão abrindo o
caminho para esta equipe que pretende se fortalecer.
E m Mato Grosso do S ul, R io de J aneiro e S anta Catarina:
trabalhando de diferentes lugares do B rasil, as quatro unem
forças para o engajamento de mais jovens na realização de
parcerias e diálogos com esse público.

Maria Eduarda

Rebeca

Vivian

Isabela

@saberlidarjovem
Vale lembrar que a Lei no. 13.819 menciona a importância de ampliar os espaços engajados na promoção da saúde mental e de prevenção do suicídio, podendo, então, contemplar
projetos intersetoriais com abordagens qualificadas e efetivas.

ASEC Brasil | Relatório de Atividades de 2021
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Beneficiados
em 2021
9.655
Beneficiados

Profissionais da
Rede Psicossocial

Alunos

Professores

146 Escolas e
Instituições Educacionais

25 estados do
Brasil

Beneficiados em
2004 - 2021
1.815 Escolas e Instituições Educacionais

357.302

13.436

9.206

25.254

Crianças/Adolescentes
impactados

Profissionais
capacitados

Famílias
impactadas

Horas de
Treinamento

ASEC Brasil | Relatório de Atividades de 2021
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Chancelas e Parcerias
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Nos s a E quipe
Com diferentes formas de participação, formação e engajamento
profissionais, formamos a E quipe AS E C B ras il | Movimento S aber Lidar
durante o ano de 2021.
Ana Paula Queiroz Campos
Andréa Câmara Monteiro
André Masotti Lorenzetti
Ângelo S cali Correia Tesch
Antonio Carlos B raga dos S antos
Carolina R esende Gonçalves
Celina Andrade Pereira
Cibele Tosi
Claudia Amira Fiaschitello
Daniela Carvalho S elingardi
E liana de S ouza Franco
E line Maria M. Câncio e S antos
Elvira Lunardi R indeika
E ric R amos Pasquati
Francileide Araújo
Geovane Cezar Lopes
Henrique de S á Alves
Isabella Maria Valério
J oão Luiz de Araújo
J uliana Maria Pereira Fleury
Katia Valério Negri
Leonice Micali
Maria B etânia Carneiro Valério
Maria E duarda Paes R amos
Miriam Lamana
Mônica Quirino
Neide Pereira de Almeida
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Nina Maria Campos Puttini
Paola Centieiro B arbosa
R ebecca B assi de Castro Lima
R emo S calabrin
R icardo Neves de Oliveira
R osane Voltolini
S heila de Castro Querido
S ilmara R ejane Meireles
S izumi Claudia S ato S uzuki
S olange Mendes R odrigues
S uely S ilva
S uzi Akemi Ando Katayama
Valdene Aparecida Fraga
Victor Henrique Foroni
Viviane de Araújo Almeida
Vivian R ego Cunha S antiago
Fazem parte da Diretoria
da AS E C B ras il:
J uliana Maria Pereira Fleury
Victor Henrique Foroni
R emo S calabrin
R icardo Neves de Oliveira
S uplentes
André Masotti Lorenzetti
Antonio Carlos B raga dos S antos
Claudia Amira Fiaschitello
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Destaques e Legados de 2021
Ações imersas no mundo virtual - Projetos e desafios que seguiram em 2021

Mundo Escolar
Arroio Trinta/SC
Ação de cuidado em Saúde Mental em tempos de pandemia, com o principal objetivo
de preservar e promover a saúde mental de crianças, entre 3 e 5 anos, e suas famílias
durante a vivência da pandemia, até que as escolas retornem ao seu normal funcionamento.
A ação foi desenvolvida por um profissional da área da saúde mental, à
distância, por grupos de whatsapp, disponibilizando semanalmente materiais e atividades lúdicas para serem realizadas em casa com os pais e/ou
responsáveis junto com as crianças.

14 aulas divididas em 3 módulos

ASEC Brasil | Relatório de Atividades de 2021
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Amigos do Zippy
São Paulo/SP
3 escolas municipais + 17 escolas e instituições particulares
Crianças beneficiadas = 1.315
Professores capacitados = 59

Pederneiras/SP

Fortaleza/CE

10 escolas municipais

1 escola particular

Crianças beneficiadas = 559

Crianças beneficiadas = 192

Professores capacitados = 26

Professores capacitados = 8

Passaporte
Habilidades para a Vida
São Paulo/SP

Passo Fundo/RS

6 escolas e instituições particulares

1 instituição particular

Crianças beneficiadas = 445

Professores capacitados = 6

Professores capacitados = 7

O programa ainda será desenvolvido com as
crianças

Pederneiras/SP
10 escolas municipais
6.1. Crianças beneficiadas = 468
6.2. Professores capacitados = 20

ASEC Brasil | Relatório de Atividades de 2021
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COLHEITA NO OLHAR
DO BENEFICIADO
No Colégio Dante Alighieri, em São Paulo.SP, 47 professores atuaram com alunos do 2º ano do
Ensino Fundamental (Amigos do Zippy), 3º ano do Ensino Fundamental (Amigos do Maçã) e
professoras do 6º ano do Ensino Fundamental
(Passaporte: Habilidades para a Vida).

Sobre o desenvolvimento das
habilidades socioemocionais
“Foi notória a evolução das crianças após
as aulas e muitas delas citavam o Zippy
como exemplo para relatar situações do
cotidiano.”

“De modo geral, as crianças responderam
positivamente às uestões e habilidades
socioemocionais, tiveram abertura para a fala
e escuta e um clima de colaboração e
confiança foi criado em sala de aula.
O momento semanal do socioemocional era
um espaço esperado por eles.”

Sobre o desenvolvimento acadêmico
“Os alunos se mostraram mais
confortáveis para se colocarem
oralmente na turma, por conta do vínculo criado. Além disso, percebi melhor
relação com a leitura,
principalmente pelo trabalho com leitura
em voz alta.”

confiavam que haveria cooperação das
professoras e dos colegas no que precisassem. Obtiveram inúmeros benefícios
pedagógicos na leitura, na escrita, no
raciocínio lógico e,
principalmente, comportamentais.”

“As crianças ganharam confiança em si,
melhoraram a autoestima e isso foi
fundamental para que crescessem e se
desenvolvessem academicamente.
Desafiavam-se, arriscavam-se e

“Ajudou-os a serem mais solidários,
desenvolvendo a capacidade de tomar
iniciativa de colaborar com o colega.”

ASEC Brasil | Relatório de Atividades de 2021
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Sobre mudança na postura enquanto professor(a)
“Acho que fiquei mais sentimental e sem
receio de transparecer meus sentimentos, além de ser mais paciente ao ouvir
cada relato
individualmente, mostrando que as falas
de cada um eram importantes pra mim
também.”

“Sinto-me mais atenta a alguns
comportamentos das crianças, e consigo ajudá-los mencionando as habilidades trabalhadas no
programa”

Sobre mudanças na capacidade dos(as) professores(as)
de lidar com dificuldades e desafios dos alunos
“Ficou mais fácil pois no momento do
conflito tenho mais estratégias e ferramentas para lidar com as
dificuldades.”

“Ouvir mais, dar mais autonomia para
lidarem com os desafios e por fim, levantar, junto com eles, a melhor forma de
ajudar não dando soluções prontas.”

“A habilidade de pedir e aceitar ajuda foi muito trabalhada por mim ao longo do ano e
isso me ajudou a lidar com as dificuldades dos alunos. Além da
habilidade da escuta a qual também foi aprimorada ao
longo do programa.”

ASEC Brasil | Relatório de Atividades de 2021
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Caixa de Ferramentas Educadores
O Projeto promoveu cuidados de prevenção para a Saúde Mental impactando vidas de
educadores e jovens adolescentes no ambiente escolar de cinco capitais: Porto Alegre,
Florianópolis, São Paulo, Rio de Janeiro e Belo Horizonte

Porto Alegre
Em Porto Alegre, Passo Fundo e Canoas,
recebemos 14 instituições (escolas, associações, paróquias) com a participação de
16 educadores e
representantes.

São Paulo
Foram 14 educadores ativos, de 7 escolas e
instituições. 11 educadores inscritos no
início do projeto não
conseguiram dar continuidade por restrições da pandemia, ou por não terem
conseguido participar das
formações.

Florianópolis
7 escolas, com a participação de 13 educadores. Foram contempladas as cidades de
Blumenau, Brusque e
Jaraguá do Sul.

Rio de Janeiro
14 participantes ocupando a função de
professor, orientador, coordenador pedagógico e psicólogo de 6
instituições das cidades do Rio de Janeiro e
Petrópolis.

São Paulo
A ação impactou 6 instituições na cidade de Belo Horizonte e mais 3 instituições nas cidades de Betim e Contagem que pertencem à Grande BH
16 educadores levaram acolhimento e apoio emocional para mais de 130
adolescentes.

ASEC Brasil | Relatório de Atividades de 2021
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COLHEITA NO OLHAR
DO BENEFICIADO
“Desde a volta às aulas presenciais, era
possível notar o grupo muito agitado, ansioso em saber sempre a próxima proposta,
muitas crianças totalmente desatentas e com
a urgência do ‘vamos logo’. Com o tempo de
confinamento e aulas remotas conversas que
pareciam já bem construídas como organização do corpo no espaço, atenção em sala de
aula foram retomadas constantemente Mas
não era só isso, as ações,
comportamentos e condutas de algumas
crianças pediam uma atenção mais pontual,
e a ajuda e orientações do Caixa de ferramentas foram valiosas para esse caminho,
que começou de forma sutil e foi se tornando um momento esperado e apreciado pelo
grupo. Estabelecer um ritmo mais lento e
focado em
determinados momentos, modular a voz,
proporcionar minimamente um ambiente
harmonioso e acolhedor, trazer a prática da
atenção e a consciência no momento
presente foram orientações muito ricas
trazidas pelas mediadoras do Projeto Caixa
de Ferramentas, as contribuições que elas
trouxeram e orientações para ajustes com o
grupo de crianças da
faixa etária em que trabalho foram
fundamentais para o meu desempenho e
trabalho em sala de aula”. Professora de São
Paulo. “A aula mais significativa foi a de
educação antirracista, as crianças se emocionavam muito, choravam,
relatavam situações de racismo
vivenciadas por elas e o final desse
processo foi lindo, cada um se
redescobrindo, olhando para o espelho e
exercitando o amor próprio e a força de
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caráter que tinham. Construímos
coletivamente as possibilidades diante de
vivências de situações racistas, entre elas as
crianças propuseram sempre buscar a ajuda
de um adulto diante de uma situação assim,
esclarecer que era uma atitude racista,
relatar para o colega seu sentimento de
tristeza e raiva pelo desrespeito e aprender a
não assumir a posição de desprezo do
outro”.

Professora de São Paulo.
“Utilizamos imagens de um placar final de
uma partida de Futebol, da morte do Mc
Kevin, do Covid-19, de Bullying, entre outras.
Neste momento, enfatizamos sempre quais
os sentimentos que as imagens traziam para
esses estudantes. Entre os sentimentos que
eles listaram surgiram a raiva, alegria, felicidade, ódio, medo, tristeza, entre outros”.
Professora de Florianópolis

“Tenho utilizado, principalmente agora, na
minha vida pessoal. Aprender a gerar estratégias para resolver nossas
dificuldades e aprender a achar soluções
para os meus conflitos internos e
externos com um leque de
possibilidades. Estão me ajudando muito no
autoconhecimento e com isso ter mais
parcimônia para receber e ajudar conflitos
de nossos pares.”

Professora do Rio de Janeiro
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UNICEF - Promover para Prevenir
Profissionais do online para híbrido EAD - Online
FASE 1 (ONLINE)
39 instituições da região sudeste mobilizadas.
1.095 adolescentes e jovens impactados diretamente, sendo 66 capacitados como jovens
líderes.
7.574 interações nas redes sociais.
5.163 adolescentes e jovens impactados indiretamente.
1.454 profissionais da Educação, Saúde e Assistência Social impactados diretamente.
35% profissionais da Educação, 26% da Assistência Social e 19% da Saúde.
3.000 profissionais impactados indiretamente.

COLHEITA NO OLHAR
DO BENEFICIADO
“Curso bastante profundo em
conteúdo, a abordagem de partir primeiro
da nossa experiência ao longo dos encontros para então aplicarmos com os jovens é
bastante assertiva. Não é um curso só
sobre ferramentas, mas também sobre
como viver melhor”.
“Senti -me acolhida. Muito aprendizado,
troca riquíssimas de conteúdo que irá me
ajudar na prática do dia a dia”.
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“O curso na verdade superou minhas
expectativas. Trouxe muitas temáticas
importantes de forma dinâmica e também
recursos de como lidar”.
“Além de ser um espaço de troca de experiências, nos forneceu ferramentas para
desenvolver com os jovens e adolescentes”.
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FASE 2 (HÍBRIDA)

1521 inscritos

DISTRITO FEDERAL

PROMOVER PARA PREVENIR
MUNICÍPIOS DO SELO UNICEF

2

SERGIPE

7

RORAIMA

9

Inscritos por estado - 2021

ALAGOAS

23

AMAPÁ

25

RONDÔNIA

26

ACRE

28

TOCANTINS

31

MATO GROSSO

32

PIAUÍ
RIO GRANDE DO NORTE

43
58

PARÁ

95

AMAZONAS

112

PARAÍBA

164

BAHIA

188

PERNAMBUCO

205

MARANHÃO

212

CEARÁ

242

Educação
PROMOVER PARA PREVENIR
MUNICÍPIOS DO SELO UNICEF
Àreas de atuação
inscritos por estado - 2021

3%
30%

43%

Saúde
Assistência Social

24%
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Outros
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PROMOVER PARA PREVENIR
OUTROS MUNICÍPIOS

RORAIMA

1

RONDÔNIA

1

AMAPÁ

1

ACRE

1

PIAUÍ

2

Inscritos por estado - 2021

SERGIPE

3

RIO GRANDE DO NORTE

3

GOIÁS

3

SANTA CATARINA
MATO GROSSO

5
6

TOCANTINS

8

PARANÁ

8

DISTRITO FEDERAL

8

ALAGOAS
ESPÍRITO SANTO
MINAS GERAIS
CEARÁ
RIO GRANDE DO SUL
AMAZONAS
PARÁ

9
12
13
18
20
22
27
33

MARANHÃO

34

PARAÍBA
PERNANBUCO

36

BAHIA

36
53

RIO DE JANEIRO

96

SÃO PAULO

15%
0%

PROMOVER PARA PREVENIR

Masculino

Sexo - Inscritos 2021
85%
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Feminino

Prefiro não dizer
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Desafios encontrados na relação com
adolescentes/jovens - Inscritos 2021

PROMOVER PARA PREVENIR
TODOS OS MUNICÍPIOS

Falta de interesse e responsabilidade dos adolescentes
e/ou jovens

678

Saúde mental fragilizada dos
adolescentes/jovens

436

impotência e falta de preparo diante dos desafios
apresentados pelos adolescentes
(índices de suicídio e...

400

Falta de apoio familiar

347

Impacto da pandemia

346
300

Falta de informação/conhecimento

285

Vulnerabilidade social/uso de drogas
Dificuldades de estabelecer pontes e diálogos com os
adolescentes/jovens

216

Falta de apoio técnico, social e emocional no ambiente
de trabalho

216
121

Usos inadequados da tecnologia

42

outros
0

PROMOVER PARA PREVENIR
MUNICÍPIOS DO SELO UNICEF

2%

1%

100

200

300

400

500

2%

WHATSAPP de grupos de
trabalho

1%

2%

8%

WHATSAPP de grupos de
amigos/familiares

47%

WHATSAPP de grupos de
amigos/familiares
ONG OU COLETIVO a que
pertenço
EMAIL convite
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SITE: Homepage do Projeto
“Promover para Previnir em
Saúde Mental
REDE SOCIAL: Instagram ou
Facebook UNICEF

REDE SOCIAL: Instagram ou
Facebook UNICEF
40%

800

ONG OU COLETIVO a que
pertenço

5%

Eventos do Selo Unicef

5%

700

PROMOVER PARA PREVENIR
OUTROS MUNICÍPIOS

Como soube do curso - 2021

2%

2%

600

11%

49%

WHATSAPP de grupos de
amigos/familiares
GOOGLE Pesquisando sobre
o tema

23%

Pelo Selo UNICEF
WHATSAPP de grupos de
trabalho
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COLHEITA NO OLHAR
DO BENEFICIADO

“Neste momento de retorno dos jovens às
escolas, cercado de angústias e anseios,
temos que ouvi-los e orientá-los de acordo
com suas demandas, numa linguagem
simples e prática. E a
plataforma do curso é muito rica em temáticas e aspectos voltados a essa abordagem
adequada”

Adriana Osorio, assistente social
em Maraqueri (AM)

“São metodologias de escuta
especializada e atendimento
individualizado e coletivo que nos
permitem cumprir com o compromisso social
de atendimento diário a
adolescentes e jovens”

Carlos Heleno Lucena, mobilizador de
assistência social em Benjamin
Constant (AM)

“O conteúdo é didático, de linguagem clara
e de fácil compreensão, o que permite que
seja direcionado para o desenvolvimento de
palestras e oficinas oferecidos a adolescentes usuários de centros como os Cras”

“É um conhecimento que ajuda a
trabalhar o lado emocional, algo muito
relevante para os dias atuais, em que as
pessoas estão sem saber como lidar consigo
mesmas por terem vivido muito tempo em
isolamento”

Edinailza Carneiro, assistente social
em Nova Fátima (BA)

Mailson Xavier dos Santos, articulador
do Selo UNICEF em Nova Fátima (BA)

“A metodologia aplicada possibilitou melhor compreensão, não se tornando algo denso e sim agradável de assistir ou ouvir, fazendo com que eu me
interessasse cada vez mais”

Uaniele Rocha, assistente social em Morro do Chapéu (BA)

ASEC Brasil | Relatório de Atividades de 2021
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UNICEF – Caixa de Ferramentas Jovem
Ação voltada para adolescentes e jovens de 12 a 25 anos, com
três eixos de ação:
1. Capacitar: Acolhimento, experiência e capacitação para o Caixa de
Ferramentas Jovem.

2. Praticar: Enquanto jovens líderes, já fortalecidos, são motivados a
promover rodas de conversa e praticar a metodologia.
3. Mentorear: Paralelamente à prática, são realizadas mentorias para
apoiar os líderes na condução das rodas e criação de uma rede de apoio
ampliada.

ASEC Brasil | Relatório de Atividades de 2021
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Caixa de
Ferramentas
Jovem
Caixa de Ferramentas Jovem é uma metodologia
de rodas de conversas com foco em saúde
emocional desenvolvida pela ASEC.
Conheça a estrutura destas
rodas de conversa:

1. DESCONEXÃO
Exercicios de relaxamento ou de Atenção Pleno
(Mindfulness) para nos desconectar das
peocupações externas e nos ajudar a concentrar
no momento presente.

2. CONEXÃO
O facilitador da roda de conversa propõe ou define
junto com o grupo um tema a ser discutido. O grupo
compartilha experiência e identifica quais sentimentos
estão presentes nas situações relatadas.

3. ABASTECIMENTO
Apartir da identificação dos sentimentos, o grupo
levanta estratégias para se sentir melhor, ampliando o
leque de opções de cada participante para lidar com
seus sentimentos e com situações dificeis que enfrento.

4. INTEGRAÇÃO
O facilitador da roda de conversa propõe ou define
junto com o grupo como as estratégias levantadas
podem ser exercidas no dia a dia e compartilhadas com
pessoas próximas.

5. REFLEXÃO
Os participantes compartilham uma reflexões ou
sentimentos relacionados a roda de conversa.

ASEC Brasil | Relatório de Atividades de 2021
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UNICEF – Trilhas da Geração Zelo
Trilhas online gratuitas, criadas por jovens orientados por profissionais da ASEC, no formato de
desafios de 21 dias destinados a adolescentes e jovens adultos, entre 14 e 24 anos. Com círculos de conversas síncronas e webinários.

1.022 participantes
Resultados:
66 materiais produzidos no total de 6 horas
de conteúdos:
21 podcasts

34 reuniões
2 rodas de conversa de 90 minutos cada
2 lives organizadas e facilitadas pelos jovens,
de 90 minutos cada

22 vídeos
23 textos

7%

TRILHAS DA GERAÇÃO ZELO

14 a 24 anos

17%
36%

Faixa etária dos inscritos

41 a 50 anos

MUNICÍPIOS DO SELO UNICEF
40%
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acima de 50
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14 a 24 anos

11% 5%

TRILHAS DA GERAÇÃO ZELO
Faixa etária dos inscritos

25 a 40 anos

16%

OUTROS MUNICÍPIOS

68%

41 a 50 anos
acima de 50

17%

1%

Feminino

TRILHAS DA GERAÇÃO ZELO
Sexos dos Inscritos

Masculino

MUNICÍPIOS DO SELO UNICEF

82%

Prefiro não responder

1%

TRILHAS DA GERAÇÃO ZELO

Feminino

28%

Sexos dos Inscritos
OUTROS MUNICÍPIOS
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71%

Prefiro não responder
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TRILHAS DA GERAÇÃO ZELO
Como soube do Curso
Municípios do Selo UNICEF

EVENTOS DO SELO UNICEF

121

WHATSAPP DE GRUPOS DE TRABALHO

110

REDE SOCIAL: INSTAGRAM OU FACEBOOK
DO UNICEF

103

NUCA A QUE PERTENÇO

62

SITE: HOMEPAGE DO PROJETO “PROMOVER
PARA PREVENIR EM SAÚDE MENTAL”

56

REDE SOCIAL: INSTAGRAM OU FACEBOOK
DA ASEC/MOVIMENTO SABER LIDAR

49

WHATSAPP DE GRUPOS DE
AMIGOS/FAMILIARES

29

REDE SOCIAL: INSTEGRAM DO
MOVIMENTO SABER LIDAR JOVEM

18

ONG OU COLETIVO A QUE PERTENÇO

13

UEB OU GRUPO ESCOTEIRO

10

OUTRO

10

CIEE

8

GOOGLE PESQUISANDO DOBRE O TEMA

4

EMAIL CONVITE

3

YOUTUBE UNICEF

2

YOUTUBE ASEC

0

0
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TRILHAS DA GERAÇÃO ZELO
Como soube do Curso
Outros Municípios

CIEE

194

REDE SOCIAL: INSTAGRAM OU FACEBOOK DA
ASEC/MOVIMENTO SABER LIDAR

65

WHATSAPP DE GRUPOS DE TRABALHO

53

WHATSAPP DE GRUPOS DE
AMIGOS/FAMILIARES

53

SITE: HOME PAGE DO PROJETO “PROMOVER
PARA PREVINIR EM SAÚDE MENTAL

39

REDE SOCIAL: INSTAGRAM OU FACEBOOK
DO UNICEF

25

EMAIL CONVITE

25

ONG OU COLETIVO A QUE PERTENÇO

23

OUTRO

17

REDE SOCIAL: INSTAGRAM DO MOVIMENTO
SABER LIDAR JOVEM

15

EVENTOS DO SELO UNICEF

13

GOOGLE PERQUISANDO SOBRE O TEMA

12

NUCA A QUE PERTENÇO

5

UEB OU GRUPO ESCOTEIRO

2

YOUTUBE UNICEF

1

YOUTUBE ASEC

0

0
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TRILHAS DA GERAÇÃO ZELO
Inscritos por mês/2021

294

293
225

210

SET

OUT

NOV

DEZ

TRILHAS DA GERAÇÃO ZELO
Motivações para realizar o Curso

COMPARTILAR E TROCAR COM
OUTRAS PESSOAS

73

LIDAR MELHOR COM MEU
TRANSTORNO MENTAL

74

LIDAR MELHOR COM O SOFRIMENTO
QUE VIVO ATUALMENTE

124

AJUDAR OUTRS PESSOAS

297

AMPLIAR RECURSOS PARA
DESEMPENHO PROFISSIONAL

346

CONHECER MAIS SOBRE O TEMA

731

AUMENTAR MINHA HABILIDADES
SOCIOMENCIONAIS E DE RESILIÊNCIA

970
0
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COLHEITA NO OLHAR DOS
JOVENS BOLSISTAS
“A maior vantagem de produzir entre pares foi a troca de pensamentos, ideias e pontos de vista, para
que assim os materiais produzidos pudessem alcançar mais pessoas. Enquanto participava da Geração
Zelo eu pude ver um mundo diferente do meu, sair da minha realidade. O que me permitiu ver que errar
é humano, que o que sentimos é natural, mas acima de tudo que eu não sou um robô e por isso não sou
perfeita.”

“Eu amo fazer parte da geração zelo!! Meu sonho é levar o projeto a escolas, faculdades e assim alcancemos jovens de todos os cantinhos do Brasil. Que todos os jovens tenham direito à saúde mental!”

ASEC Brasil | Relatório de Atividades de 2021
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Mundo do Trabalho
Escolas Cognita Brasil
O projeto fez parte do 1º Encontro de Líderes de PSHE sobre Educação
Socioemocional, com o objetivo de aproximar o grupo de escolas Cognita dos elementos
essenciais para implementação dos conceitos de Habilidades para a Vida, presentes na
escola como um todo (Whole School Approach). Participaram 7 escolas do grupo Cognita
(gestores, professores e equipe de salva-guarda), em 4 ações temáticas: Encontro com os
gestores, Instrumentalização Básica no Saber Lidar (Módulo 1), Instrumentalização no
Saber lidar com Comportamentos Risco Suicídio (Módulo 2) e Instrumentalização no
Saber lidar com Lutos.

Covetrus
O projeto teve o objetivo de promover a saúde emocional corporativa, oferecendo
encontros de roda de conversa estruturada, para acolher e instrumentalizar os participantes em relação à compreensão da saúde emocional, ações de
autocuidado, meios de ajudar os colegas de trabalho a superar positivamente as dificuldades encontradas. Participaram 135 colaboradores da empresa.

COLHEITA NO OLHAR
DO BENEFICIADO
“Ajudou a entender que, independente da área que atuamos, sempre estaremos lidando
com pessoas e precisamos ter empatia, saber ouvir, pensar que as
pessoas com quem trabalhamos podem estar vivendo um momento pessoal difícil.
Ajudou também a nos fazer ter calma ao resolver problemas, a respirar antes de realizar
alguma tarefa mais desafiadora, a entender que somos humanos e não somos perfeitos”
Depoimento de participante do Projeto Covetrus.
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Sociedade Destaque no
Mundo Digital
Oficinas educomunicativas sobre
Produção de Conteúdo para Mídias Sociais
Encontros virtuais em parceria com a Viração Educomunicação

veja o post

veja o post

clique para escutar
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veja o post

1º Encontro Virtual de Adolescentes
FOCA Pinheiros 2021
Realizado pela Rede Intersetorial de Proteção Integral à Criança e Adolescente, o encontro contou com a presença de dois parceiros: Lígia Harder do movimento cultural
COOPERIFA e Neide Almeida da ASEC Brasil | Movimento Saber Lidar. Com o tema “Ser
Adolescente e Jovem que se Cuida: vamos seguir essa trilha”, o evento ocorreu pela
plataforma do Google Meet, e teve a duração de duas horas e quinze minutos.

leia mais
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Nossos
Projetos
Online

Destaques
Nossos Projetos
e Legados
Online
de 2021
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Nossos Projetos Online

de olho na
nossa timeline

@movimentosaberlidar
Seguir

veja o post

*clique nas imagens para ir ao post*
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@movimentosaberlidar
Seguir

*clique nas imagens para ir ao post*
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Nossos Projetos Online

Em 2018, tive o imenso prazer de ser
convidada, eu e meu colega, pela equipe técnica
da instituição da qual fazia parte para fazer a
formação do Amigos do Zippy.

Os ambientes de trabalho se configuraram de
diferentes formas, com a pandemia o home office
ganhou ainda mais espaço.
leia mais

leia mais

Movimento Saber Lidar, descobertas e
reflexões, neste intenso período de
transformação e mudanças.
leia mais

Ainda que o Brasil seja em sua maioria
constituído por pessoas negras, suas
existências são marcadas por uma série de
desigualdades que incidem diretamente sobre
seus cotidianos.
leia mais
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Relatório Financeiro
RECEITAS
RECEITAS POR PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS

R$

%

347.971,42

27,60%

Institutos / Fundações
Empresas
Escolas particulares
Prefeituras

39.200,00
162.495,07
143.586,35
2.690,00

RECEITAS COM RESTRIÇÃO

165.099,57

Institutos / Fundações / Fundos
Empresas
Editais
Outras receitas com restrição

16.607,50
9.720,00
108.687,05
30.085,02

RECEITAS SEM RESTRIÇÃO

52.977,21

Indivíduos
Escolas particulares

52.907,00
70,21

OUTRAS RECEITAS
Serviços Voluntários
Reembolsos
Estornos / Recuperação de Despesas

TOTAL RECEITAS

DESPESAS
SERVIÇOS TERCEIROS
Serviços Voluntários
Consultoria / Asses. de Gestão Projetos
Encargos s / Serviços Voluntários
Consultoria/ Assessoria Educacional
Outros serviços de terceiros
Captação de Recursos / Editais
Assessoria Jurídica
Auditoria
Honorários Contábeis
Avaliação / Monitoramento de programa
Manutenção e limpeza - serviço
Palestras
Tradução
Serviços / Apoio TI
LOGÍSTICA
INFRAESTRUTURA E COMUNICAÇÃO
DESPESAS COM PESSOAL
MATERIAIS DOS PROGRAMAS
DESPESAS FINANCEIRAS
DESPESAS ADMINISTRATIVAS
VARIAÇÃO MONETÁRIA PASSIVA
TRIBUTÁRIAS MUNICIPAIS
COMUNICAÇÃO

TOTAL DESPESAS
RESULTADO DO PERÍODO (Déficit)
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651.202,16
613.341,24
31.225,95
6.634,97

1.260.946,16

R$
1.322.943,93

3,11%
12,89%
11,39%
0,21%
13,09%
1,32%
0,77%
8,62%
2,39%
4,20%
4,20%
0,01%
51,64%
48,64%
2,48%
0,53%

100%

%
81,30%

393.900,00
313.527,92
219.441,24
206.308,49
54.691,84
46.060,00
36.290,00
18.460,00
14.325,00
12.413,18
5.616,26
1.150,00
640,00
120,00
4.242,07
68.487,72
119.434,36
24.914,11
9.237,24
15.669,57
8.094,30
177,52
54.130,14

0,26%
4,21%
7,34%
1,53%
0,57%
0,96%
0,50%
0,01%
3,33%

1.6 2 7.3 3 0 ,9 6

100%

-366.384,80

-29,06%
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Para mais Informações
www.movimentosaberlidar.org.br

Acesse o site e clique em:

Início

SOBRE NÓS

SOMOS ASEC BRASIL
Manifesto

role a página ate:

Governança

Diretoria, Conselho fiscal e Acadêmico

Transparência

Relatório de atividades
Atas
Atestado de Capacidade Técnica
Atestado de Exclusividade PFC
Auditorias externas
Certidão de Falências e Concordatas
Certidão de Tributos Imobiliários
Certidão Estadual de Distribuição da Diretoria Executiva
Certidões
Certificações
Concelho de Ética
Demonstrações Contábeis
Estatuto
Parecer de Inexigibilidade
Relatório de Atividade e Plano de Trabalho
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Esperançar 2022
Destaque do Ano

Esperançar 2022

Esperançar 2022
Destaque do Ano
Projeto Caixa de Ferramentas selecionado pelo HundrED como
inovação em habilidades para o século 21
A HundrED, uma organização educacional global sem fins lucrativos, com sede na
Finlândia, que pesquisa inovações impactantes e escaláveis no contexto da Educação Infantil ao Ensino
Médio (K-12) e membro da 21st Century Skills Coalition, juntou forças com o BID em 2020 para lançar
este Projeto Regional de Destaque na América Latina.
A iniciativa visava identificar e selecionar inovações que estão promovendo as
competências do século 21, tanto dentro quanto fora da educação formal, por meio de
programas digitais, musicais, esportivos, de cidadania e empreendedorismo.
O Conselho Consultivo selecionou as 15 inovações mais impactantes e escalonáveis.
O Caixa de Ferramentas da ASEC Brasil | Movimento Saber Lidar é uma das 2 iniciativas
Brasileiras escolhidas!
Somos muito gratos a HundrED, pela escolha de nosso instrumento, que vem sendo implementado virtualmente pela nossa Equipe, desde o início da Pandemia, com apoio do UNICEF Brasil e sendo
avaliado, academicamente, para ser validado e aprimorado pelo
Laboratório Interdisciplinar de Pesquisa em Neurodesenvolvimento Humano conectado a Escola
Bahiana de Medicina e Saúde Pública na liderança da Profa. Dra. Nara Andrade.
É maravilhoso ter a oportunidade de, mais uma vez, ampliar os horizontes das metodologias que
ASEC Brasil implementa junto a comunidade educacional da América Latina e do Caribe como fizemos
com o Amigos do Zippy em tempos de Instituto HSBC Solidariedade!!!
Que mais jovens possam ser beneficiados pelas nossas ações!
Gratidão a todos que nos permitiram chegar até aqui!

leia mais
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1 ano do Movimento
Saber Lidar
Avante!
O Movimento saber Lidar é reconexão, é encontro, é oportunidade.
Olhar para a Saúde Mental e Emocional de si mesmo e das outras pessoas é um caminho para o fortalecimento das relações. Marcado por desafios (a pandemia, o distanciamento social e o mundo digital), as
experiências do Movimento são também cheias de cuidado, descobertas e transformações.

A ASEC sempre foi uma organização visionária em seu propósito de criar uma sociedade solidária e
feliz, pelo fortalecimento da Saúde Mental e Emocional de todas as pessoas. E, agora, fortalecidos na
experiência do Movimento Saber Lidar, a organização está focada em seu propósito de Promover para
Prevenir. Por isso sabemos que é preciso AGIR em Saúde Mental e Emocional!

Assista os vídeos de comemoração deste momento:

assistir

assistir
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www.moviment os aberlidar.org.br

