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Mensagem para um 
Mundo de Virtudes

Creche Lar Ternura
O que posso dizer sobre os Embaixadores? Que foi um ganho para TODOS. A equipe cresceu enquanto ser humano. 
Mudou a forma de OLHAR, a si e o outro. Quanta magia e aprendizado... As famílias mostram que estão aprendendo  
com as crianças e, assim, as nossas virtudes estão sendo a�oradas e colocadas em prática, modi�cando o mundo ao 
nosso redor.

(Cláudia Shimamoto � Diretora Pedagógica)

Creche São Paulo Apóstolo
Este programa está sendo muito interessante para a nossa Equipe, estamos aprendendo a conhecer, explorar e exercitar 
as virtudes que muitas vezes �cam escondidas, di�cultando o desenvolvimento do trabalho. Estamos aprendendo a 
observar melhor as nossas escolhas e o que estas poderão in�uenciar no amanhã. Temos a certeza que a semente foi 
plantada no coração de nós todos. 

(Tânia Maura Barreto � Diretora)

Creche Nova Jerusalém
Nossa escola recebeu os Embaixadores com as portas e braços abertos. A cada 
segunda-feira percebíamos no olhar, os cuidados de vocês, a cumplicidade e a 
ternura com nossa escola. Em relação à formação dos educadores, professoras e 
monitoras se sentiram confortáveis e tranquilas nos  Momentos (tempo precioso 
para expressar sentimentos). �Não se cansem de fazer o bem�. 

(Carolina B. Corrêa Santos � Diretora)

Creche Irmã Angela
Chegamos ao �m, mas com uma vontade de sempre recomeçar, porque olhar para si 
mesma é recomeçar e re�etir atitudes, re�etir sua vida como  ser humano. Estamos
carregando novas atitudes, novas virtudes que deverão estar lado a lado para viver 
bem em uma sociedade egoísta.

(Elaine dos Santos da Cunha � Diretora)

Creche Cepromm
A luz do caminho para a fraternidade, o companheirismo e principalmente o amor!
Condizente com esta frase: �Uma pessoa vale mais que o mundo...� !!!! 

(Fabiana � Coordenadora)

Creche Dom Nery
A repercussão dos projetos desenvolvidos pelos Embaixadores, tanto para os Educadores, quanto para as crianças, 
repercutiu positivamente no dia-a-dia de todos, em função das mudanças e atitudes demonstradas nas práticas diárias. 

(Vania Borges Albanez � Diretora)
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Palavra do Presidente

 Estamos encerrando o ano de 2015, e com muita alegria, escrevo sobre nossas 
realizações desse ano que se �nda.
 Foi um ano de muito trabalho, onde em janeiro toma posse a nova diretoria dos 
Embaixadores da Prevenção, para gestão no triênio de 2015 à 2017.
 Temos sem dúvida muitas coisas a realizar, como conseguir nossa sede própria, 
um automóvel, infraestrutura para as áreas administrativas, pedagógicas e marketing, 
como por exemplo: computadores, móveis, mas, podemos nos orgulhar de tantas 
realizações. Com ajuda de muita gente, nossa missão e visão estão no caminho certo, ou 
seja, mudar o mundo, através das virtudes e, principalmente investir nosso tempo para as 
crianças e jovens que estão vivendo em um mundo de vícios.
 Quero aqui, nesse momento, fazer um breve resumo de nossas realizações:
 � Atividades de aplicação de nossa metodologia em  7 creches de Campinas. 
 � Lançamento do livro de autoria de nossa fundadora, no Teatro Amil, em 
agosto de 2015.
 � Dois jantares, para integração e arrecadação de verbas, um com o tema ��Pé 
no chão� e no  outro  �Jantar na Rua.�
 � Solicitação das Certidões de Utilidade Pública Federal e Estadual
 � Processo para garantir verba para 2016 através do Ministério da Cultura.
 � Consolidação de toda nossa metodologia pedagógica, que abrange, 
desde o Ensino Fundamental até Adultos.
 E ainda, para 2016 queremos consolidar as verbas para a construção da Sede 
Própria e a compra de um automóvel, como maiores metas; e mais lançamento de livros 
pela nossa fundadora.
 Quero lembrar que temos ainda como metas o contato com Bill Gates para levar 
nossa metodologia para o mundo, com o seu apoio, e continuar, cada vez mais, a chegar 
no maior número de pessoas possíveis para que possamos atingir a meta de sete bilhões 

Embaixador Iussef Zaiden Filho
Presidente

de pessoas, até 2072.
 Quero aqui  nesse momento, 
agradecer todos os Embaixadores da 
Prevenção, como diretores e funcionários; 
ó r g ã o s  m u n i c i p a i s ;  o  C M D C A ,  o s 
destinadores do Imposto de Renda e 
tantos outros que vestiram a camisa da 
solidariedade, para um mundo melhor, 
sabendo que precisamos cada vez mais 
solidi�car as virtudes para que os vícios 
diminuam.
 Um grande Natal  a  todas as 
f a m í l i a s ,  u m  a n o  n o v o  c h e i o  d e 
esperanças, e que no ano que vem 
possamos estarmos juntos celebrando 
mais realizações que marcarão o mundo.
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A Equipe
 Indo ao Dicionário, encontramos o seguinte entendimento da palavra equipe: �conjunto de 
pessoas que se dedicam à realização de um mesmo trabalho�; considerando o universo esportivo, é 
um grupo que forma �um conjunto solidário�. E, por �m, sua etimologia nos leva a �conjunto de 
pessoas que preparam uma embarcação para viagem�, ou seja, que procura �equipar, prover de 
tudo o que é necessário para uma expedição, excursão ou qualquer serviço�.
 Diante de tais de�nições recupero a memória do trabalho realizado com a equipe da 
Embaixadores da Prevenção, no ano de 2015, procurando esclarecer cada um desses signi�cados.
 O primeiro semestre desse ano foi uma organização das metas e da programação da 
proposta educacional da Embaixadores, num movimento que envolveu a ampliação da equipe, a 
rede�nição das ações educativas e o desdobrar e o aperfeiçoamento da expressão e criação de 
cada membro, tudo destinado à �realização de um mesmo trabalho�. E por mais que pressionados 
pelos prazos, às vezes a�itos em conseguir alcançar a melhor forma dos projetos gestados quase 
que ao mesmo tempo, ou batendo a cabeça com os impasses estratégico-administrativos que iam 
aparecendo, ao �m lá estava, sempre presente, como um amigo silencioso e caloroso, o �conjunto 
solidário�, construindo a sensação de con�ança e afeto que tem nos marcado até hoje.
 E, por último, a imagem de um �conjunto de pessoas que preparam uma embarcação para 
viagem�, remete ao próprio espírito embaixador, voltado a espalhar e difundir as virtudes e suas 
ações do bem mundo a fora, alargando espaços e ocupando áreas as mais diversas, sejam creches e 
escolas, sejam jardins ou salas de reunião, mas sempre buscando penetrar na alma e nos corações 
das pessoas; por isso, a necessidade de �equipar, prover de tudo o que é necessário para uma 
expedição, excursão ou qualquer serviço� que sempre está nos pondo em movimento a girar a rosa 
dos ventos em todos os sentidos.
 Por isso tudo, só tenho a agradecer e a exaltar o ano de 2015, momento da formação de uma 
equipe verdadeira e intensa, que tem procurado fazer sua parte, de modo amoroso e virtuoso, 
contribuindo para a construção de um mundo melhor, mais humano, solidário e harmonioso.

Helio Braga
Coordenador Pedagógico
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Onde Estivemos
O ano de 2015 foi um ano cheio de novidade para a 
Embaixadores da Prevenção, com a realização de eventos 
variados e criativos. Tivemos em agosto mais um 
'Lançamento de Livros', com mais duas obras tratando da 
virtude. Durante o ano foram realizados dois jantares 
para arrecadação de fundos: o 'Jantar Pé no Chão� e o 
'Jantar na Rua'. Foi realizado, também, o 'I Fórum das 
Virtudes', um encontro de apresentação e discussão 
sobre o trabalho educativo com as virtudes. Além disso, 
foram realizadas palestras de divulgação da proposta 
embaixadora, em locais diversos. Ao total, esses eventos 
contaram com a presença de mais de 1000 pessoas, entre 
adultos, jovens e crianças.

Creches CMDCA
Em 2015, pela primeira vez, o Programa Conheça a Ti Mesmo 
foi aplicado com a verba via CMDCA (Conselho Municipal dos 
Direitos da Criança e do Adolescente), contemplando seis 
o rg a n i z a ç õ e s  s o c i a i s :  L a r  Te r n u r a ,  I r m ã  Â n g e l a , 
Abracesolidário, Dom Nery, Cepromm e São Paulo Apóstolo. 
Além dessas, também foi atendida a Nova Jerusalém, com 
verba própria. Todas receberam uma programação cheia de 
atividades lúdicas, com muitos jogos, brincadeiras, 
produções plásticas e envolvimento, de crianças e adultos.
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 A Embaixadores da Prevenção em seus quatro anos de existência, apesar de um curto período, percorreu um intenso caminho aperfeiçoando sua proposta artístico-
educativa. A cada ano tem desenvolvido e ampliado sua ação, partindo de atividades e encontros individualizados para a constituição de uma programação articulada e 
diversi�cada em encontros distribuídos em um tempo mais alongado, o que tem propiciado o aprofundamento do aprendizado das virtudes, além de vir aumentando 
sistematicamente o número de pessoas atendidas.

2013
Criação do Projeto
Ação do Mundo

2013
Criação do Programa
��Conheça a Ti Mesmo��

2014
Lançamento de 3 novos
livros das Virtudes

2014
Atendimento Permanente
à 6 creches de Campinas

2015
Troca da Diretoria
Início do 2º Triênio

2015
Parceria com o CMDCA

2015
Atendimento Permanente
à 7 creches de Campinas

2015
Lançamento de 3 Livros
das Virtudes

2015
I Jantar Pé no Chão
II Jantar na Rua
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 A Embaixadores da Prevenção em seus quatro anos de existência, apesar de um curto período, percorreu um intenso caminho aperfeiçoando sua proposta artístico-educativa. A cada ano tem desenvolvido e ampliado sua 
ação, partindo de atividades e encontros individualizados para a constituição de uma programação articulada e diversi�cada em encontros distribuídos em um tempo mais alongado, o que tem propiciado o aprofundamento do 
aprendizado das virtudes, além de vir aumentando sistematicamente o número de pessoas atendidas.

2011
Fundação da Embaixadores
da Prevenção

2012
Início do Projeto Piloto na
Escola Salesiana São José

2012
Lançamento de 2 Livros
das Virtudes

2012
Criação das dinâmicas
das Virtudes

2012
Sede 1, pequena

2013
Sede 2, maior2013

Criação do Projeto
Ação do Mundo

2015
I Jantar Pé no Chão
II Jantar na Rua dos Embaixadores
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Palavra da Idealizadora
 Desde quando �nalizei minha missão na Instituição Pe. Haroldo, que trata de dependentes 
químicos, e fundei a Embaixadores da Prevenção as pessoas me perguntam: porque você parou de falar 
sobre as drogas? Por que o seu foco de trabalho não são mais os vícios?
 Cheguei à conclusão, então, que a melhor maneira de dar essa resposta era diante de outras três 
perguntas:
 1. Por que mesmo com tantos projetos de prevenção às drogas, no mundo todo, o consumo delas 
só aumenta e o problema da Dependência Química se expande?
 2. Por que precisamos focar no problema para tentar resolvê � lo?
 3. Por que não, como Madre Teresa de Calcutá, se engajar em um movimento a favor da vida ao 
invés de um contra a morte?
 Foi re�etindo e tentando responder a essas três intrigantes perguntas que decidi focar todo o 
trabalho dos Embaixadores da Prevenção na vida, na solução, nas virtudes. No caminho que nos leva à 
possibilidade de sermos felizes.
 Investir o tempo das crianças e dos adultos re�etindo e agindo na solução (VIRTUDES) é, para 
mim, a melhor e mais e�ciente maneira de se afastar das drogas e de tantos outros problemas (VÍCIOS) de 
nossa sociedade moderna.
 E para você?
 Te convido a unir-se nesse movimento de transformar o mundo �num ambiente de virtudes�.
 É genial.
 O seu mundo muda.
 E, consequentemente, o nosso também.
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Como nos ajudar 
           a Mudar o Mundo

Destinação do Imposto de Renda

Apoio nos eventos 2016

Voluntariado nas atividades com as organizações sociais

Propagando a ideia das Virtudes

VIVENDO SUAS VIRTUDES!

1111

Saiba mais. Saiba como:
F: (19) 3397-0841



Livros 
      e Produtos
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Programa 
        Conheça A Ti Mesmo

 Nesse Programa temos a essência da proposta Embaixadora. É formado por três projetos, dois 
infantis e um adulto. Os infantis (Projeto Desbravando as Virtudes e Projeto Experimentando os Sentidos) 
trabalham com a contação de histórias, envolvendo as crianças com brincadeiras e criações artísticas as 
mais variadas, a �m de despertar as virtudes, o cuidado e a atenção nas relações. Já o adulto (Projeto Ação 
no Mundo) é aplicado em paralelo aos infantis, envolvendo todos os adultos que trabalham direta ou 
indiretamente com as crianças. Sua grande marca é desenvolver em cada um dos seus participantes a 
consciência, de si, do outro, para, juntos, construírem um trabalho coletivo, a favor de um mundo mais 
humano, baseado em relações justos e harmoniosas.
 O Programa Conheça a Ti Mesmo, desde o ano passado, tem despertado e acrescido valores nas 
atitudes e nas ações de dezenas de pessoas, provocando a manifestação de hábitos voltados à 
constituição de um mundo melhor para se viver, cheio de ações do bem. E pudemos averiguar esse 
processo durante o acompanhamento das aplicações dos projetos, vendo como os participantes, tanto 
crianças como adultos, foram sendo provocados a modi�car pensamentos e comportamentos em prol 
de um mundo melhor.
 Além disso, coletamos alguns registros, como depoimentos e desenhos que dão voz aos próprios 
participantes...
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Depoimentos
. [...] algo que me marca muito são as virtudes que eu tenho e que, através delas, eu posso fazer a diferença, tanto 
nos meus empregos como também na minha vida pessoal (Denise de Araújo Silva � Avaliação, 25.05.15).
. O Momento que mais marcou foi a 'construção da caverna', pois pude perceber o quanto construí e o quanto falta 
construir (Tharliandra � Re�exão, 25.05.15).

. O que mais gostei foram das nossas conversas sobre como aplicar, ampliar e completar nossas atitudes e valores. 
Fez-me re�etir porque, como agir, in�uenciar e ser in�uenciado, construir e reconstruir, ensinar e aprender (Evelyn 
Magri � Re�exão, 25.05.15).

. O que foi vivenciado até o momento, que me marcou, foi a relação e o 
compartilhar entre nós, a vivência e a experiência que trocamos (Evelyn 
Magri � Re�exão, 22.06.15).

. Para mim foi marcante re�etir sobre minha prática com o outro. Pois tive 
que buscar em mim virtudes que vivencio mesmo que sem perceber, e 
re�etir sobre minhas ações cooperou para um melhor relacionamento 
com as diferenças (Talita Zani Moraes � Re�exão, 22.06.15).

. Foi muito interessante vivenciar um pouco desse partilhar entre amigas, 
contar experiências e sonhos. Gostei Bastante. Foi muito bom para re�etir 
e replanejar meus projetos, pro�ssional e pessoal (Evelyn Magri � 
Avaliação Final, 29.06.15).

. Vivenciar essa proposta, para mim, foi algo novo, um momento de 
re�exão de parar para repensar algumas coisas da minha vida e parar 
para pensar em mim. [...] amei conhecer o pessoal dos Embaixadores � 
"vocês são importantes e especiais, continuem levando à sociedade as 
virtudes e valores que farão diferença na vida de pessoas" (Marilene 
Ramos � Avaliação Final, 29.06.15).

. Um momento especial e único vivido na minha vida, revi os meus 
conceitos e organizei alguns pensamentos e sonhos. Repercutiu de uma 
forma boa e saudável, coisas que irão ser colhidas futuramente. Com as 
crianças repercutiu de forma excelente, principalmente na sala com as 
outras crianças. Bom estar com vocês e compartilhar momentos 

maravilhosos (Tharliandra Araújo � Avaliação Final, 29.06.15).

. [...] legal, foi muito bom poder ter vivenciado cada Momento, tanto com as professoras como também com vocês. 
Eu parei para pensar ainda mais nos objetivos que pretendo alcançar ao longo dos anos e também re�etir muito 
com meu 'eu': "quem sou"; "minhas virtudes"; "defeitos"... Continuem com esse trabalho maravilhoso (Denise de 
Araújo Silva � Avaliação Final, 29.06.15).

. No começo me sentia travada, insegura, não conseguia expor algumas di�culdades que atrapalhavam a minha 
vida. Eu não consigo mostrar o que eu escrevo, mas com Amélia eu consegui me abrir, expor algumas coisas que me 
incomodavam. Na minha vida tive uma grande repercussão; comecei a ver que eu sou capaz, fui tirando essa ideia 
de incapacidade � eu consigo! Mas ainda estou em tratamento � na instituição comecei a me abrir com as 
companheiras; dar mais de mim para melhorar o trabalho em grupo (Jucineide S. Pires � Avaliação Final, 29.06.15).

. Foi maravilhoso. No início �quei um pouco assustada e pensando o que realmente iria acontecer, se iria ser chato. 
Mas conforme você vai se envolvendo, você vê a riqueza dos assuntos apresentados. Amei, achei maravilhoso!!! [...] 
E que tenha uma próxima vez (Fabiana Maciel de Araújo � Avaliação Final, 29.06.15).
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. Todos os nossos encontros são ótimos, sempre aprendo algo, mas houve encontros que me marcaram. Como o de 
desenhar como estava a minha vida naquele momento, foi emocionante relatar. Outro encontro bom foi onde 
escrevi uma carta para mim, pedindo mudanças até o �m do ano. O meu medo é quando eu abrir a carta � espero, 
até lá, ter conseguido atingir meus objetivos (Patrícia Gouvêa Pulbur � Avaliação, 14.08.15).

. Dentre todos os encontros, gostei do jogo da canaleta. Me fez re�etir sobre: organização, companheirismo, 
cooperação e �exibilidade. [...] Adoro esse projeto e sempre faço uma re�exão e até modi�cação em meus 
comportamentos. Estou "conhecendo a mim mesma", gradativamente (Débora Bianco � Avaliação, 14.08.15).

. Hoje houve alguns momentos que tivemos que sair para fora da caixinha e ver as pessoas a nossa volta de outra 
forma, ou ter a certeza dos nossos sentidos e pensamentos sobre o próximo (Marcela de Carvalho � Avaliação, 
14.08.15).

. Vários Momentos foram marcantes nestes encontros, mas o encontro da caverna está sendo muito bom, porque 
estamos descobrindo o nosso eu que está escondido. Penso que a cada dia vai ser melhor (Aparecida de Fátima Kis � 
Avaliação, 14.08.15).

. Estamos vivendo experiências incríveis nos Momentos em que estamos juntas com a Maria Amélia, pois saímos da 
nossa rotina e expomos coisas pessoais que nos fazem crescer como pessoas e pro�ssionais. Resumindo: estou 
amando (Mayara Amaral � Avaliação, 14.08.15).

. Todos os dias aprendemos algo novo e a cada dia das nossas reuniões houve algo interessante. [...] Sair da caverna 
e descobrir o mundo novo, me despertou mais interesse a qualidade de vida, no trabalho e em casa (Márcia Regina 
Pereira � Avaliação, 14.08.15).

. As virtudes sempre estiveram presentes na minha vida, mas sinto que hoje em dia estão muito mais intensas e de 
maneira mais consciente (Claudia Denise Severino Curado � A Virtude em sua Vida, 30.09.15).
. Com o passar do tempo vemos o quanto temos que nos adaptar às coisas do mundo, tendo que usar nossas 
virtudes para estar bem; saber perdoar é uma das virtudes que coloco em prática para estar bem comigo mesma 
(Amanda Lopes de Sousa Job � A Presença da Virtude, 10.11.15).

. As virtudes em minha vida estão sempre em crescimento; atualmente me sinto mais preparada e aberta às 
virtudes (Aparecida de Fátima Kis Silvestre � A Presença da Virtude, 10.11.15).

. A virtude está sendo colocada nos pequenos detalhes da minha vida (Mayara Rayane B. L, Amaral � A Presença da 
Virtude, 10.11.15).

. Vivenciar esses momentos foi muito grati�cante, prazeroso; momentos de re�exão. [...] Amei muito esse projeto e 
me fez muito bem (Amanda Cristina Lopes de Sousa Job � Avaliação Final, 17.11.15).

Depoimentos




