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Apresentação
A primeira montagem teatral realizada pela equipe dos Embaixadores surgiu em 2016 como complemento 
ao lançamento do livro “A Menina Centopeia”, de Sandra Sahd. Naquele momento ainda não se tratava 
de um projeto autônomo como os que são realizados pela Embaixadores da Prevenção, porém, devido 
ao sucesso da apresentação e a sua repercussão positiva, a peça ganhou espaço e partiu em turnê por 
Campinas e cidades da região em 2017 – mesmo ano em que foi criado um novo espetáculo, também 
como complemento ao lançamento de outro livro de Sandra, intitulado “O Encanto da Minhoca”.

A incorporação da linguagem teatral por meio desses dois trabalhos, dentro da proposta lúdica dos 
Embaixadores, tem como objetivo levar o tema das Virtudes de maneira artística a um número maior de 
pessoas, provocando a reflexão dos nossos atos no dia a dia. E para que este objetivo seja alcançado, são 
apresentadas algumas maneiras de como podemos desenvolver ações para transformar o mundo a partir 
das virtudes que identificamos e vivenciamos em nós mesmos e aplicamos em nossas relações.

Diante do sucesso dessa iniciativa, a Embaixadores da Prevenção organizou um núcleo específico para o 
desenvolvimento dos espetáculos teatrais (estes baseados, na maior parte, nos livros escritos por Sandra 
Sahd), organizado em 2018 por meio do projeto Por Um Mundo de Virtudes. 

A experiência deste ano tem demonstrado a eficiência e o impacto das virtudes nas crianças-expectadoras. 
As peças apresentadas têm um forte caráter interativo com o público (alunos de escolas estaduais do 
Ensino Fundamental I – de 06 a 11 anos de idade), o que permite uma resposta em tempo real. Além 
disso, as próprias coordenações e corpo docente das escolas têm fomentado diversos trabalhos escolares 
(artísticos e textuais) e rodas de conversas sobre as virtudes apresentadas e sobre os espetáculos em si, 
demonstrando o alto grau de absorção do tema pelas crianças e adultos.

Eduardo Virgílio
Coordenador Cultural
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Mensagem da 
Diretoria

Este ano tem sido muito especial! Além de ser meu primeiro 
ano na diretoria dos Embaixadores, a demanda pelas 
atividades da instituição tem sido expressiva, como nunca 
antes, e com isso, os desafios enormes e cada vez mais 
encantadores! 
A atuação dos Embaixadores nas escolas, nos abrigos e 
nos fóruns através da equipe fantástica que foi formada, 
tem sido impactante! Assim como os livros, as peças e até 
mesmo as abordagens da Sandra, que de forma tocante, 
estimula a compreensão e busca pela mudança de atitude 
para um mundo melhor!
Encontrei minha forma de contribuição no planejamento/
gestão administrativa e é realmente um prazer e uma 
honra poder trabalhar em prol das virtudes; contribuir, 
mesmo que indiretamente para despertá-las nos outros, 
mas principalmente em mim, nas minhas tarefas diárias, 
ampliando a minha visão sobre a evolução e contribuição 
pessoal. 
Há muito ainda por fazer, por aprender, por evoluir... mas 
o sentimento de gratidão só aumenta! Ainda serão muitos 
frutos, seguimos semeando...

Fico encantada com o crescimento da Embaixadores da 
Prevenção e da sua importância no meio educacional! 
Desde seu início, quando tive o privilégio de me 
tornar a primeira presidente da instituição, envolvi 
toda a minha família na missão proposta. Meus filhos 
ajudaram a dar corpo ao trabalho, motivados por 
ideias que permitiram semear mais atitudes boas 
no mundo. Hoje vejo o quanto a EP evoluiu, cresceu 
e floresceu... as virtudes estão sendo levadas para 
as escolas, mas têm ajudado crianças e adultos a se 
descobrirem pessoas melhores por meio de uma 
atuação transparente, pura e simples. Não estamos 
aqui para tratar os vícios, nascemos para empoderar 
as forças pessoais e, assim, fortalecer a conquista de 
uma vida mais equilibrada.

Fabiana Material
Vice-presidente do terceiro triênio

Raquel Dallacqua
Ex-presidente e 3ª Conselheira do terceiro triênio 05



Atividades    2018
Planejamento
Iniciamos a produção do projeto de 2018 em 
abril, mês em que foram realizadas as reuniões 
de planejamento, contratação e formação 
da equipe de arte educadores e assistentes.
Neste período, com a seleção e definição das 
instituições participantes, optamos por abrir 
um novo leque - logo, uma nova embaixada - 
atendendo escolas estaduais de ensino público 
em Campinas, abrangendo um maior número 
de crianças atendidas. Definidas as escolas, 
iniciamos o planejamento da programação 
de aplicação do projeto e a equipe de arte 
educadores iniciou os ensaios das primeiras 
peças a serem apresentadas. Os primeiros 
materiais de apoio pedagógico também foram 
comprados e a palestra inicial nas instituições 
participantes, realizada.

Apresentações
Foram apresentadas 9 peças teatrais ao longo 
do ano, cada uma abordando uma virtude 
diferente. Começamos o projeto falando 
de determinação e encerramos o mesmo 
fortalecendo o amor-próprio. A proposta de 
falar de virtudes por meio da ludicidade do 
teatro - que não faz parte do dia a dia das 
crianças contempladas, oferecendo, assim, a 
oportunidade de um primeiro contato com essa 
arte para a maioria delas - foi acertiva e enfática; 
como cada peça abordava um tema diferente, 
cores, sons e sentimentos contribuíram para 
uma  interação genuína entre as crianças e a 
equipe, permitindo, assim, que o conteúdo 
fosse bsorvido com facilidade.

Encontro das Virtudes
O Encontro das Virtudes foi uma novidade 
no projeto deste ano, criado com o intuito de 
focar na formação humana do público adulto, 
contemplando pais e educadores em geral. Os 
encontros aconteceram na sede da Embaixadores 
da Prevenção, inicialmente nas noites de quarta 
e, posteriormente, nas manhãs de sábado. Em 
cada um dos nove encontros foram abertas 40 
vagas para participação gratuita nos eventos, que 
assim como o programa nas escolas, abordou 
uma virtude por encontro. Até como forma de 
prospecção de novas escolas, as peças também 
foram apresentadas, seguidas de dinâmica e roda 
de conversa para  fechar o ciclo da virtude.

Acessibilidade
O projeto contemplou instituições inclusivas que 
atendiam também portadores de deficiência 
auditiva. Por isso, tivemos a participação de um 
intérprete de libras, que atuou ao longo do ano 
para tornar a peça mais compreensível e real para 
as crianças.

Organizações Atendidas
Como já foi dito, essa foi a primeira vez em sete 
anos que atendemos instituições da rede pública 
estadual. Foram seis ao todo:

E.E. Prof.ª Benedicta de Salles Pimentel Wutke  
E.E. Prof.ª Celeste Palandi
E.E. Prof.ª Conceição Ribeiro 
E.E. Prof. Físico Sérgio Pereira Porto
E.E. Prof. Orlando Signorelli 
E.E. Prof. Paul Eugene Charbonneau 06



Eduardo 
Virgílio 
Coordenador 
Cultural

Carol Val  
Assistente

Marinice 
Vieira 
Arte 
Educadora

Rafael 
Augusto 
Assistente

Silval 
Oliveira
Arte 
Educador

Equipe

Projeto em Números

Além da atuação nas escolas, foram realizados 09 
Encontros das Virtudes na sede da Embaixadores, os 
quais foram focados na formação humana de adultos 
(pais e educadores – muitas vezes acompanhados de 
seus filhos). A partir da apresentação das mesmas 
09 peças e abordando as 09 virtudes, os encontros 
promoveram a reflexão em uma roda de conversa 
sobre cada tema. No total, foram atendidas cerca de 
120 pessoas nos encontros.

Foram 09 meses de execução do projeto, apresentando 09 virtudes diferentes. Ao longo do ano, 
somando as 06 escolas, foram atendidas 5.232 crianças (de 06 a 11 anos) durante cerca de 189 
apresentações no total. 
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Fórum das Virtudes
Desde sua criação, o Fórum das Virtudes 
tem como proposta promover a troca de 
experiências entre os presentes, enfatizando 
questões que permeiam a importância das 
virtudes na vida do ser humano. Seguindo 
a impulsão dada no ano anterior, quando 
nos propomos a iniciar um movimento de 
mudança, em 2018 o encontro foi alicerçado 
no amor próprio e no valor das ações 
individuais que impulsionam e transformam 
as ações coletivas, uma vez que entendemos 
a transformação como um ação coletiva 
propagada a partir de uma transformação 
individual.

Gratuito e aberto ao público, o IV Fórum das 
Virtudes foi realizado em setembro, no dia 
22, coincidindo com o mês de comemoração 
do primeiro setênio da organização social. 
Associada à chegada da primavera, a data 
permitiu uma reflexão analógica do ser, 
do recomeçar e do florescer, na intenção 
de mostrar que esse é um movimento 
possível, necessário, mas, que para funcionar 
coletivamente, é preciso primeiro olhar para 
si.
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A programação se dividiu entre bate-papo, 
reflexão, dinâmicas, intervenções artísticas, 
apresentação de peças teatrais (A Bailarina e 
O Homem - inspiradas nos livros de Sandra 
Sahd), além do lançamento de livro Gente 
precisa aprender a se amar - quarto livro 
não acadêmico da autora Tatiana Passos 
Zylberbeg, que teve suas primeiras poesias 
publicadas em 1996, e ilustração de Vera Lúcia 
Lefosse Pinke.

Inspirado em narrativas de dor, vergonha e 
dificuldades de lidar com o próprio corpo, com 
uma pitada de autobiografia, o lançamento 
abraçou a proposta do evento falando sobre o 
amor-próprio, uma das virtudes fundamentais 
para a vida de qualquer ser humano, além de 
ser o primeiro contato pessoal com o amor; 
na oportunidade, foram distribuídos 100 
exemplares do livro gratuitamente para o 
público presente.
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Retorno do Projeto
Em cada escola que passamos, por iniciativa das 
próprias professoras, as crianças trabalharam 
em sala de aula os conteúdos abordados nas 
peças. 

Pôde-se perceber que a mensagem foi 
transmitida com êxito, uma vez que os alunos 
produziram materiais cheios de significados e 
virtude.

Para além de tudo isso, a gratidão – uma das virtudes trabalhadas – abraçou o projeto de forma 
muito especial, principalmente porque, para muitas das crianças atendidas, este foi o primeiro 
contato com o teatro e com as artes cênicas.
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Legado das Virtudes
Uma das novidades do projeto Por Um Mundo de Virtudes em 2018 foi a estréia dos trabalhos 
em escolas estaduais de Campinas, cuja maior parte do público era composta por crianças 
com pouco acesso à apresentações artísticas – neste caso, o teatro. De maneira simples, 
lúdica, divertida e bastante reflexiva, o projeto permitiu que pudéssemos gerar um ambiente 
próximo ao da experiência de se estar em ambiente de espetáculos, contribuindo para o 
fomento da curiosidade e sensação de pertencimento dos espectadores, além de semear 
com sucesso o conceito das virtudes nas escolas trabalhadas. 
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Depoimentos
“Teatro das Virtudes: Projeto que diverte, inspira e leva as crianças a refletir junto a seus professores 
as boas virtudes.Além de trazer a magia do teatro para dentro da escola. Puro encantamento por 
parte dos alunos que nunca tiveram a possibilidade de ir ao teatro. O grupo está de parabéns 
por desenvolver este trabalho tão bem implementado por seus organizadores e colaboradores. 
Agradecemos aos atores, atrizes e aos Embaixadores da Prevenção” 
– Elaine Soares e Jananina de Campos Fidalgo, professoras na E. E. Prof. Dr. Paul Eugene 
Charbonneau

“O trabalho dos Embaixadores aqui na escola tem surtido um efeito positivo. Cada virtude 
trabalhada aqui tem gerado efeito em sala de aula e inclusive dentro das famílias das crianças, 
e os pais nos procuram para falar sobre. A cada apresentação, uma novidade, uma reflexão que 
tem também refletido na sala de aula com o trabalho com a leitura. O projeto veio a somar com a 
nossa proposta pedagógica e o trabalho tem caminhado com bastante emoção porque tornou-se 
uma família. A cada encontro temos novas expectativas,  novas emoções e novas reflexões. As 
sementinhas estão sendo plantadas no coração de cada criança, mesmo que não seja agora, mas 
na vida adulta. O nosso trabalho está fluindo e vamos colher muitas coisas boas no futuro.” 
– Rosimeire Souto, coordenadora pedagógica da E. E. Prof.ª Conceição Ribeiro

“O trabalho dos Embaixadores aqui na escola foi gratificante demais, tanto para nós quanto para 
os nossos alunos. Todos os assuntos abordados, todas as virtudes trabalhadas sempre foram 
muito bem aceitas pelos alunos. E a gente percebe que depois das apresentações eles conversam 
sobre, trocam ideia com a gente. Então foi muito válido!”
– Sueli Guizzo, diretora da E. E. Prof.ª Conceição Ribeiro

“O impacto dos Embaixadores na escola tem sido encantador. Porque as crianças, no momento 
da peça, elas participam, não é uma coisa parada, elas se envolvem. Então tem um momento que 
trabalha muito a questão das virtudes, da questão de olhar para dentro de si, de ver a autoestima 
como está, o respeito, os valores... então é maravilhoso! Não tenho palavras para descrever, 
porque todos os projetos que a gente traz para a escola, muitas vezes é um teatro, eles vêm, 
apresentam e pronto. Esse projeto não, as crianças participam e se envolvem. E depois eles ficam 
retomando na sala de aula com os amiguinhos, quando vêm uma atitude errada”
– Rejiani Anelli, coordenadora da escola E.E. Prof. Orlando Signorelli

“O projeto Por um Mundo de Virtudes aqui na escola foi bem interessante porque trouxe para 
as crianças a oportunidade de participar de uma expressão de arte como essa, de vivenciar, 
observar o comportamento que se deve ter nesse tipo de atividade. E a cada peça o pessoal do 
teatro se preocupava em interagir com eles, em retomar as histórias, o que foi abordado, e as 
crianças levavam isso para a sala de aula, para as situações de dentro da escola. Eu observei 
isso. Trazendo o que elas aprendiam de cada tema”
– Flávia Santana, professora na escola E.E. Prof. Orlando Signorelli
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Embaixadores na Mídia
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Palavra da Fundadora
Há sete anos atrás, quando fundei a 
Embaixadores da Prevenção, a única 
certeza que eu tinha era que eu queria 
despertar as virtudes no ser humano. 
É esse trabalho que, na minha visão, 
vai empoderar as novas gerações a 
mudarem o mundo!

Desde então, tenho me engajado de 
corpo e alma, pois acredito realmente 
que o mundo é um lugar maravilhoso 
para se viver - apesar de tanta exaltação 
de notícias ruins. E os Embaixadores da 
Prevenção nasceram para mudar este 
cenário, focada nas novas gerações 
e utilizando-se, principalmente, das 
atividades lúdicas e sensitivas.

Neste primeiro setênio, já posso dizer 
que bons frutos serão colhidos, já que 
a semeadura foi próspera. Embora já 
esperasse por isso, ver os resultados 
(já) aparecendo me surpreende, 
porque é a prova real de que as pessoas 
se preocupam com o próximo, com 
o meio ambiente, o planeta... e estão 
dispostas a fazer o bem, transformar o 
mundo.

Todos os anos conseguimos ir cada vez mais longe, e 2018 não foi diferente! Pela primeira vez 
atendendo escolas estaduais da rede de ensino, falamos sobre virtudes para mais de 5.000 crianças 
que, uma vez por mês, tiveram contato com teatro, com a temática e com a arte.

Por mais que não saibamos quais dessas crianças estarão dispostas a transformar o mundo, a 
certeza de que o que plantamos iremos colher finda suas raízes!
Movidos por esta crença no ser humano, nas boas atitudes e na esperança de mundo melhor, 
ansiamos por levar virtudes para cada vez mais longe e cada vez para mais pessoas.

A vida é cheia de desafios, mas nem por isso ela precisa ser sem graça. Para mim, a vida tem é 
colorida, alegre, leve e positiva, e é por isso que a Embaixadores nasceu, para colorir a alma de 
quem só teria motivos para enxergar o cinza.
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