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“Nossa vida não é só espantosa por haver nela uma camada tão fecunda e gorda de 
toda sorte de canalhice bestial, mas por, mesmo assim, conseguir germinar através 
dessa camada algo claro, saudável e criador, cresce o bem – o humano, que desperta 
uma esperança invencível em nossa regeneração para uma vida clara, humana. “ 

Máximo Górki

Conteúdo



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...

Fabiana Material
Vice-presidente do terceiro triênio

MENSAGEM DA DIRETORIA

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.

Raquel Dallacqua 
Ex-presidente e 3ª Conselheira do terceiro triênio
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No ano em que completa sete anos de existência, a Embaixadores da Prevenção tem muito 
a comemorar. Trabalhando a partir de uma proposta consistente, que vem se consagrando ano 
a ano, em 2018 a entidade ampliou consideravelmente o número de atendidos por meio de suas 
propostas com o Programa Conheça a Ti Mesmo, que vem atendendo creches conveniadas à 
Prefeitura de Campinas desde 2014; em 2018, foram benefi ciários uma creche, uma entidade 
social e um serviço social. 

Além disso, 2018 foi um ano de troca de diretoria, com a constituição de um grupo só de 
mulheres participantes de várias ações em prol da entidade, bem como de apoio às suas 
realizações. Também houve a mudança de endereço, vindo a ocupar uma nova sede que, por 
sua vez, acomodou as equipes do CMDCA e também a equipe que atuou nas peças teatrais 
apresentadas ao longo do “Por um Mundo de Virtudes”, executado via Lei Rouanet.

Cada uma dessas equipes possui um coordenador, profi ssionais que há anos fazem parte 
da Embaixadores da Prevenção; quanto aos educadores, todos eram novatos na Instituição, mas 
demonstraram desde o início uma empatia com a proposta, além de grande empenho com sua 
aplicação – seja por meio de seus talentos artístico-educativos, seja por sua conduta ética e 
virtuosa.

APRESENTAÇÃO
Projeto MinC / Programa CMDCA

ENCONTRO DE 

COM-VIVÊNCIA

EMBAIXADA 1

3 a 6 anos

EMBAIXADA 2

7 a 10 anos EMBAIXADA 3

11 a 14 anos

EMBAIXADA 4

15 a 18 anos

EMBAIXADA 5

adultos

Projeto 

Semeando as 

Virtudes
Projeto 

Por um Mundo 

de Virtudes

Projeto 

Vai que Dá!

Projeto 

Ação no Mundo

Projeto 

Experimentando 

os Sentidos

Fórum das 

Virtudes

Evento de 

Celebração

Evento de 

Integração
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O Programa Conheça a Ti Mesmo é 
constituído por três projetos autônomos, mas 
que juntos adquirem forte profundidade nas 
instituições em que são apresentados. Dois 
deles são destinados a crianças e um a adultos: 
Projeto Semeando as Virtudes (3 a 4 anos), 
Projeto Experimentando os Sentidos (5 anos) e 
Projeto Ação no Mundo (adultos).

Como novidade, os projetos infantis em 
2018 foram levados apenas a uma instituição, a 
Creche Agostiniana Santo Antônio, pelo simples 
fato de que ela, sozinha, preenchia todos 
os horários disponíveis para o atendimento 
às crianças – um total de 600 crianças 
com idades entre 3 e 5 anos e 11 meses. A 
proposta com os adultos também foi aplicada 
lá, uma vez que a creche possui mais de 100 
funcionários, considerando todas as funções e 
áreas de trabalho. Mas apenas os responsáveis 
diretos pelo atendimento às crianças, devido 
às disponibilidades de horário, participaram 
do Projeto Ação no Mundo, totalizando 65 
participantes.

De forma inédita, este ano atendemos 
outras duas instituições (somente) pelo 
Projeto Ação no Mundo: a Casa Maria de 
Nazaré e o Sapeca. Na Nazaré participaram 
30 profi ssionais, provenientes de suas três 

ATIVIDADES 2018

unidades (Casa Hosana, Casa dos Anjos e 
Casa Betel), todos ligados diretamente ao 
atendimento de crianças e adolescentes, e 
com aplicações intercaladas em cada uma das 
unidades, valorizando a questão das relações 
entre os profi ssionais, o valor de sua proposta 
educativa e, principalmente, a qualidade e valor 
do atendimento que realizam.

No Sapeca – Serviço de Acolhimento da 
Prefeitura – pudemos desenvolver um trabalho 
inovador por meio do Projeto Ação no Mundo, 
reunindo a equipe de profi ssionais e os pais 
envolvidos com o processo de acolhimento, 
ampliando a relação de todos no contato com 
as crianças a partir da vivência das virtudes, 
do entendimento dos conceitos de valor, de 
cuidado e de responsabilidade, tão presentes e 
necessários ao ato de acolher.

Como sempre foi colocado desde o início 
da Embaixadores da Prevenção, o trabalho de 
formação para as virtudes junto a crianças 
não é realizado apenas no contato direto com 
as mesmas; muito importante, também, é 
a intervenção direta com o adulto que tem 
contato direto com elas. Dessa forma alteramos 
comportamentos, atitudes e posturas que, 
materializadas nos corpos daqueles que zelam 
pelas crianças, só têm a melhorar sua educação, 
formação e existência.
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Durante o ano foi o seguinte o atendimento do Programa:

PROJETO EM NÚMEROS

Projeto Semeando as Virtudes 
380 crianças (19 Turmas)

Projeto Experimentando os Sentidos 
220 crianças (11 Turmas)

Projeto Ação no Mundo - 121 adultos

600 Crianças

121 Adultos

Sociedade Agostiniana de Educação 
e Assistência - 665 pessoas

Casa Maria de Nazaré - 28 pessoas

Sapeca - 28 pessoas

3 PROJETOS

3 ENTIDADES

721 PESSOAS ATENDIDAS
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“Sou mais humana [...] sou mais companheira com 
todos. Os encontros me fizeram acreditar no meu 
potencial” – A.C.N.

“O Programa foi muito válido, pois me autovaloriza 
compreender-me. Aprendi a entender e refletir 
a necessidade alheia. Me permitiram conhecer 
melhor o outro” – A.R.

“Ajudou muito a observar, pensar e focar em meus 
objetivos, a ver o outro e o mundo com novos 
olhares” – D.O.

“Foram muito ricos cada Momento, serviram para 
refletir, apreender, distrair, enxergar o outro, ter 
mais harmonia e interação entre todos” – A.J.G.

“Como educadora consegui compreender um 
pouco mais sobre a importância do outro; consegui 
levar a vivência e a experiência dos encontros para 
o dia a dia” – J.A.M.

“Refleti muito sobre meu papel na sociedade” – 
K.K.M.

“Os encontros serviram para a valorização do 
educador, para respeitar as formas de aprendizado, 
a valorização do outro e a importância do trabalho 
em grupo” – M.R.

“Foi a formação de maior valor para o meu 
crescimento, proporcionando vínculos com outros 
profissionais; pude visualizar novas virtudes 
no meu trabalho, novas visões das barreiras 
encontradas dentro e fora dele” – R.V.G.

“Tenho certeza que vamos sempre levar a 
sabedoria que vocês plantaram em nossos 
corações, como pessoas e professoras, para visar 
um mundo melhor” – A.C.V.S.

DEPOIMENTOS

“Quanto carinho, quantos momentos de 
aprendizagem passamos juntos... Foi muito bom 
conhecer você e sua equipe; ter feito parte da 
minha história e dos meus alunos. [...] Levarei 
comigo daqui para frente tudo que aprendi nesse 
trabalho lindo que tivemos o privilégio de vivenciar 
este ano... Com certeza foi muito importante para 
nossas vidas!” – G.F.A.

“Queria dizer como foi bom receber vocês, como 
foi bom poder dividir o conhecimento e estar perto 
de vocês durante o ano todo; admirei o modo que 
lidam com as crianças, o quanto são carinhosos, 
amorosos e muito pacientes. Aprendi a ver as 
coisas de forma diferente, a ser mais paciente e, 
com toda certeza, me inspirei em vocês. Tenham 
certeza que não plantaram a ‘sementinha’ apenas 
nas crianças, mas em mim também” – L.G.

“Parabéns Tatá, Maria Flor, Bruno e Helio pelo 
maravilhoso trabalho realizado não só lá na 
creche, mas por todo lugar onde vocês passam! 
Desde a primeira vez que eu os vi já fiquei 
encantada e apaixonada pelo trabalho. Aprendi 
tantas coisas e pude conhecer virtudes que antes 
desconhecia. Mais gratificante ainda era sentir 
todo o amor, o carinho e a dedicação que vocês 
tinham em estar preparando as atividades para 
nós e que muitas vezes, sem vocês saberem, se 
encaixavam perfeitamente no momento que a 
gente estava precisava de um relaxamento, uma 
palavra de conforto, um abraço de consolo. Sou 
extremamente grata por tudo que vocês fizeram a 
nós e aos nossos pequenos” – A.P.

O Projeto Semeando as Virtudes é um formato de trabalho que possibilita às crianças as descobertas 
da palavra virtude e do semear através da afetividade com diálogos, histórias e brincadeiras lúdicas, 
junto à Maria Flor que se relaciona e age no aqui e agora com um olhar renovado, amoroso, paciente 
e sensível. – Andreia Stella (Maria Flor)

O Projeto Experimentando os Sentidos foi uma oportunidade incrível de trabalhar, de uma forma 
sensível, atenta e intensa, atividades corporais e sensoriais com as crianças de cinco anos. Pude 
utilizar minhas habilidades (ou facilidades) corporais, para dar vida às histórias indígenas de uma 
forma em que o corpo das crianças se juntou ao meu na aventura de contar histórias. – Sara Dias 
(Tatá)
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Conviver e trabalhar com crianças é algo mágico, que provoca e anima, não nos deixa 
acomodar... São várias as histórias acerca desses encontros, mas algumas, vividas pelas nossas 
personagens – Maria Flor e Tatá – merecem destaque.

RETORNO DAS CRIANÇAS

Distinguindo a virtude

Ao abrir a porta para receber uma das turmas, encontrei as crianças sorridentes. 
Nessa mesma hora um menino veio cortando a fi la para ser o primeiro a entrar – é 
uma criança que tornou a aplicação dos momentos um pouco complicada no início. 
Neste dia, segurei em sua mão para que ele sentasse ao meu lado na roda; a princípio 
ele disse que não, mas aceitou fi car ao meu lado. Quando percebi que a turma 
estava muito ansiosa para falar sobre coisas que aconteceram nas férias, substituí 
a atividade proposta para aquele dia – uma roda de retomada do semestre – por 
uma roda de conversa sobre as férias das crianças. O menino que coloquei ao meu 
lado começou a pedir para ser o primeiro a falar, e pedia insistentemente enquanto 
eu ouvia uma outra criança que contava sobre uma internação (no hospital) nas 
férias. Nesse instante, virei para ele e disse: “Vamos fazer um combinado? Eu deixo 
você falar primeiro e você depois ouve todos os colegas quando eles estiverem 
falando”. Ele aceitou a proposta e então eu virei para a turma e reforcei o combinado, 
explicando o que havia proposto a ele, que foi então o primeiro a falar e respeitou 
nosso trato. Em sua fala ele ressaltou que gostou muito de um dos instrumentos da 
Tatá e perguntou se poderia tocá-lo. Eu disse que sim, mas perguntei se poderia ser 
no fi nal das atividades e ele concordou. Quando a ‘roda de conversa’ terminou e eu 
disse que perguntaria para as crianças virtuosas neste dia quais das brincadeiras 
que eles mais gostaram no primeiro semestre, o menino virou pra mim e disse “eu 
fui virtuoso hoje, não é Tatá?”, e eu disse que sim.

A criança e a professora

Em 2018, Maria Flor conheceu dois meninos com autismo moderado – 
diagnóstico que lhe foi passado. Em cada vivência, que tinha como base a 
afetividade, no aqui e agora, ela fi cava atenta e cuidadosa ao movimento intenso 
das duas crianças, cada uma com sua respectiva professora, que propiciavam sua 
inclusão nas atividades propostas. Instigando a ludicidade através das histórias 
a partir das ferramentas do teatro e do canto, Maria Flor percebeu que um dos 
meninos foi mudando de postura. Além de explorar todos os cantos, passou a 
participar das atividades, foi se expressando com gestos e olhares, mas mesmo 
em silêncio foi fi cando claro o que ele sentia. A professora fi cou tocada ao observar 
a melhora, e – de acordo com a própria – foi direcionando seu olhar para um novo 
caminho pedagógico. A partir das atividades do projeto aplicadas pela Maria Flor, 
ela começou a trabalhar com os recursos da fotografi a e da música, pois percebeu 
que o aluno gostava de apreciar as fotos e os sons.
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Ao fi nal de todos os encontros foi nítida a 
mudança corporal da maioria das crianças, que 
passaram a apresentar outro ritmo, movimento 
e postura. Este ano a amorosidade e a paciência 
foram as atitudes destacadas como resultado 
nos exercícios desenvolvidos pela Maria Flor 
e a Tatá, no Evento de Celebração, nas duas 
contações de história (uma em cada semestre) 
e também na atividade de experimentação do 
milho.

LEGADO DAS VIRTUDES

Embora alguns achassem que as crianças 
não iriam se comportar devidamente e muito 
menos realizar a parte que lhes competia 
em cada atividade, o pensamento positivo, a 
postura alegre e a paciência atenta das duas 
‘educadoras-embaixadoras’ conseguiram 
refl etir um belo resultado, irmanando 
professoras, auxiliares e crianças. 

No Evento de Celebração, em particular, 
que foi um momento de comunhão entre 
todos os envolvidos, a satisfação foi total. 
Como bem explicou a Maria Flor, “é claro que 
existiam alguns desafi os para a realização da 
Celebração, mas eu sempre acreditei que ao 
se preparar para uma festa com as virtudes já 
semeadas, tem que se apossar da confi ança, 
calma, determinação, alegria, vigor... cheios de 
vida e com foco no trabalho. Com essa postura 
virtuosa, fui caminhando e pensando que, para 
as crianças, esse último encontro precisava ser 
signifi cativo, e foi”.

Foram grandes as demonstrações de 
aprendizado.
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A equipe do Programa Conheça a Ti Mesmo foi composta por cinco profi ssionais, de áreas 
distintas, mas forte experiência na área educativa. 

Hélio Braga
 Coordenador Pedagógico e Cultural 

 Andréia Stela
 Arte educadora – Personagem Maria Flor

 Bruno Pires
 Arte educador

 Sara Dias
 Arte educadora – Personagem Tatá

 Adriana Postal
 Coordenadora Administrativa 

EQUIPE
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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 das notícias ruins. 

Os Embaixadores da Prevenção nasceram 
para mudar este cenário, focada nas novas 
gerações e utilizando-se, principalmente, 
das atividades lúdicas e sensitivas, nossas 
atividades visam estimular a prática das 
virtudes em crianças desde a primeira 
infância, preparando-as para um mundo de 
oportunidades e boas escolhas. Nossas ações 
também são aplicadas nos adultos que lidarão 
diretamente com os pequenos. Entendemos 
que todos os laços dessa relação precisam ser 
trabalhados, desenvolvidos e motivados.

Neste primeiro setênio já posso dizer que 
bons frutos serão colhidos, uma vez que a 
semeadura foi próspera. Embora já esperasse 
por isso, ver os resultados (já) aparecendo em 
tão pouco tempo 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, mudar seu meio para melhor!

Todos os anos conseguimos ir cada 
vez mais longe, e 2018 não foi diferente! Pela 
primeira vez levamos as atividades para uma 
só instituição, atendendo um total de 600 
crianças e preenchendo todos os horários 
disponíveis para os atendimentos do CMDCA. 
Além disso, outra excelente novidade foi o 
trabalho desenvolvido no Sapeca, um serviço de 
acolhimento municipal que nos permitiu atuar 
com os envolvidos no acolhimento infantil, 
ampliando a relação deles com as crianças.

PALAVRA FUNDADORA

Foi um ano lindo! E 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 desafi os, 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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