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Apresentação
O ano de 2019 foi de consolidação do 

projeto de apresentações teatrais sobre 
as virtudes nas escolas estaduais de Cam-
pinas/SP. Os nove espetáculos, baseados 
(em sua maioria) nas obras escritas pela 
fundadora da ONG Sandra Sahd, foram 
encenados ao longo do ano em seis insti-
tuições de ensino; foi realizado ainda um 
ensaio aberto ao público, que atendeu 
também uma série de crianças atendidas 
por ONG’s da cidade. 

Fortalecendo o trabalho da Embaixa-
dores da Prevenção e a missão de levar 
o conhecimento e a importância das vir-
tudes para todos, realizamos as apresen-
tações para crianças dos ensinos funda-
mentais de 1 ao 5, contemplando uma 
faixa etária de 6 a 11 anos. 

Ao longo de 2019, pudemos perceber 
a força da mensagem da Embaixadores 
nas respostas que recebemos das crian-
ças, educadores e dos pais. A cada apre-
sentação, retomamos a mensagem que 
havia sido passada no encontro anterior 
e a participação das crianças nos surpre-
endeu positivamente, tanto pelo conteúdo 
absorvido pelas histórias dos espetáculos, 
quanto pelo conhecimento adquirido em 
relação ao conceito das virtudes.

Uma novidade deste ano foram os 
Encontros das Virtudes, voltados para o 
público adulto, formado por funcionários e 
professores das escolas atendidas. Nestes 
momentos pudemos explanar de maneira 
detalhada a proposta da Embaixadores, 
levando o conhecimento das virtudes e 

da ação positiva no mundo a cada um dos 
participantes. Nos Encontros das Virtudes, 
realizamos atividades lúdicas individuais 
e em grupo, propiciando a maior integra-
ção das equipes e um conhecimento mais 
abrangente de si mesmo a cada partici-
pante. Por fim, este ano demonstrou no-
vamente como é importante o trabalho 
que a Embaixadores vêm realizando nas 
escolas. A arte, seja ela manifestada pelo 
teatro, pela música, dança, etc., é um com-
ponente essencial para se transmitir uma 
mensagem de maneira leve e ao mesmo 
tempo eficiente. No nosso caso, essa men-
sagem é a de que “um mundo melhor é 
inevitável, e precisamos de todos para 
construí-lo”.

um mundo melhor é inevitável, e 
precisamos de todos para construí-lo.

Eduardo Virgílio
Coordenador Cultural
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Palavra da Presidente
Que ano incrível!!! 
Cheio de propósito, desenvolvimento 

e propagação de virtudes, alegria e um 
sentimento genuíno de que nascemos 
para servir! 

É um prazer fazer parte de projetos que 
mantém olhinhos curiosos e emocionados 
com as peças teatrais sobre virtudes, parti-
cipar de reflexões com pessoas engajadas 
por um mundo melhor e realizar eventos 
que possam reunir amigos, angariar fun-
dos para as atividades e ainda divulgar o 
trabalho realizado pelos Embaixadores. 

Mas, principalmente, meu coração se 
enche de alegria ao observar minha filha 
presenciando tudo isto ao longo de seus 
12 anos, e já refletindo sobre questões 
importantes, que provavelmente vão di-
recionar sua vida e tocar a vida de tantas 
outras pessoas. 

Cada vez tenho mais certeza que são 
os propósitos que nos conectam. E que 
mesmo que cada membro tenha crenças 
diferentes, se o propósito é igual, todos 
conseguem caminhar na mesma direção. 
E que aprimorando as virtudes que estão 
em cada um, isto afetará a todos!

Fabiana Material, Presidente
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Seus passos não precisam ser grandes, 
só precisam estar na direção certa!

Jemma Simmons
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Atividades 2019

Planejamento
Iniciamos a produção do projeto de 2019 realizando as ações 

de pré-produção, com reuniões de planejamento, contratação 
e formação da equipe de arte educadores e assistentes. Neste 
período, com a seleção e definição das instituições participan-
tes, chegamos a um total de 2450 crianças entre 06 e 11 anos de 
idade. Em abril, foi realizado o planejamento da programação 
de aplicação do projeto e a equipe de arte educadores iniciou os 
ensaios das primeiras peças a serem apresentadas.

Apresentações
Ao longo do ano foram encenadas nove peças teatrais, cada 

uma abordando uma virtude diferente. Começamos o projeto 
falando de determinação e encerramos o mesmo fortalecendo o 
amor-próprio. Apresentar as virtudes de maneira lúdica através do 
teatro, que não faz parte do dia a dia das crianças contempladas, 
revelou-se uma oportunidade assertiva e enfática, uma vez que 
as crianças absorveram o conteúdo. Como cada peça abordava 
um tema diferente, cores, sons e sentimentos contribuíram para 
uma interação genuína entre as crianças e a equipe, facilitando 
essa absorção.

Encontro das Virtudes
Criado em 2018 com o intuito de focar na formação humana 

do público adulto, este ano o Encontro das Virtudes contemplou 

os educadores das escolas atendidas pelo projeto. Os encon-
tros aconteceram nas próprias escolas, durante os meses de 
julho, setembro e outubro. Em cada aplicação foi apresentada 
de maneira detalhada a proposta da Embaixadores, levando o 
conhecimento das virtudes e a ação positiva no mundo a cada 
um dos participantes. Tudo isso através de atividades lúdicas 
individuais e em grupo, propiciando a maior integração das 
equipes e um conhecimento mais abrangente de si mesmo a 
cada participante.

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.

Escolas Estaduais Atendidas
Foram atendidas seis escolas estaduais de Campinas:
• E.E. Prof. Fábio Faria de Syllos
• E.E. Prof.ª Castinauta de Barros Mello e Albuquerque
• E.E. 31 de Março
• E.E. Castorina Cavalheiro Dona
• E.E. Prof. Adiwalde de Oliveira Coelho
• E.E. Cristiano Volkart
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Projeto em Números

3.091 
pessoas 

atendidas 
em 2019

Ao longo da execução do projeto foram apresentadas, 
em formato teatral, 09 virtudes diferentes. Ao longo do ano, 
somando as 06 escolas, foram atendidas 2.450 crianças (de 
06 a 11 anos) em cerca de 90 apresentações. Foram realizados 
também três ensaios abertos, contemplando 541 crianças. 
Além da atuação nas escolas, foram ministrados 06 Encontros 
das Virtudes nas escolas atendidas pelo projeto, os quais 
foram focados na formação humana de adultos (educadores 
e professores), atendendo cerca de 100 pessoas em todos 
os encontros. No total de todas as ações do projeto foram 
atendidas 3.091 pessoas.
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Equipe
A equipe dos Embaixadores da 

Prevenção contou, este ano, com 
quatro atores e um coordenador 
cultural.

Andreia Stella / Atriz: Contadora de histórias e pedagoga, é formada em Artes Cênicas através 
da prática e de cursos livres de dramaturgia, direção, atuação, canto, noção de dança e companhias 
de teatro desde 1986. Cursou Letras em 1991, mas não concluiu o curso; é graduada ainda em Pe-
dagogia (2015) e formada pelo TCEES (Tigrinhos Comunidade) em vários cursos sociais. Em 2018 
atuou como arte educadora no projeto Semeando Virtudes da ONG Embaixadores da Prevenção 
como a personagem Maria Flor; este ano é uma das atrizes do projeto POR UM MUNDO DE VIRTU-
DES da mesma ONG. Tem curso de montagem de oficina de bonecos e atuação de bonecos com as 
técnicas Muppets e Bunkaru, além de curso rápido de confecção de bonecos.

Carolina Val / Atriz: É formada em Dança pelo Conservatório Carlos Gomes de Campinas (2016-
2018). Desde então atua em companhias de dança – como a Companhia Dancing Days de Capivari 
– e participou do Festival de Dança de Joinville em 2013. Sua principal área de atuação é o jazz, 
hip-hop, balé clássico, danças brasileiras, dança moderna, expressão corporal e maquiagem teatral. 
Em 2018, além de atuar nas peças teatrais encenadas no projeto POR UM MUNDO DE VIRTUDES, 
viabilizado pela Lei de Incentivo à Cultura, elaborou as coreografias dos espetáculos teatrais.

Silval Oliveira / Ator: Com formação em Dança pelo Conservatório Carlos Gomes de Campinas, 
em 1996, tem atuado como ator e diretor de teatro desde então. Possui um trabalho multidisciplinar 
envolvendo música, dança, expressão corporal e teatro, além de ter participado de várias compa-
nhias de teatro em Campinas e região. Em 2015, participou da gravação da Paixão de Cristo para a 
TV Século XXI. Passou a integrar o quadro de atores da ONG Embaixadores da Prevenção em 2018, 
quando o projeto realizou 108 espetáculos teatrais.

Rafael Augusto / Ator: Com experiência pedagógica desde 2010, vem atuando em cursos téc-
nicos de escolas estaduais com crianças e adolescentes. Na área cênica, atua como ator e diretor 
desde 2004. Em 2015 dirigiu o espetáculo Além do Arco Íris, apresentado em Campinas e região. 
Passou a integrar o quadro de atores da ONG Embaixadores da Prevenção em 2018, quando o 
projeto realizou 108 espetáculos teatrais.

Eduardo Virgílio / Coordenador Cultural: Formado em Música, é Bacharel em Composição pela 
Unicamp. Atua com artes cênicas desde 2008. Em 2009 foi premiado com a Melhor Trilha Sonora pelo 
Espetáculo “Miraflores”, apresentado no Festival de Teatro de Vinhedo. Coordena projetos incen-
tivados na organização social Embaixadores da Prevenção desde 2016, quando assumiu o projeto 
POR UM MUNDO DE VIRTUDES, participando de sua atualização na versão executada em 2018. Além 
de atuar, assina a direção artística das nove peças apresentadas nos projetos da ONG, incluindo A 
Menina Centopeia e O Encanto da Minhoca – ambas baseadas nas obras escritas por Sandra Sahd.
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Fórum das Virtudes
O Fórum das Virtudes, criado em 2014, 

é um evento aberto ao público que desen-
volve discussões e vivências acerca das 
virtudes, contando com a participação de 
convidados especialistas em suas áreas.

 Este ano, a proposta do Fórum foi 
fortalecer a importância dos primeiros 
passos. Deste modo, iniciamos a primavera 
motivados por ideias. Ideias que mudam 
o mundo, o nosso mundo (particular e 
social), seja qual for a dimensão. Sabendo 
da importância e magnitude de um Fórum, 
em 2019 quisemos fazer com que o público 
entendesse que o primeiro passo precisa 
ser dado, independente do tamanho de 
seu alcance.

 Para tanto, dividimos experiências 
com especialistas convidados que mos-

traram seus caminhos, apresentando as 
opções que encontraram para executar 
cada ideia. O mote de 2019 foi inspirar com 
ações reais, salientando sempre que um 
passo pequeno atrás do outro nos permite 
percorrer grandes distâncias.

 Gratuito e aberto ao público, o V Fó-
rum das Virtudes foi realizado em setem-
bro, no dia 21, coincidindo com o início 
da primavera, o que nos 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 é preciso brotar 
em um início. A programação se dividiu 
entre bate-papo, reflexão, dinâmicas e 
intervenções artística.
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Depoimentos

O projeto dos Embaixadores da Prevenção iniciou aqui na escola 
no começo do ano com teatros abordando temas e valores com 
as crianças que não são mais abordados hoje em dia. Muitas 
crianças puderam vivenciar situações, por meio do teatro, que 
acontecem mesmo no dia a dia, mas com um olhar diferente. 
Eles veem como os atores agem e como elas agiriam na vida 
real. E isso é muito bom porque, quando o projeto começou 
a acontecer realmente no decorrer do ano, as crianças foram 
se comportando de outra forma e traziam na fala ‘ah, mas lá 
no teatro... lá na peça...’. Então acontece uma reflexão muito 
grande por parte das crianças, tanto as do 1º quanto as do 5º 
ano, conforme a situação que elas vão vivenciando elas acabam 
lembrando todo o trabalho que os Embaixadores fizeram, elas 
refletem e têm uma atitude muitas vezes diferente do que 
elas teriam sem esse projeto aqui na escola. E isso não só com 
as crianças, mas com os professores também. Quando eles 
vieram com a dinâmica, as próprias professoras diziam ‘nossa, 
quando eu conheci aquele personagem pensei, olha, sou eu 
ali’ e aí vê aquela postura com um olhar diferenciado. Então os 
Embaixadores trabalharam aqui não só com as crianças, mas 
com toda a equipe da escola – professores e gestores.

Carol Solyszko, Prof.ª Coordenadora da E.E. Castorina Cavalheiro Dona

O projeto dos Embaixadores da Prevenção trouxe para 
a escola uma retomada da questão dos valores, da 
ética e da cidadania. Ele retomou uma discussão, entre 
as crianças e os professores, de virtudes e princípios 
que, às vezes, os pais e as famílias têm esquecido de 
trabalhar isso com as crianças. Além disso, o projeto 
vai de encontro com a BNCC (Base Nacional Comum 
Curricular), que sugere que as escolas trabalhem as 
questões sócio-emocionais dentro do currículo. Então 
a partir do momento que eles trazem à tona questões a 
respeito do medo, da coragem, eles estão impactando 
nessas crianças o poder de elas conseguirem ver o 
quanto são capazes de mudar algumas atitudes entre 
elas, seus familiares e com seus pares – não só na 
escola, mas na sua comunidade.

Juçara Maciel Mauad, Diretora da E.E. Cristiano Volkart
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Legado das Virtudes
Pelo segundo ano consecutivo a mensagem das 

virtudes foi transmitida por meio do teatro, e mais 
uma vez a resposta foi fantástica! Assim como no ano 
anterior, o projeto se mostrou eficiente e impactante 
às crianças-expectadoras, tanto que, como disseram 
as professoras Carol e Juçara, alguns valores foram 
resgatados. Os eventos têm forte caráter interativo, o 
que permite uma resposta em tempo real do que está 
sendo apresentado/estimulado. E a compreensão foi 
tão forte que as professoras, por iniciativa própria, 
trabalharam a temática proposta em sala de aula, 
demonstrando o alto grau de absorção do tema por 
crianças e adultos.
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Embaixadores na MídiaCliente: EP 
Veículo: Revista Campinas Cidade: Campinas 

Data: 02/07/2019 Localização: Teatro 
Página: --- 

Cliente: EP 
Veículo: ESSJ 

Cidade: Campinas Data: 05/07/2019 Localização: Notícias 
Página: --- 

Cliente: EP Veículo: Campinas.com.br Cidade: Campinas 

Data: 10/09/2019 Localização: Agenda Página: --- 

Cliente: EP Veículo: Campinas.com.br Cidade: Campinas 

Data: 10/09/2019 Localização: Agenda Página: --- 

Cliente: EP Veículo: Cidade no Ar Cidade: Sta, Catarina 

Data: 20/09/2019 Localização: Diversão Página: --- 

Cliente: EP 
Veículo: Campinas.com.br 

Cidade: Campinas 

Data: 01/07/2019 
Localização: Agenda 

Página: --- 
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Palavra da Fundadora
Eu sempre soube que a minha missão 

é contribuir para transformar o mundo em 
um lugar melhor. É um trabalho de formi-
guinha, mas que a cada dia vai ganhando 
mais e mais adeptos. De 2011 – que foi 
o ano de fundação dos Embaixadores, 
até hoje, mais de 10 mil crianças foram 
apresentadas ao conceito das virtudes e, 
mais recentemente, a maior parte delas 
têm recebido este contato por meio da 
literatura e das artes cênicas. Esse ano, a 
mensagem mais forte de todo o trabalho 
foi exaltado no valor do primeiro passo, 
que é – de fato – o mais importante. Se eu 
não tivesse me munido, principalmente, 
de coragem e determinação, os Embaixa-
dores da Prevenção seriam ainda uma 
utopia. 

Hoje, no entanto, já passamos por 
várias ONGs e instituições de ensino de 
Campinas e região disseminando a men-

sagem das virtudes, pois a cada dia acre-
dito mais que a mudança está atrelada às 
crianças; elas é que trarão as mudanças 
que acreditamos ser possíveis para todos 
nós. E é por isso que tenho me engajado 
de corpo e alma para fortalecer este em-
poderamento, ainda que não saibamos 
quais dessas crianças estarão dispostas 
a transformar o mundo. A certeza é de 
que o que plantamos iremos colher, pois 
já findamos suas raízes! 

Este ano foi o segundo atendendo es-
colas estaduais de Campinas. O segun-
do ano vendo olhinhos brilhando com a 
magia do teatro. Contagiados por essa 
alegria e pela 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. 

Sandra Sahd, Fundadora



www.embaixadoresdaprevencao.com.br


