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Idealizada por Sandra Sahd em 2011, a 

Embaixadores da Prevenção foi fundada em 

Campinas com o objetivo de contribuir para a 

formação de uma nova geração de pessoas que 

transforme o mundo através do sentir, pensar 

e fazer melhor, estimulada pelas atividades 

e projetos artístico-educacionais que 

despertam e difundem o tema das virtudes no 

ser humano. Até 2017, todas as ações eram 

realizadas em creches e instituições sem fins 

lucrativos da RMC (Região Metropolitana 

de Campinas); em 2018, a entidade passou a 

atender também escolas estaduais da cidade. 

Desde sua fundação, mais de 15 mil pessoas – 

entre crianças e adultos – já foram atendidas 

em suas atividades.

Nos últimos anos, a equipe artística tem 

levado para escolas estaduais de Campinas 

nove espetáculos cênicos que compõem o 

projeto Por um Mundo de Virtudes, sempre 

em parceria com o Bradesco e através da Lei 

de Incentivo à Cultura do Governo Federal. 

Adaptadas dos livros de Sandra Sahd e de 

outros autores, as histórias têm levado 

encanto e reflexão sobre a importância das 

virtudes para os mais diversos públicos.

Sempre defendemos a importância das 

virtudes para a criação de um mundo 

melhor, para a realização de sonhos e para 

a transposição das dificuldades, sejam elas 

quais forem. No início deste ano nos vimos 

frente ao desafio de superar as adversidades 

impostas pela pandemia e, imediatamente, 

começamos a aplicar as virtudes em nosso 

próprio projeto: determinação, humanidade, 

Apresentação 

sabedoria, responsabilidade, coragem, 

transcendência, justiça, temperança e amor-

próprio foram o combustível e a motivação 

necessários para adaptarmos o projeto e 

chegarmos carinhosamente às crianças 

e adultos assolados pelas restrições do 

confinamento. Assim, começamos a elaborar 

a execução do projeto em cinco novas escolas 

públicas de Campinas.

O resultado? Um novo projeto, 100% online 

e de livre acesso, mas mantendo a dinâmica, 

simplicidade, encanto e, principalmente, a 

nossa mensagem de que “um mundo melhor 

é inevitável, e as virtudes são um caminho 

muito positivo para as mudanças que todos 

tanto desejamos”. 

Eduardo Virgílio
Coordenador Cultural
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Nesse triênio de trabalho tivemos 

projetos que foram elaborados e 

executados pela equipe nas escolas, 

com alunos, pais e professores através 

de atividades lúdicas individuais 

e em grupo que levaram a todos o 

conhecimento das virtudes. Neste ano 

de 2020, devido a pandemia, tivemos 

que transformar nossas ações e buscar 

alternativas para continuar a promover 

as virtudes. Um exemplo desta nova 

realidade foi a adaptação de nossas 

peças teatrais para o teatro na mesa de 

forma on-line, onde tivemos um ótimo 

feedback. Uma professora da escola 

estadual Vida Nova 3 enviou um vídeo 

relatando que o “projeto das virtudes” é  

interessante, construtivo e agrega conteúdo escolar. Tanto que eles fizeram um portfólio sobre 

cada virtude e o conteúdo foi trabalhado nas aulas. Os professores, alunos e seus pais fizeram 

sua parte no projeto, enviando vídeos e desenhos, contando como aprenderam cada uma das 

virtudes e, mesmo com as dificuldades, conseguiram desenvolvê-las com êxito. E nós também nos 

utilizamos do propósito que queremos propagar para lidar com esse ano atípico. O importante é 

que mesmo com as dificuldades pudemos aprender e nos adaptar. Fomos virtuosos!!!

Érica K. Salvo Redivo 
Vice-presidente

Rosana Mara Pena de Carvalho Anzai 
Tesoureira

Palavra da Diretoria
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Planejamento
Em 2020 o projeto Por um Mundo de 

Virtudes chegou à sua 5ª edição em parceria 

com o Bradesco via Lei de Incentivo à Cultura 

do Governo Federal. Neste ano, frente aos 

desafios apresentados pela pandemia, a 

entidade ressignificou o projeto para atender 

as cerca de 1900 crianças com as quais se 

comprometeu, adaptando as peças teatrais 

para a plataforma online: o Teatro na Mesa. 

Logo no início de março estabelecemos as 

parcerias com as escolas atendidas, criamos 

nosso calendário de apresentações e toda 

a logística envolvida no processo; iniciamos 

os ensaios e preparação de execução com as 

equipes criativa, administrativa, de produção 

e divulgação do projeto. Infelizmente, já no 

final de março e com o avanço da pandemia 

de COVID-19, precisamos adiar o início da 

execução nas escolas, ainda com a esperança de 

que a situação fosse momentânea, esperança 

esta compartilhada com toda a sociedade. O 

avanço da doença somada as milhares de vidas 

perdidas e restrições públicas necessárias 

para conter a propagação da doença não 

possibilitaram o retorno presencial com as 

crianças. Com isso, começamos uma série de 

reuniões para encontrar uma solução criativa 

que conseguisse levar adiante o projeto Por 

um Mundo de Virtudes 2020. Assim, as peças 

tornaram-se contos on-line! 

Reuniões On-line
Definido o novo modelo, a equipe realizou 

reuniões semanais, ensaios contínuos 

e um intenso trabalho de adaptação e 

preparação das peças de maneira remota. 

O mesmo ocorreu com as reuniões do setor 

Atividades 2020

administrativo, de planejamento, execução 

e diretoria. Tudo para encontrar o caminho 

mais eficiente de levarmos ao público as 

histórias, os livros, a cultura e, principalmente, 

as virtudes.

Contações de Histórias
A equipe adaptou as nove histórias de forma 

que as mensagens não se perdessem e que o 

conteúdo cultural fosse passado de maneira 

simples, atrativa, leve e muito divertida. Foram 

meses de ensaios, reuniões e gravações com 

equipamentos profissionais, primando pela 

qualidade, que é característica do trabalho da 

Embaixadores da Prevenção. 

Acessibilidade
Todos os anos nós disponibilizamos a 

tradução simultânea em libras como medida 

de acessibilidade nas últimas sessões para 

inserir o público com deficiência auditiva 

ao conteúdo das peças. Este ano sentimos a 

necessidade de ampliar esta acessibilidade. 

Por isso, todos os nove vídeos ganharam 

versões com janela de libras, os quais foram 

disponibilizados nas mesmas plataformas 

(YouTube, Facebook e Instagram) no mês de 

dezembro.

Escolas Atendidas
EE Conjunto Vida Nova III

EE Prof.ª Consuelo Freire Brandão

EE Prof. Joaquim Ferreira Lima

EE Prof. Washington José de Lacerda Ortiz

EMEF/EJA Raul Pila
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Teatro na Mesa

Com a adaptação para as plataformas online, as histórias foram gravadas, editadas e divulgadas 

para as listas de alunos das escolas atendidas através de e-mails enviados por nós para as 

coordenações das escolas que, posteriormente, repassaram aos professores e alunos. Além do 

YouTube, os nove vídeos também foram postados nas redes sociais da Embaixadores da Prevenção 

(Facebook e Instagram).
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Coordenação: Eduardo Rodrigo Virgilio
Com formação em Música - Bacharelado em Composição pela 
Unicamp, vem atuando nas artes cênicas desde 2008, tendo recebido 
a premiação de Melhor Trilha Sonora pelo Espetáculo: Miraflores 
- no Festival de Teatro de Vinhedo em 2009. Trabalha em projetos 
da Embaixadores da Prevenção desde 2016, sendo coordenador 
do Projeto Por um Mundo de Virtudes e responsável pela criação, 
direção e apresentação dos espetáculos teatrais: A Menina Centopéia 
(2016/2017), O Encanto da Minhoca (2017)  e A Doce Valente (2019).

Equipe Artística

Ator: Silval Oliveira
Com formação em Dança pelo Conservatório Carlos Gomes de 
Campinas, em 1996, vem atuando como ator e diretor de teatro desde 
então. Possui um trabalho multidisciplinar envolvendo música, dança, 
expressão corporal e teatro. Tem participado de várias companhias de 
teatro em Campinas e região. Além disso, participou da gravação da 
Paixão de Cristo para a TV Século XXI em 2015.

Atriz: Carolina Val Pasqualini
Com formação em dança pelo Conservatório Carlos Gomes de 
Campinas (2016-2018), vem atuando em companhias de dança, 
como a Companhia Dancing Days de Capivari, participando do 
Festival de Dança de Joinville em 2013. A principal área de atuação 
é jazz, hip-hop, balé clássico, danças brasileiras, moderno, expressão 
corporal e maquiagem teatral.

Ator: Rafael Augusto Alves da Silva
Com experiência pedagógica desde 2010, vem atuando em cursos 
técnicos de escolas estaduais com crianças e adolescentes. Na área 
cênica, atua como ator e diretor desde 2004, tendo dirigido o Espetáculo 
Além do Arco íris em 2015, com apresentações em Campinas e outras 
cidades da região. 

Atriz: Andréia Stella
Formada em Pedagogia, tem vasta experiência com teatro, contação 
de histórias e música. Vem atuando como atriz em companhias teatrais 
de Campinas e região, tanto no teatro adulto quanto no infantil. 
Realiza também um intensivo trabalho de pesquisa e apresentação 
de contação de histórias para diversas faixas etárias, além de realizar 
oficinas de formação para contadores de histórias.
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Os encontros com os professores, oferecidos como contrapartida social no projeto, também 

foram realizamos principalmente no ambiente on-line;  sendo que um encontro presencial 

pôde ser concluído com os educadores de uma das escolas atendidas. Além de apresentar o 

projeto e promover a conscientização para a importância da arte, da cultura e da aplicação das 

virtudes no dia a dia, pudemos responder dúvidas, compartilhar experiências sobre a relevância 

do nosso trabalho cultural e ainda realizar atividades lúdicas com os participantes, mesmo que 

remotamente. 

As equipes das escolas, os pais e responsáveis e, principalmente, as crianças estiveram ativamente 

conosco neste ano tão desafiador onde o trabalho realizado virtualmente pôde levar carinho, 

conforto, cultura, conhecimento e reflexão mantendo, assim a proposta da Embaixadores da 

Prevenção de favorecer o desenvolvimento de um mundo melhor, focado no reconhecimento das 

virtudes e na sua aplicação prática. 

Encontros com Educadores
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Realizado anualmente desde 2014, o Fórum 

das Virtudes é um evento gratuito que 

discute com grandes profissionais temas 

relevantes à sociedade e que estejam 

relacionados com as virtudes. Em 2020, a 6ª 

edição abordou sobre como este conceito 

pode ser aplicado no enfrentamento das 

adversidades, consubstanciando ciência, 

psicologia, filosofia, cultura e educação em 

favor da construção de um mundo melhor 

para si e para todos. 

Pela primeira vez em formato on-line (webinar 

pela plataforma Zoom com transmissão ao 

vivo pelo YouTube e com recorde de público) 

o evento aconteceu no dia 11/11 com a ilustre 

participação do cartunista Mauricio de Sousa, 

que viveu em Campinas/SP e teve no Cambuí 

inspiração para criar o cenário das peripécias 

da Turma da Mônica. A participação de 

Mauricio de Sousa no Fórum enriqueceu o 

objetivo do evento, uma vez que virtudes 

e literatura pautam a vida do convidado 

e as ações virtuosas são importantes, 

principalmente, para a formação do caráter 

das crianças.

Mediado por Sandra Sahd e com tradução 

simultânea em libras, o 6º Fórum das Virtudes 

levou ao público palestras atreladas à cultura 

e ao momento atual que vivemos: Gestora 

Fórum das Virtudes

de RH e Especialista em Desenvolvimento 

Humano e Psicologia Positiva, Priscila 

Gonçalves falou sobre como a Ciência da 

Felicidade pode ser utilizada como ferramenta 

para o enfrentamento dos processos de 

adaptação e alcance da sensação de bem-

estar. Aline Freitas, Psicopedagoga da Escola 

de Filosofia Nova Acrópole, mediou uma 

reflexão sobre “como cultivar as sementes 

das virtudes”, enfatizando que mesmo 

em meio às adversidades é possível gerar 

as condições necessárias para que estas 

sementes floresçam. Refletindo sobre os 

efeitos do isolamento social, o Psicólogo 

e Psicoterapeuta Iuri Capelatto (que é 

especialista em Neuropsicologia aplicada à 

Neurologia Infantil) falou sobre a importância 

de aprender a lidar com sentimentos e 

emoções, principalmente em um universo 

pós-pandêmico. Por fim, Eduardo Virgílio 

(coordenador cultural) e Hélio Braga 

(coordenador pedagógico) da Embaixadores 

da Prevenção, encerraram o webinar 

arrematando o conteúdo para o tema central: 

virtudes nas adversidades. 

A participação do público foi intensa, com 

perguntas aos palestrantes, observações dos 

assuntos abordados e do evento em si.
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Mesmo com as dificuldades que as crianças e familiares encontraram para acessar o conteúdo 

do programa escolar neste ano, os nossos vídeos provocaram efeito importante na disseminação 

das virtudes, o que pudemos notar com o material recebido ao longo do ano com as atividades 

propostas no final de cada vídeo. 

Legado das Virtudes
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“Assim que eu assistia aos vídeos, encaminhava para os alunos solicitando que eles assistissem e 

fizessem as atividades solicitadas ao final deles. Eu sinto que as crianças se animaram bastante 

com os vídeos e com as atividades que eles se empenharam em realizar, e inclusive chamando os 

pais para participarem também. Em um vídeo que falava sobre a virtude da responsabilidade, um 

aluno me escreveu dizendo que a mãe tinha várias plantas e que iria ajudá-lo a fazer a plantação 

e a cuidar da plantinha também. Eu achei isso bem interessante” 

Prof.ª Rafaela Bernardino Raymundo
3º ano – EE Prof. Washington José de Lacerda Ortiz 

“O trabalho do projeto é muito importante, pois tem o objetivo de cultivar valore no dia a dia de 

nossos estudantes, conscientizando-os da importância e da necessidade em preservar o respeito 

ao próximo, o amor, a amizade, cooperação... além de trabalhar também com as emoções 

dos alunos. Eu acho bem interessante como ele é realizado através de atividades dinâmicas e 

interativas, como teatros e contração de histórias. Os temas abordados foram trabalhados 

separadamente, o que impactou em uma melhor compreensão por parte das crianças. É um 

lindo trabalho e eu agradeço muito por estar tendo a oportunidade de acompanhar com os meus 

alunos esse projeto. Parabéns a toda a equipe, fico contente em fazer parte mesmo que não 

efetivamente, mas em estar colaborando com vocês” 

Prof.ª Aline Araújo Soares
3º A – EE Conj. Vida Nova III 

“O projeto é muito interessante, muito construtivo, muito enriquecedor, agregando no conteúdo 

escolar. Este projeto traz para as crianças valores que tem acrescentado muito nas minhas aulas. 

Cada tema tem um valor diferente e é apresentado de forma lúdica, com teatros e brincadeiras 

onde a criança pode ter uma noção da importância daquela virtude. Para as minhas aulas teve 

muito significado, pois trabalhei de forma bastante profunda cada tema para levar aos meus 

alunos a importância de serem honestos e bondosos” 

Prof.ª Rosana Couto da Silva 
5º C – EE Conj. Vida Nova III 

Depoimentos
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Em 2020 a assessoria de imprensa seguiu a cargo da ENTRE ASPAS, responsável pela elaboração de 

13 textos para a Embaixadores da Prevenção, conquistando importantes publicações em veículos 

locais, regionais e/ou nacionais. Todos os alcances de assessoria de imprensa foram orgânicos.

Embaixadores na Mídia
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2020 foi um ano atípico. Quem poderia imaginar que ficaríamos reclusos por tanto tempo assim. 

Ninguém, ninguém poderia. O fato é que já estamos no final de 2020 e muitos aprendizados foram 

assimilados. Por toda a humanidade. 

No nosso caso, enquanto Embaixadores da Prevenção, aprendemos a diversificar e inovar nas 

adversidades. Conseguimos comprovar, para nós mesmos, que é nas adversidades que as virtudes 

vêm à tona. É nas adversidades que conseguimos tirar o melhor de cada um de nós e perceber que 

é possível sobreviver.

Não só sobrevivemos como entidade, como levamos nesse ano e levaremos adiante e para outras 

centenas de crianças no ano de 2021, o projeto Teatro na Mesa, que tivemos obrigatoriamente 

que criar nesse ano de confinamento. Conseguimos entender, em 2020, que o mundo digital está 

aí para nos auxiliar a irmos mais e mais longe. E é exatamente isso que faremos.

Além dessa inovação em termos de ampliação do projeto, 2020 encerra o terceiro triênio da nossa 

diretoria. De 2021 a 2023, um novo grupo de empresários, amigos e pessoas comprometidas com 

um mundo melhor, assumem a direção de nossa organização social que só existe para levar adiante 

a ideia das virtudes e de um mundo melhor.

Se 2020 foi desafiador e de muito aprendizado, levaremos todos esses ensinamentos para o novo 

triênio que está pronto para servir. Pode vir! Já estamos preparados.

Para conhecer mais sobre a organização social, acesse www.embaixadoresdaprevencao.com.br. 

Sandra Sahd
Fundadora da Embaixadores da Prevenção

Palavra da Fundadora
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