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semana do colégio

Abertura da Semana do Colégio com a execução do Hino Nacional. Na primeira fileira (a partir da esquerda): Gustavo Moraes Garretta, Marcos Matos Maramaldo,
Felipe Dantas Braga, Fernando Yassuda Macedo, Rennan Bertozzi de Almeida, Pedro de Souza Ranieri e Isabella Sarno Caldas.

Aprendendo e ensinando
fora de sala: a Semana do
Colégio FAAP de São Paulo

Por prof. Henrique Vailati Neto,
diretor do Colégio FAAP.

Buscar novas estratégias de aprendizagem na era digital
pode ser uma tarefa mais fácil do que se imagina quando
se tem um projeto pedagógico consistente e realista.
Apesar de todas as alternativas que a inovação oferece,
inovar é muito mais do que recorrer a novas tecnologias.
É buscar, no imenso espectro de possibilidades, aquelas
mais eficazes mesmo que, num primeiro momento, pareçam ultrapassadas: aqui reside a ousadia!!!
Imbuídos da segurança do que permite o projeto pedagógico do Colégio FAAP, a equipe de docentes preparou
uma Semana do Colégio que tivesse uma feição inusitada,
envolvendo toda a comunidade, recorrendo a todas as
possibilidades de integração e de aproveitamento do
imenso potencial criativo de professores, funcionários,
alunos e da própria infraestrutura da FAAP. Aqui se
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obriga a dar o destaque ao idealismo e ao entusiasmo
dos mestres e colaboradores, os quais contagiaram os
discentes ao liderarem equipes com cerca de 300 jovens
a alcançarem metas que pensávamos serem impossíveis,
pois foram forçados a sacrifícios e superações que trouxeram a confirmação de que uma reduzida massa crítica
de idealistas pode, com relativa facilidade, conseguir
eventos educacionais profícuos.
Dividido em quatro Bandeiras, compostas e mescladas
em turmas e séries para que se pudesse integrar todo
o corpo discente, o Colégio se multiplicou. Cada bandeira, com seus quatro professores tutores, passou
envolvida numa semana de competições e desafios,
cujo objetivo final foi a vitória de todas as equipes pelo
prazer do convívio saudável, da competição elevada e
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do viver a cultura de formas
diferentes. Assim ficaram as
tutorias: Bandeira Amarela, professores Graziela Bonato Lião,
Jacqueline Kéthere Rocha,
Eduardo Farnandes Basilio
e a funcionária Idalina Ruiz
Pellegrini; Bandeira Azul, professores Maria Alzira de Souza
Santos, Osvaldo Sousa Santos, Emerson Ricardo Girardi
e a funcionária Rosangela Mendes da Silva; Bandeira Verde,
professores Maria José Soares
Correa, Mariangela Gianella,
Maria Lúcia Sampaio Santos
e Atílio Monteiro Jr; Bandeira
Vermelha, professores Sandra Apresentação das Bandeiras: Amarela, Vermelha, Verde e Azul.
Raposo Tenório, Vera Lúcia de
Maria Fernanda Ramos de Brito; estes, espontaneaMendonça Africani, Valéria De Oliveira Rivellis e Lee
mente,
chamaram para si trabalhos e responsabilidades,
Chi Ming. Desde o início do mês de agosto, toda a equipe
dando demonstração de que lideranças positivas despondo Colégio esteve envolvida na preparação dos inúmeros
tam sempre que a escola cria condições, catalisando o
eventos que, já constando da programação desenhada
espírito de cooperação e de competição saudável que
no início do ano, deveriam ser concretizados. Tais ações
permeou toda a comunidade estudantil.
conquistaram muitos alunos inicialmente desmotivados,
Em paralelo às provas esportivas e às gincanas que
sobretudo pela entrega ao corpo discente do direito de
abrangeram atividades culturais, artísticas e filantrósugerir e inovar o programa.
picas, um ciclo de palestras deu aos pais e convidaCabe destacar a participação decisiva dos capitães das
dos a oportunidade de discutirem temas essenciais à
diversas bandeiras: Bandeira Amarela, Renan Pizzatto
educação, bem como de conhecerem a proposta do
Dalberto e Olivia Moura Costaridis Diavolemenos;
Colégio FAAP bilíngue, podendo participar ainda mais
Bandeira Azul, Vitor Foroni e Maria Eugenia Ruggeri
ativamente dentro do preceito de que educar é, indisAyres; Bandeira Verde, Roberto Waissmann e Juliana
cutivelmente, uma obra conjunta em que o mínimo
Aguiar; Bandeira Vermelha, Paulo Otavio Abud Luz e
Campeonato de PlayStation, com todos muito atentos ao desenrolar do jogo.
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O diretor-cultural da FAAP, prof. Victor Mirshawka (à esquerda), apresenta a Semana do Colégio tendo
ao lado o professor Herinque Vailati
Neto, diretor do Colégio FAAP, que,
em seguida, fez a primeira palestra.

afastamento de qualquer parceiro significa fracasso.
No painel que assinalou os pontos obtidos pelas quatro
bandeiras, alguns itens chamaram a atenção dos menos
avisados do caráter diferenciado dos eventos da Semana
do Colégio.
A Campanha de Arrecadação de Leite e Fraldas para
entidades beneficentes, escolhidas pelos próprios alunos:
Bandeira Azul, Centro Comunitário e Creche Sinhazinha Meirelles; Bandeira Amarela, COTIC - Centro Organizado de Tratamento Intensivo da Criança; Bandeira
Vermelha, UBS Mata Virgem. A ação surpreendeu pelos
volumes alcançados num total de 1.537 kg de leite em
pó e 62.407 fraldas descartáveis, o que acabou por se

transformar em ponto de honra dos competidores. Essa
ação pretende ser o início de um processo social voluntário do Colégio FAAP, para uma maior sensibilização dos
alunos para realidades nas quais a sua ação pode ser
importante para a formação de suas consciências cidadãs e que vêm se somar a todas as outras desenvolvidas
pela FAAP como instituição, mas que ainda não haviam
envolvido o Colégio de forma direta e permanente.
Quesitos como o making of (processo de realização)
produzido por membros de todas as equipes, mostrando
em vídeo as atividades em que estiveram envolvidas;
trabalhos possíveis pelo fato de muitos de nossos alunos
terem cursado o projeto especial de Cinema e Vídeo com

Final do campeonato de xadrez com os alunos Lucas Rios Duraes e Eduardo Stavros Apostolou Guedes.
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Palestra Você Pode Ter uma Carreira de Sucesso. Na mesa (a partir da esquerda), o prof. Victor Mirshawka, diretor-cultural da FAAP, o expositor prof. Benedito
Rodrigues Pontes e o diretor do Colégio FAAP, prof. Henrique Vailati Neto.

o apoio da Faculdade de Comunicação e Marketing da
FAAP. Nessa parceria, temos tido a sempre carinhosa
e muito competente participação do professor Eliseu
Lopes, que se reuniu com as equipes e as orientou dentro daquelas que seriam as boas normas de um ensaio
amador de qualidade. Foi impressionante a excelente
performance de adolescentes documentando com seriedade profissional, graças à orientação profissional que
tiveram, com destaque para Nicolas Thome Zetune.
No dia 22 de agosto, às 13h, teve início o campeonato de
Futsal e Vôlei, organizado pelo entusiasmo contagiante
do professor Gilberto Coelho de Lima, com o apoio de
uma equipe de árbitros profissionais, na quadra coberta
do campus que, por uma questão de agenda, precedeu à
abertura formal da Semana. A participação das torcidas e
o fair play (jogo leal), fato que encantou os convidados, e
contaram pontos para o quadro geral: valeu a pena observar os inúmeros alunos se esforçarem e serem apoiados
pelo professor Gilberto Coelho de Lima na continuidade
de seu trabalho de levar a todos a Educação Física
enquanto programa educacional.
No Centro de Convenções da FAAP, às 18h30min, houve
a abertura solene da Semana do Colégio pelo prof. Victor
Mirshawka, diretor-cultural da FAAP, que falou da importância do novo projeto do Colégio FAAP em suas linhas
essenciais de fortalecimento do ensino da Língua Portuguesa, de busca e da proficiência em Língua Inglesa e do
conjunto de disciplinas e conteúdos visando à formação
dos alunos com vistas a um horizonte já confirmado de
realização pessoal e empregabilidade, a economia criativa; projeto para o qual não apenas os professores estão
sendo preparados e o campus reformulado, já que, em
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horário integral, os alunos se dedicarão à busca desses
objetivos através de estratégias didático-pedagógicas reformuladas e criativas em que a permanência em jornada
integral realiza o projeto sonhado pelos órgãos públicos
em todos os níveis, conforme comentário jornalístico
sobre o Plano Nacional de Educação. Ele convidou a
todos a conhecerem melhor o projeto do novo Colégio
FAAP e agradeceu a presença. Na sequência, passou a
palavra ao professor Henrique Vailati Neto, diretor do
Colégio FAAP, para que desse início à sua palestra. Ele
lembrou de sua trajetória de fundador do colégio, tendo,
a seguir, por quase duas décadas, dirigido a Faculdade
de Administração da FAAP e retornado para comandar
esse novo projeto. A fala do professor Henrique Vailati
Neto teve como tema Educar Nativos Digitais: a Tarefa.
O professor Henrique Vailati Neto iniciou a sua exposição
destacando o caráter embrionário das pesquisas que
estudam essa nova geração que nasceu em ambiente
digital e que, por isso mesmo, exige dos educadores
novos enfoques para o processo de ensino e aprendizagem. Fez um breve painel de nosso tempo enquanto
uma era de extrema renovação e de celeridade em todos
os aspectos da vida humana e que, sem a compreensão
mínima desse amplo e complexo painel, nada se pode
planejar. A seguir, buscou marcar aquelas que seriam
as características mais distintivas dos nativos digitais,
sempre destacando o que de seguro poderíamos afirmar e
mostrando as alternativas que, enquanto educador e diretor do Colégio FAAP, adotou como caminhos estratégicos
na condução de tão complexa e desafiadora tarefa: uma
geração multitarefas, com dificuldades de concentração,
que corre o risco da misantropia digitalmente provocada.
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Na Gincana, o prof. Agnaldo Alves dos Santos e a aluna Juliana Aguiar Lira.

Os alunos Liana Dalpasqual Baird e Caio Magno Maranha Golin representam
a Bandeira Azul na dança.

A competição Torpedeando com as alunas (a partir da esquerda) Marina
Kauffmann, Carolina Antonia Gurgel do Amaral, Marina Birman e Carolina
Klepacz.
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Lembrou, ainda, da necessidade de o educador não se
permitir a perigosa sedução pela inovação em qualquer de
suas modalidades, bem como de não descartar quaisquer
meios por um pretenso anacronismo, risco que se corre
quando se pensa no alto nível de convívio tecnológico
de nossos alunos.
O professor Henrique Vailati Neto também destacou
que essa diferença de conhecimento técnico que separa
nativos de imigrantes, no que se refere à inovação, é
responsável por duas consequências cujos efeitos ainda
não podem ser percebidos com segurança: o aumento
da confusão geracional na medida em que os jovens
assumem papéis de professores para os mais velhos
e a “glamourização” dos nativos, o que lhes valeu uma
falsa posição e destaque que até mesmo poderia ser um
dos fatores que os torna mais refratários às estruturas
organizacionais mais tradicionais. Ele finalizou demonstrando que, qualquer que seja a ameaça a que estejam
sujeitos nossos jovens por causa de sua vida digital, quer
em termos de exposição pública, quer em termos das
tão temidas formas digitais de bullying (comportamento
agressivo entre alunos), ou do consumo de informações
de má qualidade, a única forma segura de enfrentamento
é através de um modelo educacional que una família,
escola e Estado no desenvolvimento de uma postura
crítica no educando, a partir de um sólido código de valores morais vividos com coerência por todos os atores
da educação, mesmo porque os nativos digitais ainda
são os mesmos jovens de sempre, sensíveis, inseguros
e ansiosos por amparo e atenção, acentuados por uma
muito maior intensidade em todos os níveis de vida. Após
sua fala, o professor Henrique Vailati Neto autografou
livros de sua autoria sobre o assunto e os distribuiu aos
presentes.
Com início formal no dia 23 de agosto de 2011 em reunião
geral, houve a apresentação das Bandeiras uniformizadas,
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Qualquer que seja a ameaça a que estejam
sujeitos nossos jovens, a única forma segura
de enfrentamento é através de um modelo
educacional que una família, escola e Estado
com seus respectivos mascotes e gritos de guerra. Reunidas no auditório 01 do campus da FAAP, o professor
Henrique Vailati Neto relembrou os objetivos do evento,
reiterando o convite para fazer do mesmo uma ação comunitária de integração na alegria e no companheirismo,
recordando que alegria remete à música. Aí, convidou a
todos a cantarem a canção da nossa identidade, o Hino
Nacional brasileiro. A seguir, o professor Agnaldo Alves
dos Santos, mestre de cerimônia da Semana, lembrou
das regras que norteariam as disputas e convidou a
todos para a foto das equipes, a qual é a capa desta
matéria na Qualimetria, testemunho do espírito que penetrou nossa comunidade escolar, marcando-a com um
novo e memorável momento. Assim, para esse registro
histórico, todas as equipes se postaram em frente ao
prédio central da FAAP, acompanhadas pela diretoria do
Colégio, funcionários e professores com a alegre participação do professor Victor Mirshawka representando a
diretoria da entidade mantenedora da FAAP dentro do
espírito do grupo. A seguir, teve início o campeonato
de PlayStation, Guitar Hero e o campeonato de Xadrez dentro da ótica de se misturar modalidades novas
de competição às tradicionais e, sobretudo, chamar a
atenção dos alunos para modalidades como o xadrez,
que, milenarmente, comprovou seus efeitos positivos na
formação intelectual e que, hoje, mais do que nunca, se
faz útil como ferramenta de concentração e de raciocínio lógico-estratégico. Se o Playstation movimentou as
torcidas em nosso maior auditório, em uma silenciosa
sala, as partidas de xadrez, reunindo um grupo menor
e arbitradas por juiz profissional, polarizaram atenções
tendo como resultados: primeiro lugar, Bandeira Azul,
Lucas Rios Durães; segundo lugar, Bandeira Vermelha,
Eduardo Stravos Apostolou Guedes; terceiro lugar,
Bandeira Verde, Bruno Bezerra da Silva; quarto lugar,
Bandeira Amarela, Leonardo Gurevitch.
Também por iniciativa dos alunos e, neste caso específico, de Nicolas Thome Zetune, foi exibido, às 13h30min,
o clássico da cinematografia nacional Deus e o Diabo na
Terra do Sol, de Glauber Rocha, para um grupo de mais de
130 alunos que, após a projeção, tiveram a muito competente participação do professor do curso de Cinema,
da Faculdade de Comunicação e Marketing da FAAP,
Reinaldo Cardenuto Filho, que se dispôs a analisar
com os alunos a película em questão e a importância do
autor, cuja morte ocorreu há exatos 30 anos e que foi
um divisor de águas. O acontecimento, mais do que a
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íntima integração das entidades da FAAP, demonstra a
riqueza do convívio numa cultura que extrapola em muito
os espaços de aula.
Às 18h30min, no Centro de Convenções da FAAP, ocorreu
a palestra proferida pelo professor dos programas e pós-graduação da FAAP, especialista em Recursos Humanos,
Benedito Rodrigues Pontes, com o tema Você Pode Ter
uma Carreira de Sucesso, em atendimento a um dos focos
do Colégio, a orientação profissional. Na apresentação
do palestrante, o professor Victor Mirshawka enfatizou a
crença no potencial de mercado reservado aos detentores
das habilidades intelectuais, necessárias para a concretização de atividades na economia criativa, e de como
o Colégio FAAP voltou seus esforços para tais objetivos.
Apresentando o palestrante da noite, lembrou de sua
carreira de sucesso como autor, consultor e professor
de Recursos Humanos, agradecendo a sua participação
na Semana do Colégio.
Iniciando sua exposição para uma plateia predominantemente de alunos e pais do Colégio FAAP, o professor
Benedito Rodrigues Pontes, numa demonstração de
sensibilidade pedagógica e profundo conhecimento
científico, levou os presentes a participarem ativamente
do assunto em pauta que, de forma concisa, é a matéria
tratada em seu mais recente livro Você Pode Ter uma
Carreira de Sucesso. Lembrou aos jovens presentes a
dureza da decisão de escolha profissional que deverão
tomar em breve e que, com toda certeza, os marcará por
toda a vida. Assim, destacando a importância de uma
decisão muito pensada, sobretudo em um mercado tão
competitivo que descarta com muita rapidez do “palco
das competições” os incautos, ofereceu os caminhos
para o sucesso profissional, que deve ter início com o
planejamento da carreira, lembrando sempre que a boa
remuneração, consequência lógica do sucesso, é decorrência da raridade do profissional e do desempenho
espetacular. Mostrou que, para a decisão inicial, se deve
ponderar: O que sou? O que quero ser? O que posso
ser? Finalizou enfatizando que as decisões de carreira
começam no colégio e, desde já, devem estar focadas
no envolvimento, no direcionamento ético, na paixão, na
credibilidade, na maturidade, na solidariedade, na confiança e na alegria, principais consequências, do trabalho
bem-sucedido. Após a sua palestra foram distribuídos,
aos presentes, livros de sua autoria autografados.
Na manhã de 24 de agosto, novamente reunidas as
Bandeiras no auditório 01 do campus FAAP em São
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As alunas Fernanda Vaz Rodriguez de Mattos, Bruna Csanadi Carbone e Luisa
Moran Franco na Oficina de Aviãozinhos.

O prof. Eduardo Fernandes Basílio e as alunas Victoria Hellmeister de Ranieri,
Stephanie Albanese, Isabella Abrão de Paiva e Priscila dos Santos Pereira.

Profa. Vera Lucia de Mendonça Africani e alunos da Bandeira Vermelha.
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Paulo, aconteceram as provas da Gincana, que constaram de questões sobre atualidades e cultura geral,
nas quais as equipes foram arguidas em dezenas de
diferentes questões elaboradas pelos professores. No
ardor da competição, as torcidas deram muito trabalho
ao mediador, o professor Agnaldo Alves dos Santos, que,
com a habilidade de um profissional da comunicação,
conseguiu levar a competição a um bom termo com a
vitória da Bandeira Verde. Na prova de dança, a qual,
por opção dos alunos, consagrou o forró, pudemos ver
desempenhos invejáveis, mesmo quando a técnica não
era a maior aliada, fazendo com que alunos declaradamente não dançarinos superassem a timidez e, ante uma
plateia numerosa e crítica, deslumbrassem os colegas. A
comissão julgadora, composta por Andrea Sendulsky,
Tatiana Nogueira Serafino e Luanna Moraes, da Agência FAAP, e Mariana Giannotto, da Academia FAAP, deu
como veredicto: primeiro lugar, Bandeira Azul; segundo
lugar, Bandeira Verde; terceiro lugar, Bandeira Vermelha; quarto lugar, Bandeira Amarela.
Já que inovar para educar por contágio pode ser um
recurso pedagógico útil se usado com critério, assim,
como uma forma de aproveitamento e melhoria de um
hábito arraigado em nossos jovens, a competição Torpedeando, na qual a agilidade e a perfeição do texto foram
os quesitos avaliados, consagrou como vencedora Marina Birman da Bandeira Azul, num clima de competição
saudável que também envolveu os professores tutores e
todos os presentes. Na sequência, em ritmo de Copa do
Mundo, ocorreu a final do campeonato de Playstation e
Guitar Hero, tendo se sagrado vencedores Fabio Dutra
Domingues e Felipe Dantas Braga, respectivamente,
ambos da Bandeira Verde.
Buscando recuperar antigas práticas que, incentivando a
criatividade, podem trazer o lúdico em suas mais puras
formas, foram realizadas as Oficinas de Preparação
para o campeonato de Aviõezinhos de Papel e de
Pipas, sob a supervisão imparcial e competente da
professora de artes Vera Lúcia de Mendonça Africani, nas quais, representantes das diferentes bandeiras
concorrentes desenvolveram seus projetos nos ateliês e
oficinas da FAAP, mediante regras pré-estabelecidas de
confecção e competição. Galvanizando as torcidas, na
tarde de quarta-feira, o campeonato de Futsal provou,
mais uma vez, que garra pode ser um eficaz meio para
a vitória.
Mantendo o cronograma de palestras, no entardecer do
dia 24 de agosto, o vice-diretor da Faculdade de Eco-
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Exposição de artes organizada pela profa. Vera Lúcia de Mendonça Africani.

nomia e Relações Internacionais da FAAP, professor
Luiz Alberto Machado, que tendo prestigiado todas as
palestras e demonstrando a plena integração do Colégio
FAAP com as faculdades, discorreu sobre o tema Das
Quadras para a Vida. Sempre fiel ao foco do Colégio
FAAP, que leva aos alunos palestras com os diretores e
coordenadores das Faculdades, dentro do seu programa
de orientação vocacional. Na apresentação do palestrante, o professor Victor Mirshawka, numa atmosfera
descontraída e fraternal, contou a história de como um
jovem jogador de basquete – Luiz Alberto Machado – se
aproximou dele, então um veterano que, percebendo o
desejo acadêmico do garoto, estendeu a mão para o nascimento daquele que, mais do que um amigo de muitas
situações, tornou-se um professor flexível e atento para
as mudanças históricas na área da educação, sobretudo, ao se encantar com o estudo da Criatividade. Com
o auxílio de seu filho, o músico Guga Machado, que, ora
fazendo fundo rítmico, ora dando testemunho pessoal
em complemento à fala do pai, o professor Luiz Alberto
Machado, num estilo jovial que, de imediato, conquistou
sua muito nova plateia, contou um pouco sobre como um
menino que jogava basquete em excelente nível acabou
optando pelo curso de Economia e levou para a cátedra
experiências preciosas do trabalho em equipe e uma
profunda reflexão que ganhou dimensão maior ainda
pela ótica de seus estudos em Criatividade. Fez questão
de salientar aspectos essenciais desse aprendizado,
convidando a refletir sobre os mesmos e ilustrando-os
com atualidade e muita propriedade. Lembrou que sem
paixão não se faz nada de qualidade em nossas vidas e
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que ela nos facilita na disciplina essencial para se viver e
vencer numa época de mudanças tão céleres. Lembrou
que o jogo em equipe depende de desprendimento,
de “jogar para o time”, de se entregar para se obter
bons resultados e isso implica em consideração pelos
que colaboram pela causa comum em todos os níveis
hierárquicos para que, pelo menos, se tenha respeito.
Mas como sucesso depende de “visão do jogo” no mundo global, começou por perguntar o que os presentes
achavam da globalização, tema que divide opiniões e
gera paixões, mas que é marcado pela competitividade.
Assim, o professor Luiz Alberto Machado, mostrando que
o primeiro passo para se conhecer o mundo é conhecer
a si próprio, apresentou as funções dos hemisférios dos
cérebros num teste simples que a plateia foi convidada a
fazer: “Se conhecermos aquilo em que somos melhores,
podemos aproveitar melhor nossas capacidades e dar o
máximo de nós com mais proveito”, enfatizou o professor.
Finalizou dizendo: “A qualidade mais buscada em nossos
dias é o encantamento.”
Logo às 8h da quinta-feira (25 de agosto), todas as quatro Bandeiras reuniram-se, novamente, no auditório 01
da FAAP, para mais um grande encontro de lazer e
cultura que se iniciou com o Show de Talentos, no qual
representantes de todas as bandeiras apresentaram
performances de dança, música e declamação de poesias, no melhor estilo dos saraus literários e artísticos,
revelando bom gosto, boas performances, capacidade
de improvisação e, por que não, ousadia. Tendo como
vitoriosos: Show de Talentos, Bandeira Verde; apresentação musical, Bandeira Vermelha; recitação de poesias,
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As juradas do concurso de dança. A partir da esquerda, Luanna Morais, Mariana
Giannotto, Tatiana Nogueira Serafino e Andrea Sendulsky.

O aluno Alexandre de Castro Alonso
no Show de Talentos.
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Bandeira Azul; o melhor mascote, Bandeira Amarela. E
no quesito Bandeiras, houve empate geral.
Abriu-se um espaço para o cumprimento de uma tradição:
momento emblemático de uma das linhas mestras de
condução do Colégio, o domínio da Língua Portuguesa.
Assim, foram entregues os prêmios do concurso de
Redação de 2011, que teve como tema geral O tempo.
Na primeira série: primeiro lugar, Fernanda Mendes
de Oliveira (Mas só ao tempo é dado o mérito do aprendizado e do amadurecimento); segundo lugar, Victor
Truffi Abou Chahin (Ele não aumenta, nem diminui o
ritmo, tudo segue, queira ou não); terceiro lugar, Marcelo
Varnovitzky (Ele nos limita, corre como o vento, e com
ele leva nossa história, nossas forças).
Na segunda série: primeiro lugar, Luka Carmago Brandi (O tique e o taque, como os remos de um caiaque, se
alternam no movimento que dá vida ao tempo); segundo
lugar, Natalia de Oliveira Barbosa Folloni (Por isso não
somos capazes de compreender a infinitude das coisas, a
questão do tempo é uma delas); terceiro lugar, Fernando
de Lima Illanes (Muitos dizem que
O mascote da Bandeira Amarela e o aluno Eduardo Victor Kim.
o tempo passa, mas somos nós que
passamos por ele).
Na terceira série: primeiro lugar,
Victória Ribas Mancini Romano
(Parafraseando Chaplin, ela murmura sobre a vida ser uma peça de teatro na qual não se permite ensaio”);
segundo lugar, Maria Eugenia
Ruggeri Ayres (Esperar, esperar,
esperança, espero enquanto ele
passa invisível aos meus olhos...);
terceiro lugar, Katarina Macines
Tess (O tempo é uma coisa engraçada; ele brinca com a gente). Esses e
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O concurso de Redação. A partir da esquerda, os alunos Natalia da Silveira Folloni, Maria Eugênia Ruggeri Ayres, Katharina Macinnes Tess, Fernando de Lima
Illanes, Victoria Ribas Romano, Luka Camargo Brandi e Fernanda Mendes Oliveira.

outros trechos das redações premiadas foram projetados
e lidos, numa demonstração da qualidade dos mesmos,
o que reitera o ótimo trabalho dos professores de Língua
Portuguesa coordenados pela orientadora educacional, a
professora Marinez Brochi Rafaldini, que também coordena as disciplinas de Português. A todos os vencedores
foram distribuídos vales-livros.
A apresentação de números musicais destacou talentos
desconhecidos no meio estudantil, revelando, ainda mais,
o enorme potencial de nossos jovens quando se cria um
espaço de liberdade e de incentivo para tal.
Em seguida, houve
o lançamento do
livro A Matemática
em Carreiras de
Sucesso, conjunto
de entrevistas feitas
pelos alunos com o
intuito de demonstrar como o “bicho
papão” da maioria
dos estudantes pode
ser um fiel aliado
para o sucesso. Os
professores da área,
Maria José Soares
Correa Valéria de
Correa,
Oliveira Rivellis e
Osvaldo Sousa SanUm trabalho dos alunos do Colégio FAAP,
na qual aprenderam como a Matemática
tos, que coordenaram
foi importante na vida de muitas pessoas
o trabalho, fizeram a
bem-sucedidas.
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entrega aos entrevistadores dos primeiros exemplares do
livro, o qual relata um conjunto muito ilustrativo de vidas
bem-sucedidas e de como a Matemática delas participou,
na maioria das vezes, de forma positiva. Ana Carolina
Fage, Bianca Marchese e Pilar Belotti entrevistaram a
jornalista e apresentadora Silvia Poppovic; Carla Sandri
e Chiara Sandri, a artista plástica Mariannita Luzzati;
Eduardo Fontoura e Letícia Sandoval, o coordenador
do curso de Computação da FAAP, o engenheiro Marco
Antonio Simões; Elisa Sonnervig, o administrador e
A declamação de poesia da Bandeira Amarela com os alunos (a partir da
esquerda) Victória Ribas Romano, Monizza Gratão Snege, o Mascote e Pedro
Correa Nieto.
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O sucesso depende
de “visão do jogo”
no mundo global
empresário Svein Sonnervig; Felipe Behisnelian e Yasmin Altman, o professor de Direito e promotor de Justiça
Mario Sarrubbo; Fernanda Mendes e Pillar Belotti, o
médico e jornalista Drauzio Varella; Fernando Macedo,
o advogado, economista e CEO do Banco Indusval & Partners Jair Ribeiro da Silva Neto e Fernando Macedo, o
advogado e editor Paulo Lima; Florença Cunha Prata
e Gabriel Augusto Lopes de Queiroz, o engenheiro
mestre e doutor e professor de Engenharia e Administração Alexandre Augusto Massote; Jade Ferrer e Philip
Anastassiades, a doutora e mestra Renata Correa
Nieto; João Gerodetti Aubert, o engenheiro mecânico
e presidente da Associação Brasileira das Indústrias de
Máquinas e Equipamentos e membro do Conselho de
Desenvolvimento Econômico e Social da Presidência da
República Luiz Aubert Neto; Jonas Carvalho e Stella
Spinola, o consultor técnico em Produto, mestre em
Engenharia da Produção e professor de Desenho Industrial da FAAP, Fabio Righetto; Júlia Rosenthal e Shani
Rozansky, o engenheiro aeronáutico, administrador e
presidente da Votorantim Cimentos Walter Schalka;
Katarina Tess e Renan D’Alberto, o professor e doutor
em Letras e Professor da FAAP, João Carlos Guedes

Professor Luiz Alberto Machado abordando o tema Das Quadras para a Vida.

da Fonseca; Laura Foroni e Olivia Moura, a arquiteta
e estilista Karina Garcia Sergenti; Leonardo Jafet, a
engenheira química, mestra em Engenharia, doutora em
Ciências, professora e coordenadora do curso de Engenharia Química da Faculdade de Engenharia da FAAP,
Cristiane Lima Cortez; Lucas Chahin, Nicolas Zetune
e Tomas Veit, o jornalista, mestre em Multimeios, doutor
em Comunicação e Artes, professor da Faculdade de Comunicação e Marketing da FAAP Ronaldo Entler; Lucas
Santos Tavares, a arquiteta Claudia Virginia Santos
Macedo; Luiza Gomes e Paula Pezini, o jornalista e escritor Laurentino Gomes; Nicolas Zetune, o mestre em
Comunicação e Semiótica, diretor e montador da AnimaX
Produções Cinematográficas e professor da Faculdade
de Comunicação da FAAP, Eliseu Lopes; Paulo Abud, o
tenista profissional Fernando Meligeni; Pedro Afonso
Anafi Wagner e Victor Avedikian D’Amico, o mestre
em engenharia mecânica e ex-aluno do
A Bandeira Verde no Show de Talentos (a partir da esquerda): Isabella Sarno Caldas, Juliana Aguiar
Colégio FAAP, Bruno Alvarez Ferreira
Lira, Carla Mendes da Silva, Adrianne Orsovay, Felipe Ceragioli e Luis Felipe Pereira de Carvalho Blat.
Ignácio.
Na praça do Sol, espaço aberto e nobre do campus da FAAP, assistiu-se
ao concurso de Aviõezinhos, no qual
cada Bandeira concorreu com “dez
aparelhos”, sendo o júri composto
pelos professores Agnaldo Alves dos
Santos, Marco Antonio Simões, pelo
gerente de Informação da FAAP,
Rafael Abrão Possik Jr., e pelo assistente da direção, David Assumpção
Figueiredo Neto, que premiaram a
Bandeira Amarela com o primeiro lugar,
pelo desempenho e criatividade.
Ampliando ainda mais o espaço físico
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das competições, para fora e para o alto, as equipes se
notável, sendo um dos melhores exemplos daqueles alunos
transferiram para a praça Charles Miller, onde, sob o forte
que começam sua carreira profissional ainda nos bancos
sol do meio-dia, demonstraram suas performances com
escolares pelo reconhecimento de professores e colegas.
20 pipas que dividiram espaço com a feira livre, colorinNum clima de jovialidade, descontração didaticamente perdo e encantando aqueles que se exercitavam. Através
feita, o professor Victor Mirshawka Jr. envolveu sua plateia
do mesmo júri dos aviões, a campeã dessa prova foi a
com jogos, perguntas e desafios, tornando-a coparticipante
Bandeira Azul.
de uma noite em que o relógio perdeu sua serventia. Ele
Aviões e pipas, enfeitando os céus do Pacaembu, mosprocurou trabalhar com as características dos jovens
traram que, apesar de toda a inovação tecnológica, criacolegiais, que constituíam a maioria da audiência, e que,
tividade e alegria podem brotar de singelas varetas de
segundo os conceitos adotados para tal caracterização,
bambu e folhas de papel. Na sequência da quinta-feira,
seriam os da geração Y, que tem o “vício da excitação”, de
ocorreu a eletrizante final do campeonato de Futsal, que
uma insatisfação constante e de acreditar que tem direito
consagrou como campeã a Bandeira Amarela.
à felicidade enquanto uma obrigação herdada; geração
Ao final da tarde, o Colégio FAAP propiciou aos seus
que não aprendeu a ler nos livros e que prefere IPhones e
convidados a palestra do diretor da Pós-Graduação da
IPads como fontes de informações.
FAAP, o professor Victor Mirshawka Jr.,
que, retomando e dando maior profundidade
Concurso de Pipas na praça Charles Miller com os integrantes da Bandeira Azul (a partir da
à questão da escolha da carreira, discorreu
esquerda): Rodrigo Shimada Brocanelli, Matheus Neves Pinheiro, Luis Antonio Piva Filho e o
prof. Emerson Ricardo Girardi.
sobre o tema A Hora da Verdade: Como
Escolher sua Carreira. O talentoso professor
trouxe sua larga experiência empresarial e de
preparação de profissionais de alto nível para
uma plateia preocupada com as exigências
do mercado desde a escolha de um colégio
para seus filhos. Apresentando o palestrante, o prof. Henrique Vailati Neto contou aos
presentes que o expositor, enquanto ex-aluno
da FAAP, teve um desempenho acadêmico
A aluna Fernanda Vaz Rodrigues arremessa seu
avião sendo observada, fotografada e filmada.
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O prof. Victor Mirshawka Jr. entre os alunos Renan Pizzatto Dalberto (à esquerda), Bruno Vrizzi Pereira e
Mariana Ferraz de Freitas.

Prosseguindo, o palestrante ofereceu ao público um desafio em termos de palavras-cruzadas com prêmios para
os primeiros que as resolvessem. Ao final dessa atividade,
mostrou que, da mesma forma como se escolhe uma
profissão, as pessoas perseguem recompensas e que, em
dias como os nossos, de profunda competição, é essencial que busquemos identificar nossas competências
para que o nosso desempenho possa nos propiciar as
recompensas almejadas.
Seguindo sua fala, Victor Mirshawka Jr. indicou os modelos que usualmente utilizamos para a escolha de nossa
profissão: ídolos, pais, amigos, o mercado, o que nossas
aptidões ou talentos nos aconselham e a faculdade que
sonhamos cursar. Feito isso, num vasto e complexo
diagrama das atuais profissões, permitiu ao jovem público vislumbrar a amplitude de possibilidades de suas
escolhas e, evidentemente, de equívocos. Entregando um
pequeno cubo desmontado, solicitou que cada um dos

presentes escrevesse em suas faces os seis principais
sonhos que gostaria de realizar como projetos de vida
e que montassem a peça mesmo que precisassem do
auxílio dos vizinhos. Tal exercício lhe permitiu concluir
sobre as dificuldades de concretizarmos nossos projetos.
Muitas vezes, temos de aceitar auxílio dos outros. Ele
falou de desejos, de sonhos e mostrou como a busca
da felicidade, muitas vezes, tem pouco a ver com mitos
como dinheiro, beleza, juventude e, até mesmo, saúde.
Quando o nosso trabalho faz sentido, consegue-se ser
feliz. Descreveu também as profissões do futuro e, com
um pequeno vídeo, lembrou que não se pode ter medo
de tentar, de que esforço e persistência são indispensáveis e de que a exigência mencionada da felicidade a
que a geração Y pensa ter direito e cobra de seus pais
é apenas uma questão de vontade pessoal. Finalizando,
mostrou aos jovens colegiais a sorte de eles estarem em
uma Instituição séria, voltada com competência para as

No campeonato de Futsal, o aluno André de Souza Deliberato marca o gol da
vitória da Bandeira Azul.

Flagrante da partida de voleibol.
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profissões do futuro e da qual ele tem grande orgulho de
pertencer e de ter sido aluno.
Com um misto de orgulho e alegria pelo trabalho bem feito e
de tristeza pelo término de jornadas de muita amizade e surpresas pelo desempenho de todo o Colégio FAAP, na manhã
de sexta-feira (26 de agosto), reuniram-se, pela última vez
neste evento, todas as bandeiras para a premiação final.
O professor Agnaldo Alves dos Santos, assumindo o
seu papel de mestre de cerimônias, anunciou a apresentação de um vídeo sobre os Projetos Especiais do
Colégio FAAP, feito pelo assistente David Assumpção
Figueiredo, que, com muita competência, mostrou cenas dos projetos de Fotografia, Gastronomia, Moda,
Vídeo e Animação e Inteligência Financeira, em que
o diferencial do Colégio de convívio permanente e íntimo
com as Faculdades da FAAP se constatou em toda a sua
extensão e profundidade.
Na sequência, o professor Agnaldo Alves dos Santos
anunciou a apresentação do making of feito pelo aluno
Nicolas Zetune, com a preciosa direção do professor
Eliseu Lopes, que, desde sempre, com o entusiasmo
dos educadores, se dispôs a ajudar o Colégio em todas
as frentes. Aqui cabe também agradecer ao professor

Rubens Fernandes Filho, diretor da Faculade de Comunicação e Marketing da FAAP, que avalizou e apoiou
todas as iniciativas que necessitaram de seus préstimos,
os quais sempre excederam o solicitado. O vídeo exibido
foi uma síntese de talentos.
Tomando a palavra, o professor Henrique Vailati Neto, diretor do Colégio FAAP, agradeceu a todos que se envolveram
para que a Semana fosse um tempo memorável, da qual
todos participaram e que, muito mais do que números,
obteve-se um resultado inestimável de integração, amizade e colaboração. Lembrou que o capital humano do
Colégio se multiplicou, revelando talentos e competências
que nem sempre o espaço de aula permite que aflorem.
Apesar das dificuldades pelo aspecto pioneiro do evento e os resultados finais, o saldo foi bastante positivo.
Enfatizou o apoio da diretoria da entidade mantenedora
da FAAP que, demonstrando sintonia absoluta com os
projetos que mantém, apoiou todas as iniciativas com
o entusiasmo de quem sempre patrocinou a educação
pioneira. No mesmo sentido, agradeceu a participação
decisiva e abnegada de toda a equipe técnica do colégio,
que não conheceu descanso nem mediu energias para a
consecução da Semana.

Em todas ocasiões, sempre poderemos descobrir
talentos escondidos em pessoas diferentes

Auditório do Centro de Convenções lotado no encerramento da Semana do Colégio. Na primeira fileira (a partir da esquerda): Idalina Ruiz Pellegrini, Rosangela
Mendes da Silva e os professores Sandra Raposo Tenório, Graziela Bonato Lião, Gilberto Coelho de Lima, Eduardo Fernandes Basílio, Vera Lúcia de Mendonça
Africani e Maria Alzira Souza Santos.
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As professoras Mariângela Gianella e Maria Lucia Sampaio dos
Santos, tutoras da Bandeira Verde, no meio dos seus alunos.

Continuou lembrando das dificuldades desse pioneirismo
em estabelecer critérios objetivos, em prever situações
inusitadas e que tudo isso será matéria-prima, a qual, somada às opiniões que solicitaremos aos alunos, comporá
a edição da Semana do Colégio FAAP 2012, que, mais do
que esta, se pretenderá um trabalho dos alunos para os
alunos com o enfoque pedagógico obedecendo ao projeto do Colégio e coordenado pela sua equipe pedagógica.
Enalteceu e agradeceu a todas as gerências setoriais da
FAAP, as quais fazem bem-sucedidas todas as ações das
unidades da Fundação e, no caso, o êxito da Semana, ao
controller administrativo, Fabio Gomes Camanho; ao
gerente da Administração Acadêmica, Paulo Roberto La
Selva; ao gerente de Informática, Paulo Klein; ao coordenador da Agência FAAP, Fabio Vallim; ao assistente
da FAAP Pós-Graduação, José Bettio; ao departamento
de Fotografia da FAAP, Fernando Aurélio Silveira, que
O prof. Agnaldo Alves dos Santos divulga as Bandeiras vencedoras.
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acompanharam e apoiaram todos os passos dessa movimentada caminhada, com a competência e dedicação
que marca aqueles que fazem a FAAP.
A seguir, o professor Agnaldo Alves dos Santos anunciou a classificação das bandeiras num clima de profunda
expectativa. O resultado final foi: terceira colocada,
Bandeira Amarela; em segundo lugar, a Bandeira Verde
e, finalmente, e de forma surpreendente, empatadas em
primeiro lugar, as Bandeiras Azul e Vermelha.
Encerrando de forma nobre o ciclo de palestras, o Colégio
FAAP recebeu o diretor da Faculdade de Economia
e Relações Internacionais, o embaixador Rubens
Ricupero. Em sua apresentação, o professor Henrique
Vailati Neto lembrou um pouco da carreira do convidado
que, de menino, passava suas horas lendo na Biblioteca
Mário de Andrade, até chegar a diplomata e ministro de
Estado responsável pela mais efetiva e eficaz reforma
da economia brasileira contemporânea. Recebendo a
palavra, o embaixador Ricupero iniciou sua palestra cujo
tema O Sentido da Vida já apontava um encaminhamento
filosófico para a questão que norteou todos os encontros,
a escolha dos caminhos futuros.
Iniciando a sua apresentação, o embaixador Ricupero
confirmou sua origem humilde e, como cidadão do
Brás, enquanto usuário da Biblioteca Municipal Mário
de Andrade, pertencia a um grupo de estudantes que
se autointitulava “adoradores da deusa” (uma estátua
de Minerva) e que, pela sua insistência em estudar até
o fim do expediente, era quase que tirado a força do recinto. Fato que já mostrava aos muitos jovens colegiais
presentes à palestra a pertinácia do estudante Rubens.
Na simplicidade que marca os grandes caracteres, com a
erudição invejável de sempre, a humildade dos verdadeiros
sábios, Rubens Ricupero fez um passeio didático que começou lembrando que a Filosofia, busca responder a questões
mais essenciais da existência humana, tais como: para que
existimos? De onde viemos? Para que viemos? Isso deu
um norte à questão tema da palestra O Sentido da Vida.
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Se as religiões ou as ideologias não responderem a essas
questões, a vida perde seu sentido. Confessando sua religiosidade, que não permite proselitismos, manifestou sua
profunda admiração por ateus que entregaram suas vidas
a ideais, como certos comunistas que conheceu, entre os
quais um tio, seres profundamente devotados ao próximo.
Passeando gostosamente pela história e levando consigo
uma plateia embevecida, lembrou que na democracia grega,
que se exercia de forma direta e não representativa como as
de hoje, direito e dever do cidadão, vetados aos escravos e
estrangeiros, era uma manifestação superior do ser humano
enquanto símbolo de cidadania e civilização. Ele lembrou
diversos casos, como o de Maquiavel, para quem o exílio
da cidade enquanto núcleo de cidadania e, portanto, de
civilização, era apresentado como terrível castigo.
Continuando, recordou que tal participação cidadã tinha em
sua essência o servir ao próximo, o devotar-se aos seres
humanos e que esse é o sentido da vida, a “boa vida” dos
socráticos e platônicos; ninguém se realiza de forma egoística; o ser humano não está só no universo; viver é viver para
si e para os outros. Lembrou Charles Dickens: “Devemos
nos realizar no amor e no trabalho.” Citou Primo Levy para
quem o princípio do trabalho só pode ser o trabalho bem
feito e essa é a ética e a moral dos grandes artesãos.
Desdizendo aqueles que afirmam que a adolescência é
uma “idade de ouro”, salientou as dúvidas e o sofrimento
da sua adolescência, na qual, pensando que os técnicos
deveriam salvar o mundo, angustiadamente se pensava

Embaixador Rubens Ricupero e prof. Henrique Vailati Neto, num encontro bem
descontraído com os alunos do Colégio FAAP.

ser um a mais. No cursinho, percebendo que aquele não
seria seu destino, buscando o teste vocacional que se
iniciava no Brasil, se deu conta de que sua orientação
humanista o conduzia em sentido oposto. Ainda assim,
antes da Diplomacia, ensaiou seguir o Direito, a Economia, as Línguas Neolatinas.
Solidarizando-se com os jovens, lembrou-se das incertezas profissionais e afetivas de tal fase de nossas vidas.
Enfatizou que encontrar o companheiro ou a companheira, o trabalho e o reconhecimento profissional são raízes
do medo que nasce na incerteza.

As Bandeiras vencedoras: Azul e Vermelha. A partir da esquerda: profa. Vera Lúcia de Mendonça Africani, profa. Maria Alzira Souza Santos, os alunos Maria
Eugênia Ruggeri Ayres, Vitor Foroni, profa. Rosangela Mendes da Silva, os estudantes Paulo Otávio Abud Luz, Maria Fernanda Brito e Camila Carrapatoso Cardoso e a profa. Sandra Raposo Tenório.
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O embaixador Rubens Ricupero autografa seu livro para os alunos do Colégio FAAP.

Rubens Ricupero finalizou lembrando que “não existe
um só caminho” e que o sentido da vida é encontrado
mudando para melhor a vida dos outros. Citando Bertrand
Russell, destacou que as três forças que dominam a vida
são a ânsia de conhecimento, o desejo de amor e a
compaixão pelo ser humano.
Efusivamente aplaudido, o embaixador Rubens Ricupero
recebeu o reconhecimento de sua jovem audiência ao
ser cercado por ela, que não queria deixá-lo sair!

Assim terminou a Semana do Colégio FAAP de São Paulo,
tempo de aprendizado para todos os envolvidos, que aprenderam como a cooperação pode ser a diferença entre o êxito
e o fracasso; puderam conhecer e respeitar seus professores e colaboradores em situações novas; aprenderam
que, em todas as ocasiões, sempre poderemos descobrir
talentos escondidos em pessoas diferentes e que a educação acontece quando os educadores estão envolvidos em
qualquer processo planejado conscientemente com ousadia.

Prof. Henrique Vailati Neto no encerramento da Semana do Colégio, estando à mesa David Assumpção Figueiredo Neto e os professores Agnaldo Alves dos
Santos e Marinez Felix Brochi Rafaldini.
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