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No dia 29 de setembro de 2012, a FAAP recebeu em 
seu campus cerca de 300 alunos da rede pública das 
cidades de São Paulo, São José dos Campos, Registro, 
Jundiaí e Osasco.
O evento, instituído pela ABMES (Associação Brasileira 
de Mantenedoras de Ensino Superior), integra o Dia da 
Responsabilidade Social do Ensino Superior Particular, 
quando instituições de ensino superior (IESs) particu-
lares de todo o Brasil organizam uma mostra de ações 
resultantes de projetos de ensino, pesquisa e extensão 
que desenvolvem ao longo de todo o ano.
Por volta das 8h do dia 29 de setembro, sete ônibus che-
garam à FAAP com os grupos de jovens do ensino médio, 
acompanhados de cerca de 30 educadores.
Durante a abertura do evento, marcada pelo tom informal 
que a ocasião pedia, estiveram presentes o prof. Victor 
Mirshawka, diretor-cultural da FAAP; o prof. Cláudio 
Lembo, secretário dos Negócios Jurídicos do município de 
São Paulo e ex-governador do Estado de São Paulo; Ivete 

do Carmo Thomaz Perez, representante da secretaria de 
Educação de São Paulo; Ivan Mano Neves, subprefeito 
substituto da Sé; e prof. João Cardoso Palma Filho, se-
cretário adjunto estadual de Educação.
Após as boas-vindas dadas pelas autoridades, os alunos 
dividiram-se em dois grandes grupos: um seguiu para o 
Museu de Arte Brasileira (MAB – FAAP) para visitar as 
exposições Moda no Brasil e 30ª Bienal de São Paulo - A 
Iminência das Poéticas. Já o outro grupo teve a oportu-
nidade de participar da palestra Superando Desafios, de 
Pauê (Eduardo Chieffi Aagaard), triatleta e único surfista 
biamputado do mundo. Pauê contou sua história de supe-
ração após perder as duas pernas em um acidente com 
um trem e, de forma descontraída e bem-humorada, pas-
sou uma importante lição de como dar a volta por cima!
Na sequência, o grupo que estava na palestra seguiu 
para o MAB, enquanto o restante se dirigiu para a quadra 
coberta, para uma agradável aula de dança. O professor 
de Educação Física Saymon Gomes fez todo mundo par-

300 alunos do ensino médio de escolas públicas 
passam o dia na FAAP realizando atividades 

culturais e educacionais.
Por Andrea Sendulsky, coordenadora de Comunicação da FAAP.

Alunos do ensino médio começam a chegar para o evento.
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ticipar. Dos mais tímidos aos mais “saidinhos”, todos se 
divertiram aprendendo passos de hip hop e street dance. 
Os que tiveram melhor desempenho receberam livros 
como prêmio.
Um almoço foi oferecido a todos os participantes, incluin-
do refrigerantes e sobremesas. Ao término das refeições, 
os alunos puderam se divertir brincando no Segway, um 

equipamento de transporte motorizado 
utilizado pelos seguranças da FAAP.
No período da tarde, as várias escolas 
foram encaminhadas para as oficinas or-
ganizadas por professores da graduação 
da FAAP. Os temas foram bem variados: 
criatividade, argila, teatro, animação com 
massinha e cartazes fizeram parte da 
programação.
Criatividade é um tema tão abrangente 
que mereceu duas oficinas. Uma delas mi-
nistrada pela profa. Stela Maris Sanmartin, 
e a outra pelo prof. Humberto Massareto. 
Os alunos que ficaram na oficina de Argila 
aprenderam técnicas com a profa. Vera 
Lúcia de Mendonça Africani e se diverti-
ram produzindo os mais variados objetos. 
A oficina de Teatro – Jogo e Imaginação 
–, ministrada pelo prof. Marco Antonio 
Pamio, fez um grande sucesso até com 
os alunos mais tímidos, que se sentiram 

à vontade para interagir e participar.
O prof. Eliseu Lopes encantou seu grupo com a oficina de 
Animação com Massinha. A partir de um software gratuito 
baixado pela Internet, os alunos fizeram pequenos vídeos 
com histórias criadas com bonecos e objetos feitos por 
eles em massinha. O interessante dessa oficina é que 
qualquer pessoa pode continuar produzindo os vídeos em 

Alunos voluntários entregam camisetas aos participantes do Dia da Responsabilidade Social.

Da esquerda para a direita: em pé, os voluntários Daniele Moreto, Renan Silva, Igor Mantovani, José Victor Ugucione, Victor Dias Grinberg, Adriana Lang, 
Renata Ferraz, Paola Castaldi, Ohana Dutra, Luiza Maynart, Stephanie Rodrigues, Maria Carolina Brovini, Gabriela Fernandes, Caroline Franquini, Flávia 
Diament, Camilla Ferreira, Maria Victtória Oliveira. Sentados, Edward Fonseca, Fábio Barreto e os funcionários da FAAP, Ana Paula Cardozo, Gabriel Sanches 
e Andrea Sendulsky.



RESPONSABILIDADE SOCIAL
0

4
0

casa, desde que tenha um computador e uma Webcam.
A oficina de Cartazes da profa. Andréia de Sá Carneiro foi 
inovadora. Através de colagem e desenho, os participan-
tes deveriam propor soluções para problemas urbanos.
Uma atração especial foi programada para os meninos e 
meninas participantes do Dia da Responsabilidade Social: 

o espetáculo Noite de Improviso, com Marcio Ballas, Edu 
Nunes, Gustavo Miranda e Guilherme Tomé. A partir de 
temas sugeridos pela plateia, os jogadores (como são 
chamados os atores) improvisaram cenas hilariantes e 
criativas.
Para fechar com chave de ouro, os apresentadores do SBT 
Yudi e André Vasco tiveram uma participação especial, 
sorteando prêmios oferecidos pela FAAP. Diversos livros 
foram entregues, além de um iPod, uma câmera digital e 
o desejado videogame Nintendo Wii.
Os participantes receberam um lanche antes de se 
encaminharem para seus ônibus e seguirem para seus 
bairros ou cidades.

VOLUNTÁRIOS
Desde o início até o fim do Dia da Responsabilidade So-
cial, os participantes foram acompanhados por alunos 
dos diversos cursos da graduação da FAAP. 

Da esquerda para a direita: Diego Nunes, Pauê Aagaard, Ivete do Carmo Thomaz Perez, representante da secretária de Educação de São Paulo, prof. João 
Cardoso Palma Filho, da Secretaria de Educação do Estado de São Paulo, prof. Victor Mirshawka, diretor-cultural da FAAP, prof. Claudio Lembo, secretário de 
Negócios Jurídicos da cidade de São Paulo, Ivan Mano Neves, subprefeito substituto da Sé, José Bettio, Camilo Guedes e prof. Henrique Vailati Neto, diretor 
do Colégio FAAP.

Gabriel Sanches, do FAAP Social.

 Alunos das escolas se dirigem para as oficinas.



Visita à exposição Moda no Brasil. Pauê durante a palestra Superando Desafios.

Aula de dança com o prof. Saymon Gomes.

Da esquerda para a direita: Polini P. Alves, Claudia Levental 
e Ingmary Niche, do setor de eventos da FAAP.

Os alunos mais empolgados com a atividade 
de dança ganharam livros como prêmio.
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Esses voluntários ficaram responsáveis por dar apoio 
ao staff do evento e aos professores das oficinas, além 
de promover a integração entre os jovens das escolas.
A participação de nossos alunos foi fundamental para 
garantir o bom andamento e sucesso do evento. Todos se 
dedicaram, encarando o desafio como um trabalho sério.
Do outro lado, essa experiência pode ajudar os alunos em 
sua formação como cidadãos, na medida em que propor-
ciona o contato com ações de responsabilidade social.
Vale destacar a importante atuação de alunos voluntários 
do Colégio FAAP, que participaram das oficinas de Argila 
e Animação com Massinha, auxiliando os professores 
da FAAP.

DEPOIMENTOS DE ALGUNS PARTICIPANTES
Sobre a oficina de Teatro – Jogo e Imaginação, 
desenvolvida pelo prof. Marco Antônio Pâmio
á “O professor é ótimo, educado, engraçado, sabe ex-
plicar e conversar.”
á “Bastante interativa, estimulante e também engraçada.”
á “O professor faz seu trabalho como poucos. Ele sabe 
lidar com o aluno.”

Sobre a oficina de Cartazes dirigida pela profa. 
Andréia de Sá Carneiro
á “A professora fala com os alunos num tom que os 
motiva a não desistirem da atividade.”
á “A atividade fez com que expressamos nossos senti-
mentos e ideias.”
á “Estimulou nossa criatividade de uma forma muito 
legal e leve.”

Sobre a oficina de Argila ministrada pela profa. 
Vera Lúcia de Mendonça Africani
á “Além de ser uma excelente produção recreativa, nos 
deu a noção do quão longe pode ir a criatividade e as 
dificuldades de colocá-la em prática.”
á “A professora tem muito talento e me ajudou bastante, 
deu várias ideias.”

Sobre a oficina de Animação com o prof. Eliseu Lopes
á “Foi muito engraçado brincar com a massinha, fazer 
bonecos e criar cenas.”
á “O professor sabe ter paciência, é alegre e ajuda 
bastante.”

Pausa para almoço durante o evento.

Menina se diverte com o Segway.

Oficina de Argila.



Sobre a oficina de Criatividade desenvolvida pela 
profa. Stela Maris Sanmartin
á “Achei muito divertida a aula, adorei todas as atividades.”
á “Bem proveitosa, nos faz refletir e dar muita risada.”
á “Muito animada e divertida, supersimpática e criativa. 
Superfofa!”
á “Aprendemos a olhar dentro de nós e conseguir ex-
pressar vários sentimentos em pouco tempo.”

Sobre a oficina de Criatividade apresentada pelo 
prof. Humberto Massareto
á “Soube nos mostrar que a escola é muito importante 
para a nossa vida.”
á “Uma excelente aula que nos ajudou a conhecermos 
nossa criatividade, mostrando que somos inteligentes e 
podemos chegar ao nosso objetivo.”

DESCRIÇÃO DAS OFICINAS
Criatividade, apresentada pelo prof. Humberto 
Massareto
á Descrição da atividade – Técnicas da criatividade para 
fazer a diferença no mundo e na vida.

á Objetivo da oficina – Despertar nos jovens a percepção 
de que todas as pessoas são criativas e, tendo controle 
disso, ser possível gerar mais e melhores ideias. 
á Importância para o aluno – Mudar o mundo a partir 
de sua visão pessoal e o reflexo desta no cenário (co-
munidade, família, cidade, país etc.) em que se insere.

Criatividade, lecionada pela profa. Stela Maris 
Sanmartin
á Descrição da atividade – Os alunos foram estimula-
dos a produzir textos e imagens por meio de técnicas 
de criatividade para, a partir deste material, elaborar 
um texto poético e uma imagem para este texto que foi 
apreciado pelo grupo.
á Objetivo da oficina – Experimentar procedimentos 
criativos para criação de texto e imagem.
á Importância para o aluno – Perceber que há método 
para criar e que as linguagens artísticas permitem comu-
nicar e expressar ideias e sentimentos.

Animação (stop-motion) com Massinha, coorde-
nada pelo prof. Eliseu Lopes.

Prof. Humberto Massareto em sua oficina de Criatividade.

Oficina de Cartazes. Prof. Eliseu Lopes em sua oficina de Animação com Massinha.

Oficina de Teatro.
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á Descrição da atividade – A oficina foi realizada utilizan-
do softwares livres e gratuitos, Webcam e computadores 
comuns, o que permitiu que os participantes pudessem 
continuar desenvolvendo suas experiências com anima-
ção em casa. Os grupos modelaram bonecos e criaram 
cenas para animações em stop-motion.
á Objetivo da oficina – Despertar o interesse dos alunos 
para uma carreira ainda pouco conhecida e divulgada 
como profissão.
á Importância para o aluno – Perceber que é possível 
realizar animações em casa sem a necessidade de equi-
pamentos ou estruturas muito sofisticadas.

Cartazes, coordenada pela profa. Andréia de Sá 
Carneiro
á Descrição da atividade – Desenvolver um cartaz 
através de colagem e desenho utilizando-se de revistas, 
jornais e canetinhas hidrocor.
á Objetivo da oficina – Através de uma discussão sobre 
o tema abordado, estimular e propiciar aos alunos con-
dições para a criação de um cartaz.
á Importância para o aluno – Abordagem de problemas 
urbanos ligados a uma grande metrópole como São 
Paulo, gerando soluções por intermédio da colagem e 
do desenho na criação do cartaz.

Argila, dirigida pela profa. Vera Lúcia de Men-
donça Africani
á Descrição da atividade – Modelagem de peças artís-
ticas e utilitárias.
á Objetivo da oficina – Elaborar e realizar produções 
artísticas, analisando, refletindo e compreendendo os 
diferentes processos da modelagem.  

á Importância para o aluno 
– Ampliar seu conhecimento. 
Construir peças. Enfrentar as 
dificuldades do material, e prin-
cipalmente criar.

Teatro – Jogo e Imaginação, 
orientada pelo prof. Marco 
Antonio Pâmio
á Descrição da atividade – Fo-
ram propostos jogos e exercícios 
dramáticos.
á Objetivo da oficina – Estimular 
o processo interativo e a prática 
do jogo teatral.
á Importância para o aluno 
– Despertar a criatividade, a 
prontidão e a imaginação, ele-
mentos importantes para o de-
senvolvimento do ser humano, 
tanto em sua vida pessoal quanto 
profissional.

Nos bastidores, os humoristas Gustavo Miranda, Edu Nunes, Marcio Ballas, 
Daniel Tauszig e os apresentadores do SBT, André Vasco e Yudi Tamashiro.

O apresentador do SBT Yudi Tamashiro 
entregando a um aluno um Nintendo Wii.

Os apresentadores do SBT Yudi e André 
Vasco conversando com os jovens.



VOLUNTÁRIOS DE 
TODO O MUNDO, 
UNI-VOS! 
Por prof. Henrique Vailati Neto, diretor do Colégio 
FAAP de São Paulo

Ler as mensagens contidas nas entranhas dos movimentos 
sociais, quer das massas, quer dos microgrupos, é o desafio de 
várias ciências, é a obrigação inequívoca do educador, pois, na 
maioria das vezes, não se dá conta de mudanças imperceptíveis 
que ocorrem ante os seus olhos e que influem decisivamente 
em suas estratégias pedagógicas.
Dito isso, nos reportamos a um comportamento que, mesmo 
sendo já nosso conhecido, possivelmente estará inscrito na-
quela categoria de acontecimentos não apenas desconhecidos, 
mas surpreendente para quem não tem contato mais estreito 
com nossos jovens: o desejo de colaborar, de se juntar a 
movimentos de cunho social.

A partir de um convite, sem nenhuma recompensa, para trabalhar, 
durante uma tarde de sábado, com outros jovens de condição mais 
humilde, nossos alunos não somente extrapolaram a solicitação, 
como ficaram contrariados por não existirem mais vagas para 
inscrever os excedentes que faziam questão de participar.
Mesmo previsto, é muito bom contar, para quem ainda não 
percebeu, que temos uma juventude sensível e disposta a 
ser cidadã longe dos refletores, distante da necessidade de 
reconhecimento ou recompensas e, se não faz mais, é porque 
muitos ainda não perceberam seu potencial ou, muito pior, 
talvez temam a concorrência e insistam em infantilizar esses 
moços que apenas precisam de espaço e oportunidades.
Se a paráfrase que demos ao título remete a um mundo e a ide-
ais que morreram com o século XX, os ideais do voluntariado, 
no vácuo aberto pela falência de outros tantos, já mostraram 
seu poder de transformação e sua incrível penetração nas 
novas e antigas gerações que viram neles substitutos eficazes 
às instituições seculares falidas e, entre elas, o Estado.
A seguir, daremos voz aos atores do Colégio FAAP que, em 
nosso Dia da Responsabilidade Social, motivaram este artigo e 
fortaleceram nossas crenças nos jovens, portanto, no futuro.

IMPRESSÕES DOS ALUNOS VOLUNTÁRIOS DO 
COLÉGIO FAAP: 
“Enriquecer espiritualmente e poder ajudar o próximo 
são possibilidades que surgem a todos os momentos 
dentro da FAAP.” 
Alexandre de Castro Alonso.

“Sinto-me honrada em poder mostrar um pouco como 
é minha vida na FAAP e ver a felicidade dos outros com 
algo que, para mim, é natural.”
Alexa Endo Nicolini.

“Eu fiquei em uma bancada e aju-
dei uma menina a fazer um skate. 
Depois, auxiliei outros meninos na 
execução de seus trabalhos. Se 
ocorrerem outras oportunidades, 
pretendo trabalhar novamente.”
Beatriz de Freitas Spinola Cas-
tro.

“Com certeza, os nossos convida-
dos tiveram um grande aprendiza-
do aqui no campus da FAAP, mas 
nós, do Colégio FAAP, também 
tivemos uma experiência que 
vamos lembrar para o resto de 
nossas vidas.”
Eduardo Levy Sassi.

“Achei uma ótima ideia os alunos 
do Colégio FAAP terem a oportu-

nidade de participar do Dia da Respondabilidade Social, 
pois é muito bom ajudar as pessoas e vê-las felizes por 
causa dessa ajuda.”
Felipe Calegari Marques.

“No fim do dia eles saíram muito felizes com os resulta-
dos. Para mim, foi muito importante ter participado desse 
momento que, para eles, também foi.”
Guilherme D’Almeida Lima.

Auditório lotado durante as apresentações do Dia da Responsabilidade Social.
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“Nem todos podem 
trilhar o caminho 

da arte. Mas a arte 
pode mudar o ca-
minho de todos.”  

Mario Ramos

OFICINA DE 
CERÂMICA
Por Vera Lúcia Mendonça Africani, professora de 
Artes e Criatividade do Colégio FAAP
                                                                    
Acompanhando o homem desde sua primeira morada, a arte da 
modelagem em Argila segue seus caminhos contando a história, 
vivendo a vida, projetando o futuro.
No Dia da Responsabilidade Social, 
na oficina de Cerâmica, os meus alu-
nos volutários do Colégio FAAP e eu 
pudemos oferecer  aos alunos da es-
cola Ceneart técnicas de modelagem, 
informações e exercícios para o seu 
desenvolvimento. 
Modelar com argila é pura magia que 
nos remete a muitas possibilidades 
criativas, formas tridimensionais que 
expressam nossos sentimentos, va-
lores, talentos, dificuldades interiores 
que emergem para serem trabalhadas 
com paciência e determinação.
Para os alunos, o ato de modelar em argila foi de total satis-
fação. 

Ao entrarem em contato com a argila muito flexível e maleável, 
perceberam o quanto ela favorece a criatividade, estimula o 
imaginário e puderam mergulhar em seu fazer. 
A criação de nossas próprias imagens é um meio de entrar 
em contato com nossos sentimentos. Com frequência, ao nos 
comunicarmos uns com os outros, usamos imagens como re-
ferência, as quais funcionam como pontes entre nós e tornam 
fáceis e naturais algumas trocas de confidências que seriam 
muito difíceis sem a presença da imagem. Uma imagem pre-

enche espaços que as palavras não 
podem expressar.
Por ser símbolo de nascimento, carac-
terística que a leva a superar qualquer 
material modelável, a argila facilita a 
espontaneidade e a verbalização dos 
sujeitos. 
Pelo contato e pressão da mão, ela 
se modela, de maneira reversível, ao 
toque de quem a manipula, pelo rápido 
desencadear de uma resposta emotiva 
que ficará registrada na peça como o 
resultado e a representação de toda 
uma vivência.

“Criar uma obra é criar um mundo...”, escreveu Kandinsky.
Procuramos fazer deste sábado uma aventura fantástica, pois: 
“Não houve um caminho, cada um o fez ao caminhar.”

Da esquerda para direita os alunos do Colégio FAAP: Felipe Calegari Marques, Alexa Endo Nicolini, Eduardo Levy Sassis, Guilherme D’Almeida Lima, a profa. 
Vera Lúcia de Mendonça Africani, José Tadeu Silva Zacharias, Bruno Urizzi Cruvinel, Beatriz de Freitas, Eric Cuder, Marina Massa, Alexandre de Castro, 
Melanie Zarzur Curi, Elisa Peduti Sonner, Roberta Bonani, Larissa Cassiolato Roma, Isabella Sarno Caldas e o auxiliar da oficina de Modelagem, Altair de Paiva 
Siqueira.



“Uma experiência única de conhecer tantas pessoas, de di-
versos locais e costumes diferentes, em tão pouco tempo.”
José Tadeu Sila Zacharias.

“Consegui ajudar umas meninas que estavam em minha 
bancada dando dicas de coisas que elas gostariam de 
fazer. Se, no ano que vem, tiver outra oportunidade, vou 
adorar participar novamente.”
Marina Massa Regina Marchettti Moraes.

ANOS ANTERIORES
O Dia da Responsabilidade Social na FAAP, que em 2012 
chegou à sua 6ª edição, sempre primou pela qualidade 
das atividades desenvolvidas.
Em 2007, o evento teve a participação de oito escolas 
públicas de São Paulo e contou com a presença do 
apresentador Gugu Liberato e do roqueiro Supla. Já em 

2008, Supla veio com seu irmão, João Suplicy, com a 
banda Brothers of Brazil. Todos os participantes eram 
provenientes da E.E. Profª Zuleika de Barros, devido a 
uma parceria entre a FAAP e a escola, com o objetivo de 
desenvolver o ensino e a aprendizagem.
Em 2009, os participantes vieram de escolas públicas de 
São Paulo, Santana de Parnaíba, Sorocaba e Mogi das 
Cruzes e puderam assistir a um espetáculo teatral do 
grupo Jogando no Quintal, entre outras atividades. Já em 
2010, o evento teve a parceria da Secretaria Municipal 
de Assistência e Desenvolvimento Social (SMADS) que 
trouxe alunos de Centros para Juventude. A banda ado-
lescente Capslock fez a alegria dos presentes.
A apresentadora Chris Flores foi a convidada da edição 
de 2011, representando, na época, a Organização das 
Nações Unidas (ONU) como embaixadora do Ano Inter-
nacional das Florestas.

Os humoristas Marcio Ballas, Gustavo Miranda, Edu Nunes, Guilherme Tomé 
e Daniel Tauszig durante a apresentação do espetáculo Noite de Improviso.

Os jovens encenando durante a oficina 
de Teatro do prof. Marco Antonio Pâmio.

Os jovens reunidos em torno da profa. Stela Maris na oficina de Criatividade.


