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UM DIA DIFERENTE PARA AS CRIANÇAS
Sair de uma aula, de uma prova ou de um trabalho que 
durou horas e ir direto para uma ação social, para muitos, 
pode ser algo pesado, chato e cansativo, mas, para nossos 
alunos, calouros e veteranos, é uma oportunidade. Oportu-
nidade de contemplar sorrisos, realizar sonhos e vontades 
e tornar um dia especial e marcante para as crianças.
Os calouros e veteranos da FAAP receberam uma breve 
explicação do funcionamento da entidade, e o melhor, as 
próprias crianças fizeram questão de apresentar a casa e 
explicar seu funcionamento, abrindo as atividades do dia.
Na chegada, cerca de 130 crianças da ASA (Associação 

Santo Agostinho), localizada no bairro do Mandaqui, em 
São Paulo, foram surpreendidas com uma festa de Dia 
das Crianças com direito a salgados, sucos, iogurte, água 
de coco, salada de frutas e, para diversão, uma grande 
cama elástica e um inflável de futebol de sabão. Como 
o dia estava quente, foi um momento propício para as 
crianças se jogarem no brinquedo e brincarem de gol a 
gol com o futebol de sabão. 
Até aí seria tudo normal, porém, os nossos alunos entra-
ram na brincadeira, pulando no brinquedo e se divertindo 
juntos. Todos ficaram encharcados de água, satisfeitos 
e souberam aproveitar o dia. 

Calouros e veteranos da FAAP preparam 
uma festa do DIA DAS CRIANÇAS no 
segundo semestre de 2012. A ação faz 
parte do TROTE SOLIDÁRIO

Por Gabriel Sanches, da FAAP Social.

Os estudantes da FAAP sendo recepcionados pelas 
crianças da Associação Santo Agostinho (ASA).
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É este o objetivo da FAAP: fazer com que o 
aluno se sinta à vontade, pronto pra iniciar sua 

vida acadêmica da melhor forma possível

As alunas Nicolle Ticianelli Bianchini (à esquerda) e Lenna 
Guimarães com as crianças na fila do futebol de sabão.

O aluno Bruno Conti fez questão de entrar 
no futebol de sabão com as crianças.

Da esquerda para a direita: João Freire, Gabriel Sanches (FAAP Social), Davi An, Mayara Ugucione e Fabiana Zarzur, com as crianças da ASA.



Os alunos João Freire e Mayara Ugucione recebendo das 
crianças explicações sobre o funcionamento da ONG.

Os estudantes Fabiana Zarzur e Bruno Conti 
se divertindo no brinquedo pula-pula.

O estudante João Freire conversando com as crianças.

O estudante José Victor Ugucione durante 
as atividades na quadra da Associação.

A aluna intercambista Claret Zárate com as crianças da ASA.



DEPOIMENTO DOS ALUNOS 
“Sou aluna do curso de Relações 
Internacionais (RI) e tive o privi-
légio de participar da ação social 
da FAAP que ocorreu na segunda 
semana do mês de outubro na 
ASA (Associação Santo Agosti-
nho). A experiência, certamente, 
me acrescentou muito e a alegria 
das crianças que ali passam suas 
tardes foi contagiante. Todos 
deveriam fazer algo do tipo pelo 
menos uma vez na vida! Por sorte, 
a FAAP me proporciona momentos como estes, os quais 
não só me tornam um ser humano melhor, como tam-
bém possibilitam ver sorrisos nos rostos tão inocentes 
e puros.”
Mayara Ugucione, aluna do curso de Relações 
Internacionais da Faculdade de Economia.

“Sou aluno de RI e tive a sorte 
de participar de mais uma ação 
social realizada pela FAAP na ASA 
(Associação Santo Agostinho). 
Passamos a tarde com dezenas de 
crianças, brincando, interagindo, 
dividindo nossas histórias, e, as-
sim, vivi momentos inesquecíveis 
que vou lembrar para sempre. De 
uma tarde que seria apenas diver-
tida, tirei grandes lições. Passei 
por um daqueles momentos em 
que você percebe que reclamar da 
vida dá muito mais trabalho do que fazer e compartilhar 
o bem.”
João Freire, aluno do curso 
de Relações Internacionais (RI).

“Não existe melhor sensação no 
mundo do que saber que você 
está ajudando o próximo. Muitas 
pessoas acham que os ensina-
mentos vêm de pessoas mais 
velhas e experientes. Para mim, a 
melhor lição é aquela que vem de 
uma criança, e eu aprendi muito, 
pois foi compartilhando esse dia 
com elas que eu percebi que, 
mesmo na dificuldade, a alegria 
e o sorriso no rosto sempre per-
manecerão.”
Fabiana Zarzur Saad, aluna da 
Faculdade de Administração.

“Às vezes, ficamos apenas vivendo em uma bolha dentro 
de nossa comunidade e esquecemos a dura realidade 
que a maioria da população brasileira vive. O projeto me 

ensinou, em particular, a olhar 
com mais interesse para as ações 
sociais em que muitas pessoas 
estão envolvidas e não fazemos 
nem ideia de sua existência, fora 
a desconfiança que temos se o 
projeto é para valer ou apenas ‘um 
faz de conta’. Adorei conhecer 
pessoas que dedicam seu tempo 
a projetos sociais, aproveitando-o 
muito melhor do que eu.”
Davi An, aluno do curso 
de Economia da FAAP.

“Sou aluno do oitavo semestre 
de RI. Através da Jr. FAAP, tive 
a oportunidade de passar por 
uma experiência incrível na As-
sociação Santo Agostinho (ASA). 
Conhecemos e passamos o dia 
interagindo com as crianças da 
instituição. Pulamos na cama 
elástica e até jogamos futebol 
de sabão, tudo para promover a 
alegria dos pequenos. Ao final do 
dia, fui embora com uma visão 
mais transparente da vida, valorizando as verdadeiras 
preocupações do dia a dia.” 
Bruno Monti, aluno do curso de RI da Faculdade de 
Economia.

RECEPÇÃO DE CALOUROS 2012 – 2º SEMESTRE
O momento de entrar na faculdade é de tensão, con-
centração e preparação para poder fazer o vestibular 
tranquilo e acertar o máximo de questões possíveis. Nada 
mais justo que, depois de tanto esforço, nossos alunos 
tivessem um primeiro dia de aula diferente, no qual eles 
pudessem relaxar, conhecer a faculdade e o melhor: 
conhecer os outros calouros e os veteranos.
É este o objetivo da FAAP: fazer com que o aluno se sinta 
à vontade, pronto pra iniciar sua vida acadêmica da melhor 
forma possível. Aqui na FAAP, nosso aluno é incentivado 
e convidado a participar ativamente das ações sociais. 
Aqui, ele vê na prática a não aceitação da Fundação do 
trote convencional que já foi e ainda é alvo de polêmica. 
O Trote Solidário da FAAP conta com diversas atividades 
ao longo do dia. Os alunos assistem a uma palestra dos 
diretórios e centros acadêmicos e a um espetáculo de co-
média; logo após, participam de gincanas divertidas como 
a prova de Mister e Miss Bixete e a prova de Quem Come 
Mais. Durante as atividades, os alunos podem saborear 
pastéis, cachorros-quentes, churros, algodão-doce, refri-
gerantes, tudo isso acompanhado de uma boa música.
O projeto, intitulado Super Liga Social, conta também 
com ações sociais que são realizadas ao longo do semes-
tre, como a arrecadação de alimentos que são cedidos 
às instituições indicadas pelos próprios alunos.


