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O dia 7 de maio de 2013 foi emocionante não só para os 
90 jovens da entidade Casa do Zezinho que participaram 
de diferentes atividades culturais e esportivas na FAAP, 
mas também para 62 dos nossos alunos de graduação 
que atuaram como voluntários no evento, o qual ocorreu 
no período da tarde no campus de São Paulo.
A iniciativa foi a última etapa envolvendo o Trote Solidário 
do primeiro semestre de 2013. Em fevereiro, foram doadas 

800 latas de leite em pó e houve uma recepção aos calouros 
bem amistosa, evitando-se o trote convencional.
Esta edição trouxe algumas novidades. Uma delas foi o fato 
de a ação de voluntariado ser realizada na própria FAAP ao 
invés de os alunos visitarem alguma entidade ou uma organi-
zação não governamental (ONG). O principal resultado posi-
tivo disso foi o fato de comparecerem 62 alunos voluntários 
para participar das atividades. Um número muito expressivo 

Por Andrea Sendulsky, coordenadora do FAAP Social.

AÇÃO SOCIAL DO TROTE 
SOLIDÁRIO DO PRIMEIRO 

SEMESTRE DE 2013
Alunos da FAAP realizam tarde de  

atividades para jovens da Casa do Zezinho

Os alunos voluntários da FAAP 
que participaram da ação social.



que demonstra a consciência 
dos estudantes para esse 
tipo de ação e a vontade de 
ajudar de alguma forma.
Outra diferença foi que ape-
nas os alunos atuaram como 
professores das oficinas 
propostas. Esse fato, além 
de explorar competências 
e habilidades, evidencia um 
maior envolvimento e com-
prometimento do corpo dis-
cente.
As atividades começaram 
por volta de 14 h do dia 7 de 
maio no auditório da FAAP. 
Os adolescentes da Casa 
do Zezinho puderam assistir 
ao espetáculo Noite de Im-
proviso, com Marcio Ballas 
(SBT), Edu Nunes (SBT), 
Marco Gonçalves (RedeTV!) 
e Guilherme Tomé. Todos 
se divertiram e ficaram 
felizes ao ver pessoalmente figuras que eles conheciam 
e admiravam da televisão. “Achei da hora ver que eles 
fazem aqui igual ao que fazem no programa e nada é 
combinado”, comentou um dos “zezinhos” sobre os jogos 
de improviso dos comediantes.
Após o espetáculo, os participantes foram divididos em 
grupos e seguiram para as diversas oficinas. Parte deles 
foi encaminhada para as quadras coberta e descoberta e 
ali participaram de jogos esportivos. Os outros se dividi-
ram entre as oficinas de desenho, fotograma, produção 

de camisetas e robótica. Durante uma hora e meia, os 
“zezinhos” colocaram a mão na massa e produziram 
peças de arte, moda e mecânica, através da construção 
de um carrinho com motor.
Os “professores-alunos” Maria Eduarda Alcantara (pro-
dução de camisetas), Vagner Jorge (fotograma), Joyce 
Cristina da Silva (robótica), Nicholas Theo (desenho), 
Renan Carloto (desenho) e Felipe Marchese (desenho) 
brilharam na condução de suas oficinas. Foi bonito ver 
como eles conseguiram prender a atenção dos alunos, 

passando conteúdos bem interes-
santes e respeitando os horários 
estabelecidos.
“Eventos como o que participei 
hoje na FAAP me fazem ter um 
pouco mais de esperança em ter 
uma sociedade, um dia, quem sabe, 
não tão utópica, mas que pense um 
pouco mais no próximo e tenha 
menos essa característica de uma 
sociedade mesquinha e egoísta. 
Obrigado por essa oportunidade da 
FAAP Social e Casa do Zezinho, e 
até a próxima”, comentou o aluno 
Nicholas Theo, um dos responsá-
veis pela aula de desenho.
Na área de esportes, pudemos 
contar com o apoio de todos os 
integrantes e colaboradores da 
Atlética FAAP, incluindo os alunos 
Paulo Abud Luz, Thiago Nunes, 
Wellington Macedo e Rafael Lu-
nardelli.

Chegada da Casa do Zezinho à FAAP.

“Zezinhos” na oficina de robótica.
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 Wellington Macedo dá instruções para a oficina de esporte.

A partir da esquerda: Marco Gonçalves, 
Marcio Ballas e Guilherme Tomé.

Adolescentes da Casa do Zezinho montando carrinhos na oficina de robótica.

Rafael Lunardelli, aluno voluntário, 
dá início à oficina de basquete.

Participantes da oficina de desenho 
são orientados pelos voluntários.



Após as oficinas, para encerrar bem o dia, foi oferecido 
um lanche a todos os jovens da Casa do Zezinho e aos vo-
luntários: cachorro quente, churros, pipoca e refrigerante.
Os “zezinhos” gostaram muito da experiência e a equipe 
da FAAP e seus voluntários também. Principalmente pelo 
entusiasmo dos assistidos e educadores da Casa do Ze-
zinho, além de extrema disciplina, bom comportamento 
e organização de todos do grupo.
Outras ações como essa serão realizadas ao longo de 
2013 tanto na FAAP, quanto diretamente nas entidades 
beneficentes. Já estão agendadas as campanhas de 
arrecadação de agasalhos e de doação de sangue e o 
Dia da Responsabilidade Social. Além, é claro, do Trote 
Solidário do segundo semestre de 2013.

OFICINAS

á Fotogramas – São imagens realizadas sem a utili-
zação da câmera fotográfica. Colocam-se objetos em 
cima do papel fotossensível e se expõe o mesmo a uma 
fonte de luz. O resultado são imagens em preto e branco, 
formando sombras, desde as mais opacas até as trans-
lúcidas, dependendo do material utilizado.

á Produção de camisetas – Utilizando as técnicas de 
serigrafia, em que a impressão se dá através de uma tela 
com áreas vazadas por onde a tinta passa, os participan-
tes criaram suas camisetas escolhendo estampas e cores. 
O material produzido foi levado para casa.

á Desenho – Foram utilizadas técnicas de introdução 
ao desenho, em que os participantes trabalharam com 
figuras humanas a partir de um modelo vivo.

á Robótica – Após uma introdução sobre robótica 
educacional, os alunos montaram um protótipo de carro 
de corrida e fizeram uma competição.

Um aspecto da oficina de serigrafia.

O estudante voluntário, Nicholas Theo, auxilia os alunos numa das oficinas.Um flagrante da oficina de fotograma.
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ESTES SÃO OS VOLUNTÁRIOS NO 
EVENTO PARA A CASA DO ZEZINHO: 
Alessandra Aulicino, Aline Fucs, Aline Gaui, Ana Carolina 
Paranagua, Ana Razuk, Andre Braune, Anna Paula Furta-
do, Anna Stella Lo Ré, Anne Beatrice Drewes, Bernardo 
Veroneze, Bruna Alicia Alves, Caique Barral, Davi Na, 
Demétrio Roma, Fabio Sandeville, Felipe Marchese, 
Fernanda Contento, Flávia Mahfuz, Gabriel Charaf Bdi-
ne, Gabriela Kreling, Gabriela Madeira, Graziella Belfort, 
Guilherme Nogueira Dias, Igor Mantovani Frias, Isabela 
Barne Santos, Isabella Jereissati, Isabella Pohlot Perfeito, 
Jade Ferrer, João Freire, Joao Lutti , Joyce Cristina Silva, 
Juliana Matos, Loretta Tardelli, Luan de Oliveira Destro, 
Luiz Galvão, Luiza Maynart, Luciana Souza, Manuela 
Ceragioli, Marcela Molinaro, Marcela Passarini Dário, 
Maria Eduarda Alcantara, Marlon Ceni, Monique Luz, 
Nicholas Theo, Paulo Abud Luz, Paulo Egreja de Barros 
Monteiro, Rafael Lunardelli, Rafael Pissardini, Raphael 
Spinelli Azevedo, Raquel Pereira Silva Dell’ Agli, Renan 
Carloto, Rodrigo Pereira Parrella, Rodrigo Foz, Stephanie 
Reichmann, Thaís Tozatti, Thiago Nunes Bastos, Thiago 
Santos, Tiago Vaz, Vagner Jorge, Victor Nishitani, Victoria 
Villas, Wellington Macedo e Yara Nogueira.

Rodrigo Viana orientando os alunos na oficina de desenho.

 A barraca de churros fez muito sucesso.

Reação dos “zezinhos” ao apreciar o espetáculo.

Lanche de encerramento.


