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Voluntários e integrantes do FAAP Social, da esquerda para a direita, em
pé: André Fraga Moreira, Vi Thi Vo, João Lucas Braz, Felipe Mac Lean, Mariana Fernandes Gomes, Paloma P. de Almeida, Brunna L. de Oliveira Moraes, Débora Martinez Gryngras, Giovanna Begliomini, Veridiana Simons,
Renata Bednarski Lessa, Luana Fragale e Gabriel Sanches. Sentados: Bárbara Uetanabara Piai, Caio Náday C. Branco, Isadora Janones, Fernanda
Cordeiro de Proença, Paula Penavel Binato, Daniela Corsi, Beatriz Freire
Bianco, Beatriz Tortello Caiuby, Tassia Arrais de Campos, Andrea de A.
Sendulsky (FAAP Social), Mariana Mira Borges (FAAP Social), Isabela
Maria de Oliveira Costa e Paula Carramaschi Gabriel.

“dia da
responsabilidade social”
FAAP realiza o

300 alunos de escolas públicas participam de atividades culturais
e educacionais na Fundação
Por Andrea de Andrade Sendulsky, coordenadora de Comunicação da FAAP.

Realizar atividades culturais e educacionais com os alunos de escolas públicas, despertando-os para a importância do desenvolvimento desses aspectos para a sua
vida profissional e na formação da sua cidadania, foi o
objetivo principal do “Dia da Responsabilidade Social”,
realizado anualmente pela Fundação Armando Alvares
Penteado (FAAP).
A proposta, em 2009, foi oferecer oficinas práticas de
assuntos ensinados aos alunos do ensino médio, porém
com uma abordagem totalmente diferente da que eles
costumam ter em sala de aula. As atividades culturais
ficaram por conta de visitas ao Museu de Arte Brasileira
(MAB) da FAAP e apresentação de espetáculos teatrais.
“Quisemos mostrar, nesse encontro, que estudar pode
ser muito interessante e que a cultura, tão importante
ao desenvolvimento do aluno, não é, necessariamente,
privilégio daqueles com melhores condições financeiras”,
afirmou prof. Victor Mirshawka, diretor-cultural da FAAP.
A terceira edição do “Dia da Responsabilidade Social
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na FAAP” ocorreu em um sábado, dia 26 de setembro
de 2009, das 8h às 17h, quando 300 alunos de escolas
públicas do ensino médio, das cidades de São Paulo,
Santana de Parnaíba, Sorocaba e Mogi das Cruzes,
participaram do evento, que foi aberto pela presidente
do Conselho de Curadores da FAAP, Celita Procopio de
Carvalho: “Sejam muito bem vindos, a casa é de vocês”,
disse amigavelmente aos presentes.
Na sequência, o prof. Victor Mirshawka, diretor-cultural
da FAAP, saudou os participantes fazendo-lhes a pergunta: “Quando foi a última vez que vocês fizeram uma coisa
pela primeira vez?”. Como a resposta demorou um pouco
para vir, ele mesmo respondeu: “Hoje. Quando espero
que, na cabeça de cada um de vocês, comece a surgir
o sonho de um dia estudar na FAAP!”. Em seguida, ele
passou a palavra à secretária da Educação de Santana
de Parnaíba, Eliana Maria da Cruz Silva, que afirmou
estar muito feliz com o convite feito para as escolas de
seu município.
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Da esquerda para a direita: prof. Victor Mirshawka, diretor-cultural da FAAP; Celita Procopio de Carvalho, presidente do Conselho de Curadores da FAAP;
Cláudio Lembo, secretário dos Negócios Jurídicos do município de São Paulo; Celia Regina Munhoz, diretora da Secretaria da Educação de Santana de
Parnaíba; e Eliana Maria da Cruz, secretária da Educação de Santana de Parnaíba.
A presidente do Conselho de Curadores da FAAP, Celita Procopio de
Carvalho, saudando os participantes na abertura do evento.

Como os alunos acordaram cedo e muitos vieram de
longe, os professores da Academia FAAP Ana Paula
Romão e Rodrigo Barbagallo coordenaram uma aula de
alongamento no auditório 1, para animar o pessoal.
Todos seguiram, então, para o MAB-FAAP, para uma visita
à exposição Christian Lacroix: Trajes de Cena, que reúne
100 figurinos e 60 desenhos originais criados pelo estilista francês, para peças de teatro, balé e óperas. Muitos
nunca tinham entrado em um museu e, claro, ficaram
encantados. Até porque a exposição não se destaca só
pelas obras expostas, pois a iluminação e os cenários
também são muito bonitos.
Mas não só as obras do MAB que foram apreciadas pelos
visitantes. As esculturas espalhadas pelos corredores
e áreas externas do campus chamaram a atenção dos
alunos que, vez ou outra, paravam para fotografá-las.
O evento teve uma parte dedicada ao lazer e à descontração. A Academia FAAP preparou uma aula de hip-hop
(dança de rua originada nos Estados Unidos da América
como forma de expressão cultural). No começo, os alunos
ficaram um pouco tímidos, mas aos poucos se soltaram.
Os que mais se destacaram receberam brindes como
bonés e sandálias Havaianas da FAAP.
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Se depender da dedicação
dos voluntários e dos
funcionários da FAAP, o
evento tem tudo para
continuar dando certo
Após o almoço oferecido a todos, os alunos se dividiram
em grupos e seguiram para as oficinas, previamente
escolhidas conforme áreas de interesse. Ao todo, foram
11 atividades:

O prof. Victor Mirshawka, diretor-cultural da FAAP, falando sobre um dia
inolvidável que todos teriam na Instituição.

PROFESSOR

TEMA DA OFICINA

Andréia de Sá Carneiro

“EU SOU” – Produção de: Mídia-Cards (Cartões Postais)

Vera Africani

Modelagem em argila

Celso Solha

Jogo teatral, o exercício divertido de falar em público

Stela Maris Sanmartin

Criando com palavras e imagens

Jorge Miguel

A poesia de Fernando Pessoa

Marco Antônio Pâmio

Teatro - “Descobrimento de Brasis - A palavra poética repensando a Nação”

Neiva Pitta Kadota

As linguagens da Pós-Modernidade

Cristiane Cortez

Obtenção de sabonete líquido

Sergio Ricardo M. Penedo

Hacker

José Augusto Lopes

Automobilística: montando o protótipo de um veículo

Rodrigo Viana*

Construindo autômatos e robôs

* Rodrigo Viana é aluno da Faculdade de Engenharia que, por seu bom desempenho acadêmico, foi convidado a ministrar a oficina de robôs. Em 2008, ele
participou do evento como voluntário.

Algumas oficinas trouxeram surpresas aos participantes.
A profª. Andréia de Sá Carneiro viabilizou, com a produtora de mídia-cards MICA, que o melhor trabalho de
sua oficina fosse impresso em cinco mil cartões e que
serão distribuídos nos estabelecimentos comerciais de
São Paulo. O desenho escolhido foi de Bryan Abel Salas
Riquelme, aluno da EMEFM Vereador Antonio Sampaio.
Já os alunos participantes da oficina de sabonete líquido
puderam levar para casa o material que produziram. A
atração mais divertida do dia ficou por conta da apresentação do espetáculo Jogando no Quintal, com a improvisação dos palhaços. A partir de temas sugeridos pela
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plateia, os artistas, divididos em dois times, encenaram
situações engraçadas. Com o apoio de um cartão que
é azul de um lado e laranja do outro, a plateia votou na
equipe que teve a melhor performance. Como em toda
boa exibição de palhaços, o espetáculo terminou com
tortas na cara. Só que neste caso foi a plateia que jogou
tortas nos artistas.
Para o encerramento, a FAAP recebeu a subprefeita da
Lapa Soninha Francine para falar sobre responsabilidade
social. Com seu jeito informal e cativante de sempre, instigou os alunos a pensarem sobre a diferença entre culpa
e responsabilidade: “Muitas vezes, nós não temos culpa
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Aquecimento, aos cuidados dos professores da Academia FAAP.

A visita à exposição contou com o trabalho
do serviço educativo do MAB-FAAP.

300 alunos de escolas públicas estiveram presentes no evento.

A equipe da administração geral foi
essencial para o sucesso do evento.

por estarmos envolvidos em um acidente de carro, pois
o erro foi de outro motorista. Porém temos responsabilidade sobre o acidente, pelo fato de termos participado
do ocorrido”, exemplificou.
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Como forma de agradecer a participação das escolas, a
FAAP sorteou aos alunos um iPod, uma câmera digital e
um netbook. O “Dia da Responsabilidade Social” ocorre
na FAAP desde 2007 e surgiu de uma iniciativa da ABMES (Associação Brasileira de Mantenedoras de Ensino
Superior). A proposta era de que num mesmo dia as
instituições de ensino superior (IESs) realizem ações
sociais nas suas dependências.
Em 2007, o “Dia da Responsabilidade Social” na FAAP
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. Juntos, formam a banda Brothers of
Brazil. Todos os participantes foram 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.
Voluntários e funcionários
Todos os anos, dezenas de alunos de diferentes cursos da
FAAP se candidatam às vagas de voluntários para o “Dia
da Responsabilidade Social”. Após seleção, passam por
um treinamento, ficando aptos a participar do evento.
O trabalho de nossos alunos é, sem dúvida, um dos mais
importantes do evento. Aliás, é difícil imaginar que as coisas dariam certo sem a participação deles. Além do apoio
dado ao staff e aos professores da FAAP, cada um ficou
responsável por um pequeno número de participantes,
tendo como função guiar os jovens, encaminhá-los para
as oficinas corretas, tirar dúvidas e auxiliar o grupo no
que fosse necessário.
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A voluntária Beatriz Tortello Caiuby ajuda uma aluna na oficina de argila.

Grupo de alunas posa na entrada do prédio principal da FAAP.

O evento contou com
300 alunos, 9h de evento,
650 lanches servidos e 40
proﬁssionais envolvidos
E no ano que vem tem mais! Se depender da dedicação
dos voluntários e dos funcionários da FAAP, tem tudo para
dar certo outra vez. Diversos setores se empenharam
não só no dia do evento, quando abdicam de atividades
pessoais para trabalhar no fim de semana, mas também
durante a pré-produção do “Dia da Responsabilidade
Social”. Obrigada a todos: diretoria da entidade mantenedora, corpo docente, voluntários, Agência FAAP,
Central de Estágios, setores audiovisual, CCO, RTV,
informática, fotografia, ao MAB, a administração geral e
aos inspetores, técnicos das oficinas, elétrica, segurança,
almoxarifado e compras.
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Oficina de obtenção de sabonete líquido.

Alguns alunos brilharam com os seus passos de hip-hop.
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Espetáculo teatral Jogando no Quintal.

DEPOIMENTOS DE AlGuNS AluNOS
Ao final das oficinas, os alunos preencheram uma avaliação sobre as atividades que tinham acabado de fazer.
Os comentários foram escritos de forma anônima, para
termos veracidade nas respostas.

yan Abel Salas
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“Aprendi coisas novas que posso usar para
o futuro. Foi uma oportunidade única e
muita bem-vinda”, sobre oficina de modelagem
em argila, da profª Vera Africani.

“Possibilitou experimentar outro universo
e vivenciar situação única”, sobre oficina de
Criatividade, da profª Stela Maris Sanmartin.

“A aula foi prazerosa, a professora trouxe
confiança para nós, víamos nos olhos dela a
vontade de ensinar”, sobre oficina de Literatura,
da profª Neiva Pitta Kadota.

“O professor é muito divertido e animado,
sabe passar o seu conhecimento muito bem;
ele é fera no que faz”, sobre oficina de Teatro,
do prof. Marco Antonio Pâmio.
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Soninha Francine, subprefeita da Lapa, durante o encerramento
do evento, passando uma mensagem de estímulo aos jovens.
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