Chegada dos primeiros ônibus à FAAP.
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RESPONSABILIDADE SOCIAL

Alunos do ensino médio das escolas
públicas participam da 5ª edição do

Dia da Responsabilidade
Social na FAAP
Um total de 300 alunos de escolas públicas do interior e da capital
de São Paulo fizeram parte da edição comemorativa do evento.
Por Andrea Sendulsky, coordenadora de Comunicação da FAAP.
Fotos: Fernando Silveira e Flávia Watanabe.

Parece que foi ontem que me reuni com o prof. Victor
Mirshawka, diretor-cultural da FAAP, para discutirmos
a primeira edição do Dia da Responsabilidade Social.
“Tem que ter a cara da FAAP”, “Vamos chamar escolas públicas?”, “Que atividades vamos desenvolver?”,
“Qual será a participação dos nossos professores?”.
Essas foram algumas das questões debatidas para se
estabelecer o formato do evento: seria uma “amostra
grátis” de tudo que a Fundação realiza e acredita ser
importante para o desenvolvimento do ser humano de
forma integral, não só do profissional competente,
mas também do cidadão consciente, preocupado com
as questões sociais, e tendo a cultura como valor
intrínseco à sua formação.
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O Dia da Responsabilidade Social traz um pouco de tudo
isso ao oferecer aos alunos de escolas públicas a oportunidade de passar um dia no campus da FAAP, participando
de atividades culturais e educacionais, com o objetivo de
abrir as janelas para um mundo talvez desconhecido para
esses jovens, despertando-os para outros interesses que
extrapolam seus conhecimentos e a rotina de suas vidas.
Ao mesmo tempo, a participação de nossos alunos dos
cursos de graduação e do Colégio FAAP como voluntários desse dia possibilitou o contato com uma realidade
diferente da que estão acostumados e a chance de darem a sua contribuição para pessoas que não tiveram as
mesmas oportunidades que eles.
Algumas coisas mudaram desde a primeira edição do
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Oficina de Animação stop motion com massinha.

Oficina de teatro.
Prof. Victor Mirshawka (à direita) ao lado do atleta Pauê.

Alunos da EE Alexandre de Gusmão constroem foguete para lançá-lo no ar.

evento em 2007: os participantes passaram a receber
uma camiseta para usar no dia, o número de voluntários,
professores e funcionários envolvidos, aumentou, a programação foi sendo lapidada a cada edição e o evento
como um todo se aperfeiçoou. Permaneceu o espírito de
cidadania e solidariedade que envolve todas as edições
do Dia da Responsabilidade Social na FAAP.
24 de setembro de 2011
Sete horas da manhã do sábado, dia 24 de setembro de
2011. A equipe do staff e os alunos voluntários do Dia da
Responsabilidade Social já estavam a postos para receber
os mais de 300 alunos e 30 professores do ensino médio
de escolas públicas das cidades de Jundiaí, São José dos
Campos, Sorocaba, Registro e São Paulo.
Aos voluntários, alunos dos cursos de Administração,
Direito, Rádio e Televisão, Publicidade, Relações Internacionais e Desenho Industrial, caberia a missão de
credenciar os participantes, além de acompanhá-los
durante todo o dia, como uma espécie de padrinhos, levando os grupos de uma atividade a outra e promovendo
integração entre eles.
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Os primeiros ônibus a chegarem foram os da cidade de
São José dos Campos, com vários olhinhos curiosos dos
alunos que observavam cada detalhe do saguão principal
do prédio 01 da FAAP. “Nossa, que lindo! Tia, posso tirar
foto?”, perguntou educadamente uma menina.
Pouco a pouco, foram chegando os ônibus das outras
cidades do interior e também da capital, provenientes
da Emef Celso Leite Ribeiro Filho e do EE Alexandre de
Gusmão. Às cidades que não conseguiram provisionar o
ônibus, a FAAP providenciou isso, de forma a garantir a
participação dos interessados.
Já com um som animado na praça do Sol, os participantes
receberam um lanche mais que merecido após minutos
ou horas de viagem e começaram a se enturmar com os
nossos alunos de graduação e do Colégio FAAP.
Seguiram então para o auditório 01, para aguardar a
abertura do evento. Estou do lado de fora do auditório
organizando as escolas que ainda não entraram, quando
escuto, com surpresa, alguém falando no microfone e
penso “Será que já começaram o evento, mesmo sem
todos terem entrado no auditório?”. Então vejo que
uma de nossas voluntárias, percebendo que os jovens
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Lançamento de foguete.

Muita animação dos estudantes durante a abertura do evento.

participantes estavam inquietos e querendo que as atividades começassem logo, acalmou a ansiedade de todos
cantando e fazendo-os cantar junto! Sorrio pensando
que ela entendeu totalmente o espírito do evento, não
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só ajudando o staff, mas, principalmente, enturmando e
entretendo o público. Saio do auditório com a certeza
de que o dia será um sucesso!
Para iniciar oficialmente o Dia da Responsabilidade Social
na FAAP, sobe ao palco o prof. Victor Mirshawka, diretor-cultural da FAAP, que dá as boas-vindas e passa uma
mensagem a todos os presentes. “Que vocês das várias
escolas e cidades aqui presentes tenham como sonho
continuar a estudar para entrar em uma boa faculdade.”
O professor relatou que ele próprio havia estudado na EE
Alexandre de Gusmão, em São Paulo, uma das escolas
participantes do evento.
Victor Mirshawka aproveitou o momento também para
anunciar um projeto social que será lançado em Registro
em 2012. A criação de uma turma de 40 alunos do ensino médio, em período integral, na EE Dr. Fábio Barreto,
usando a metodologia do Colégio FAAP.
Pedro Magalhães, representante do secretário de Estado
da Educação de São Paulo, Herman Jacobus Cornelis
Voorwald, explicou que o projeto de escola em tempo
integral de Registro será feito em parceria com a Secretaria de Estado da Educação e a FAAP e comentou: “É um
projeto maravilhoso em que todos nós devemos acreditar
e torcer para que cada vez mais as outras instituições de
ensino superior (IESs) ou empresas privadas colaborem
com o governo para que a educação se torne uma coisa
séria, e que outros governos estaduais entendam que
promover educação é investir nos jovens, nos cidadãos
e na própria Nação.”
Na sequência, o prof. Henrique Vailati Neto, diretor do
Colégio FAAP, tomou a palavra para um momento emocionante da abertura. Contou um pouco da história de vida
do prof. Victor Mirshawka. “Era um menino humilde que
teve na vida uma chance para estudar e nunca deixou de
estudar. Talvez vocês não saibam, mas ele foi da equipe
campeã mundial de basquete do Brasil de 1963. E ele
criava problema com o técnico, pois levava livros para o
treino e ficava corrigindo provas, pois já era professor.
Estou dizendo isso pois, apesar de ele ter sido campeão
mundial de basquete, nunca deixou de estudar. E por isso
foi bem-sucedido na vida.”
Aí chegou a vez de Cláudio Salvador Lembo, ex-governador de São Paulo e atual secretário dos Negócios
Jurídicos do município de São Paulo e professor da
Faculdade de Direito da FAAP, proferir sábias palavras.
“É uma alegria estar com vocês esta manhã. É uma coisa
importantíssima que a FAAP faz: somar todos nós em
um único objetivo que é trabalhar pelo ensino e pela
educação e fazer com que vocês, de cidades diferentes, tenham o incentivo de se conhecer e ter um novo
relacionamento. O ser humano precisa ter um objetivo,
e o de vocês é estudar e serem melhores. Cada um de
nós deve ser o centro do mundo, e só se é o centro do
mundo quando se estuda e se obtém êxito na vida por
meio da educação. Quando o jovem quer, ele muda o
mundo. E vocês vão mudar o mundo para melhor, tenho
plena convicção.”
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Professor Henrique Vailati Neto, diretor do Colégio FAAP,
ressalta a importância do Dia da Responsabilidade Social.

Pedro Magalhães, representante do secretário de Estado da
Educação de São Paulo, Herman Jacobus Cornelis Voorwald,
no seu pronunciamento.

É com muito orgulho que intitulo o secretário
municipal Cláudio Lembo como o grande
padrinho do evento, pois ele simplesmente
participou de todas as edições, acreditando e
prestigiando o trabalhado desenvolvido!!!
O atleta Pauê Aagaard, que também participou
da abertura, falou aos presentes: “Vocês são Cláudio Lembo, ex-governador de São Paulo e atual secretário dos Negócios Jurídicos
pessoas privilegiadas por estarem vivendo esse do município de São Paulo, estimula os jovens a perseguirem o seu sonho.
momento aqui. Boas-vindas a todos vocês.”
Para agitar um pouco e espantar o cansaço dos
foi para o Museu de Arte Brasileira (MAB) da FAAP, enque vieram de longe, os professores da Academia FAAP,
quanto a outra metade seguiu para a palestra Superando
Sofia Angeli e Marcos Rampazzo, fizeram um alongaDesafios de Pauê (Eduardo Chieffi Aagaard), triatleta e
mento, além de arriscarem alguns passos de dança com
único surfista biamputado do mundo. Pauê contou a sua
os jovens no auditório. Os participantes mais animados
história de superação após perder as duas pernas em
receberam alguns brindes como incentivo.
um acidente com um trem e, de forma descontraída e
Começaram então as atividades do dia. Metade do grupo
Muita diversão no alongamento realizado pela Academia FAAP.

A palestra de Pauê Aagaard foi muito motivadora.
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O jardim das esculturas também fez parte
da visita educativa do MAB da FAAP.

Escola de São José dos Campos em visita è exposição do Museu.

jovens das várias escolas, propondo discussões sobre
os temas abordados e fazendo comparações das obras
com objetos e fatos relacionados ao cotidiano.
Saindo do MAB, os 150 alunos seguiram para a atividade
de dança na quadra coberta e tiveram momentos de
muita descontração e diversão. O professor de Educação
Física Saymon Gomes fez o pessoal entrar na dança. Dos
mais tímidos aos mais saidinhos, todos participaram,
aprendendo passos de hip hop e street dance. Os que
tiveram melhor desempenho receberam livros e camisetas de participação.
Enquanto metade dos alunos participava dessa atividade,
a outra seguia para o MAB para repetir a visita feita pelo
grupo anterior.
Depois, para repor as energias e relaxar um pouco, os
alunos foram para o almoço oferecido pela FAAP na praça
de Alimentação. Carne em tirinhas, filé de frango, macarrão, arroz, feijão e salada estavam no cardápio, além de
sucos, refrigerantes e salada de fruta. Tudo à vontade!
Quem terminasse de almoçar ou preferisse esperar a fila
diminuir para se servir, podia andar de segway (transporte
motorizado para uma pessoa) na praça do Sol. Não é
preciso dizer que teve fila para experimentar a novidade.
Alunos da FAAP que passavam pelo local no momento
também pediam para dar uma voltinha. Tudo foi feito com
muita segurança, com o acompanhamento de perto dos
instrutores da FAAP, acostumados a usar o equipamento.
Terminado o almoço, os alunos foram divididos em grupos
para seguir para as atividades marcantes do evento: as
oficinas ministradas pelos nossos professores, conforme
se mostra na Tabela 1.
ATIVIDADE

A atividade de dança fez um grande sucesso.

bem-humorada, passou uma importante lição de como
dar a volta por cima.
Já os alunos que estavam no museu conheceram as exposições Tributo a Arcangelo Ianelli e O Secreto Discurso
do Olhar, com o apoio dos educadores do MAB, que
desenvolveram uma atividade específica para atender o
evento. É interessante citar que o Jardim das Esculturas,
espaço aberto da FAAP que mantém diversas esculturas
de autores brasileiros, também fez parte do circuito da
visita educativa.
Os educadores estimularam muito a participação dos
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LOCAL

Jogo teatral. O exercício
divertido de falar em
público (profa. Débora
Dubois)

Sala 1102

Uma receita para mudar
o mundo: criatividade
(prof. Humberto Massareto)

Centro de
Convenções

Criatividade - Começar
de novo... (profa. Sueli
Passerini)

Centro de
Criatividade

Modelagem em argila
(profa. Vera Africani)

Oficina de
Cerâmica 1S05

Oficina de animação stop
motion com massinha
(prof. Eliseu Lopes Filho)

Sala 1104

Aerodinâmica e lançamento de foguetes (prof.
José Augusto Lopes)

Sala 4S06 e
quadra aberta

ESCOLA

Jundiaí

São José dos
Campos

Sorocaba
Registro
São Paulo –
Emef Celso
Leite
São Paulo – EE
Alexandre de
Gusmão

Tabela 1 – Distribuição das atividades.
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A proposta era que essas atividades fossem muito interessantes, mais práticas
que teóricas e diferente de tudo que o
aluno de escola pública já tenha visto em
sala de aula. Na Tabela 2, tem-se uma
breve descrição de cada oficina:
OFICINA

Empolgação na dança.

Almoço para repor as energias.

OBJETIVO

ATIVIDADES DESENVOLVIDAS

IMPORTÂNCIA PARA O ALUNO

Uma receita
para mudar
o mundo:
criatividade

Estimular o jovem a usar
positivamente seu potencial
criativo, no sentido da construção de um ambiente de
aprendizagem mais rico, com
ênfase na colaboração.

Promoção da autoconsciência por meio da análise de um discurso de Bill Gates para estudantes,
da análise de um vídeo de uma empreendedora
de oito anos de idade e dinâmicas rápidas de
autoconhecimento e exploração do potencial
criativo individual e em equipe.

Perceber seu potencial e o
impacto das atividades colaborativas, compreender o seu
papel no cenário de sua casa, de
sua comunidade, do País e do
planeta, e das oportunidades que
a vida oferece e que podem ser
aproveitadas.

Aerodinâmica
e lançamento
de foguetes

Apresentar, de forma prática
e dinâmica, os principais
conceitos aerodinâmicos relacionados ao lançamento de
foguetes e órbitas espaciais.

Exposição de conceitos e aspectos básicos de
projetos de engenharia, em que objetivos como
redução de peso, design, resistência, baixo consumo de energia e preocupação com o meio ambiente são abordados de forma lúdica. Divididos
em grupos, os alunos devem adaptar uma garrafa de água mineral ao “projeto de um foguete”:
usando materiais como cartolina e fitas adesivas
e com uma boa dose de criatividade, as equipes
tentam atingir uma solução viável. Os protótipos
participam de uma competição: são testados na
plataforma de lançamento da FAAP, vencendo
aquele que permanece mais tempo “em voo” até
seu retorno ao chão.

Despertar o interesse do aluno
para áreas específicas da Engenharia, mostrando o trabalho de
um engenheiro.

Criatividade
- Começar de
novo...

Estimular a conscientização
sobre a estreita relação entre
o homem e o planeta, entender como a atividade humana
interferiu negativamente no
desequilíbrio dessa relação,
estimular uma outra visão
de mundo em que o homem
assume para si a responsabilidade em reverter o processo
de maneira realista, lúcida e
criativa.

Os alunos foram divididos em grupos e foi lançado o desafio – Começar de novo...
Se tivéssemos essa chance, como seria a Terra
dos meus sonhos? Por meio da técnica da colagem, imagens são recortadas de modo a criar
o planeta ideal. Do que ele seria constituído? O
que deverá ser deixado para trás? O que seria
importante levar? Como seria o planeta dos
meus sonhos?
Como inspiração para a atividade foi contada a
história de Gaia, metáfora em que a Terra é um
organismo vivo que se autorregula na medida
em que sofre interferências vindas de fora.
Também foram exibidos vídeos propondo visões
diferentes sobre o futuro do planeta, de modo
que os alunos sejam incentivados a refletir sobre
suas próprias crenças, buscando rotas alternativas e possibilidades de cenários futuros.
Ao final, as diversas colagens permitem uma
visão do imaginário do grupo no que se refere
à importância da questão socioambiental que
afeta o século XXI e qual sua visão de futuro.

Estimular uma nova mentalidade nesta geração, para que
se perceba como protagonista
na busca de soluções para os
problemas de ordem coletiva,
incentivar a imaginação criadora,
a positividade na visualização de
cenários futuros e a responsabilidade humanística.
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Da esquerda para a direita: Altair Pádua, técnico da oficina de modelagem, profa. Vera Lúcia Africani, que ministrou a oficina de argila, os voluntários e alunos
do Colégio FAAP Matheus Padron, Luísa Cortez Salviano, Camila Carrapatoso Nascimento Cardoso, Juliana Aguiar Ayres, Isabella Sarno Caldas, Matheus Neves
Pinheiro, Amanda Magri da Silva, Mariângela Fernandes Reali, Alexa Endo Nicolini, Camila Nakano Bahbout, Maria Eugênia Ruggeri Nicolau; e a profa. Marinez
Felix Brochi Rafaldini, orientadora educacional do Colégio FAAP.

OFICINA

OBJETIVO

ATIVIDADES DESENVOLVIDAS

IMPORTÂNCIA PARA O ALUNO

Oficina de
animação
stop motion
com massinha

Além de apresentar uma nova
possibilidade de carreira,
permitir que os alunos do
ensino médio conhecessem
os fundamentos da animação
e, principalmente, vivenciassem a experiência de realizar
um pequeno filme animado
com bonecos de massinha.
Mostrou-se que é possível
fazer animações interessantes
com recursos simples e disponíveis como: um software livre
e gratuito, computador com
acesso à Internet, apenas
para fazer o download do programa, uma webcam simples,
massa de modelar comum,
somados a criatividade e vontade. Pronto! Está montado
um estúdio de animação.

Durante a oficina, após uma breve apresentação
do que é animação e como funciona o processo
de modelagem e filmagem dos movimentos, os
alunos foram divididos em pequenos grupos e
responsáveis pela criação do roteiro, personagens e cenários, orientados por uma equipe de
monitores voluntários, composta por alunos do
Colégio FAAP.

O resultado surpreendeu até
mesmo os participantes que
nunca tinham imaginado que era
tão simples, divertido e possível animar. A simplicidade dos
recursos necessários e o tutorial
com o passo a passo de como
fazer esse tipo de animação
disponibilizado aos participantes,
permitirão que eles continuem
suas experiências em casa.

Modelagem
em argila

Ensinar técnicas de modelagem em argila para produção
de peças.

Após uma pequena introdução teórica, os alunos
foram estimulados a amassar, bater a argila e
trabalhá-la de forma a confeccionar peças artísticas e utilitárias, utilizando o lado criativo.

A argila, por ser um material
maleável, permite ao aluno ter
um maior contato com os seus
sentimentos, liberar seus movimentos, desenvolver a percepção, a psicomotricidade, fatores
importantes na sua formação.

Jogos
Teatrais

As atividades propostas visaram promover a integração,
a sociabilidade e a percepção do conjunto, usando
exercícios que normalmente
são propostos nos cursos a
alunos de teatro.

Vivenciar a importância do olhar, perceber a própria postura – coluna reta e peito aberto – perceber o que acontece no ambiente à sua volta e
agir depois de refletir, dividindo a cena ou o foco
com todos. Ouvir, saber esperar, pegar uma bola
imaginária e devolvê-la ao outro com seu nome
ou em silêncio.

Mostrar que ações e percepções
simples podem abrir a possibilidade imensa de cada um se
colocar por inteiro, revelando um
jeito de mostrar-se ao mundo
e a abertura de caminhos de
transformação.

Tabela 2 – Descrição das oficinas

008_Responsabilidade_RQ241.indd 14

13/10/2011 09:27:03

Os participantes mais
animados receberam
alguns brindes como
incentivo
Ao final das oficinas, os alunos preenchiam uma avaliação sobre a atividade e sobre o professor. Algumas das
respostas mais interessantes (Tabela 3):

Oficina de modelagem em argila.

DEPOIMENTOS DE ALUNOS

DEPOIMENTOS DE ALUNOS

OFICINA

OFICINA

Jogo teatral (profa.
Débora Dubois)

Sobre a oficina
Conheci um lado desconhecido da minha
personalidade. Descobri que não sou
tímida.

Modelagem em
argila (profa. Vera
Africani)

Nunca tinha feito escultura com argila e
adorei, foi muito legal.

Gostei muito das atividades. Apesar de
ser tímido, me soltei. Estou pensando em
fazer um curso de teatro.

Sobre a professora
Soube explicar as coisas detalhadamente, sua orientação foi espetacular.

Sobre a professora
Ela é maravilhosa. Nota 10!
Foi muito extrovertida e atenciosa conosco, além de ter nos proporcionado um
momento delicioso.
Uma receita para
mudar o mundo:
criatividade (prof.
Humberto Massareto)

Sobre a oficina
Proporcionou-me a oportunidade de
desenvolver a criatividade que eu não
sabia que tinha.

Sobre a oficina
Foi uma experiência muito divertida e,
com certeza, única. Será, sem dúvida,
inesquecível.

Nos ajudou e tornou nosso trabalho mais
emocionante.
Oficina de animação stop motion
com massinha,
(prof. Eliseu Lopes
Filho)

Sobre a oficina
Nos ajudou a mergulhar num mundo
novo, descobrimos características em
nós que não conhecíamos. É algo maravilhoso.
Mostrou que temos capacidade de fazer
coisas que nunca imaginamos fazer.

Aprendi muito! Colocarei em prática as
atividades propostas na escola em que
trabalho. (De uma professora que acompanhava os alunos).

Sobre o professor
O professor nos explicou direito e nos
influenciou a fazer o que tivéssemos
vontade, o que importava era a ideia.

Sobre o professor
Dinâmico, divertido, competente e
espirituoso.

Ele nos ensinou tranquilamente e com
calma. Super legal.

Ele é legal. Ótimo. Diverte muito a gente.
Criatividade
- Começar de
novo... (prof. Sueli
Passerini)

Sobre a oficina
Fez a gente pensar em como iremos levar
nossa vida e como faremos para ter um
futuro melhor.
Gostei da forma de mostrar jeitos de mudarmos nossas vidas e desbravar novas
oportunidades.
Sobre a professora
Criativa, com novas ideias e sugestões
de vida.
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Aerodinâmica e
lançamento de
foguetes (prof. José
Augusto Lopes)

Sobre a oficina
Estimulou a criatividade e a curiosidade
em seguir a carreira de mecânica.
Foi uma nova experiência muito legal e
divertida.
Sobre o professor
Estimulante, inteligente, divertido e
educado.
A interatividade dele faz com que o aprendizado de engenharia fique divertido.
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Início da oficina de criatividade com o prof. Humberto Massareto.

Vale citar a importante participação de alunos do Colégio
FAAP como voluntários das oficinas de modelagem em
argila e animação em massinha. Convidados para integrar
o evento, foram muito proativos ao auxiliar os professores
em suas atividades e orientar os alunos participantes.
Após as oficinas, houve o encerramento do evento, com
um toque de sustentabilidade ambiental, assunto que
não pode deixar de ser abordado nos dias de hoje e que
tanto combina com os preceitos do evento de desenvolver
a cidadania.
William Aquino, diretor de comunicação do IBF (Instituto
Brasileiro de Florestas), deu o seu recado: “Este ano
comemora-se o ano internacional das florestas. E como
podemos colaborar? Através do simples gesto de plantar
uma árvore. Então, convido a todos a plantarem uma
árvore que será entregue no final do evento.”
Foi então a vez de Chris Flores, apresentadora do programa Hoje em Dia, da TV Record, eleita embaixadora do
Ano Internacional das Florestas pela Organização das
Nações Unidas (ONU).
“É muito bacana estar aqui com vocês e incentivar o
estudo. Uma pessoa sem estudo não tem futuro. Uma
pessoa que estuda, que busca o conhecimento, que vai
fazer uma faculdade garante uma profissão. Às vezes,
a pessoa perde o emprego e fica sem rumo na vida. Se
ela tem uma profissão, segue adiante. Quando a gente é
jovem, nem sempre dá valor ao estudo, mas ao longo da
vida, percebe sua importância. E posso dizer para vocês
que só consigo, hoje, fazer o trabalho que faço porque
tive uma base boa. Leiam muito, comuniquem-se, escrevam. Aproveitem que vocês são de uma geração que
pode se comunicar com pessoas do mundo todo, graças
à tecnologia da informação e comunicação existentes”,
afirmou Chris Flores.
A convidada especial do evento passou então para o sorteio de prêmios: os livros O Senhor dos Anéis, Crepúsculo,
Lua Nova, O Código da Vinci e A Cabana, além de um iPod,
que saiu para um aluno de Registro, uma câmera digital
para uma menina de São Paulo e um netbook, também
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entregue para um estudante de Registro. Parece que a
sorte estava mesmo com esse município.
Na saída, foi oferecido mais um lanche a todos os participantes, para enfrentarem bem o caminho de volta até suas
escolas como agradecimento à presença desses 300 jovens, extremamente educados e interessados que nos
visitaram nesse Dia da Responsabilidade Social na FAAP.
Chris Flores - Embaixadora do Ano Internacional das Florestas da ONU
A participação da apresentadora do programa Hoje em
Dia, da TV Record, não poderia ser mais adequada para
o Dia da Responsabilidade Social. Muito mais que um
rostinho bonito, Chris Flores tem um papel relevante na
Chris Flores no encerramento do evento.
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Alunos de escolas de São Paulo numa foto com Chris Flores.

sociedade como embaixadora do Ano Internacional das
Florestas da ONU. O título, recebido em junho de 2011,
foi um reconhecimento pelo trabalho desenvolvido pela
apresentadora pela preservação ambiental.
Esbanjando simpatia e bom humor, Chris Flores entregou
uma muda de árvore a cada participante do evento, além de
abraçar um por um (dos 300 alunos) na hora de tirar foto.
Ela começou a carreira como assistente de redação
em agências de comunicação. Na área empresarial, foi
repórter de publicações de importantes corporações e
instituições, como Perdigão e OAB. Participou da comunicação e marketing de governos, prefeituras e campanhas
políticas, como a do governador Mário Covas, em São
Paulo. Editou especiais e fez reportagens para revistas
como Aventuras na Historia, Manequim e Criativa.
Na área de celebridades, foi repórter do jornal Agora e editora das revistas Contigo e Minha Novela. No canal SBT,
atuou como coordenadora de comunicação. Na Record,
foi colunista de celebridades do jornalístico Tudo A Ver
– apresentado por Paulo Henrique Amorim, do Programa
da Tarde. Atualmente, apresenta os programas Hoje em
Dia, na Record, e Ressoar, na RecordNews.
Brincadeira com o segway na hora do almoço.
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Agradecimentos especiais
Aos alunos do Colégio FAAP
Alexa Endo Nicolini, Amanda Magri da Silva, Ana Carolina
Rawet Fage, Camila Mayumi, Nakano Alvarenga, Camilla
Carrapatoso Nascimento Cardoso, Carlos Alberto Marchezani Filho, Gabriella Abreu Sampaio Ceragioli, Isabella
Sarno Caldas, Juliana Aguiar Lira, Luisa Cortez Salviano,
Maria Eugenia Ruggeri Ayres, Mariangela Fernandes Reali,
Matheus Neves Pinheiro, Matheus Padron, Nicolas Thome
Zetune, Paolla Balbo Rocha, Paulo Otavio Abud Luz.
Aos alunos das Faculdades da FAAP
Andre Fraga Moreira, Ariana Ortiz Monteiro, Bárbara
Uetanabara Piai, Bruna Galetti, Camila Adriani Costa,
Caroline Cuschnir, Caroline Franquini, Davi Sommerfeld,
Fernando C. Rocha Neto, Gabriela Fernandes Rocha,
Gihad Terra Arabi, Katherine Cifali, Lavinia Delfante Alves de Lima, Mariela de Souza Ribeiro, Maritza Vargas,
Paula de Godoy Fagnani, Paula Nunes Ribeiro, Raquel
Bittar, Raquel Pereira Silva, Renan Oliveira Souza e Silva,
Vi Thi Vo.
Lanchinho para começar o dia.
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RESPONSABILIDADE SOCIAL
Alunos voluntários do Colégio FAAP
na oficina de Animação, da esquerda
para a direita: Paolla Balbo Rocha,
Carlos Alberto Marchezani Filho,
Nicolas Thome Zetune, Giuliana Marques e Ana Carolina Rawet Fage.

Aos funcionários da FAAP
Adriana Ozzetti, Altair Pádua, Ana Menezes da Silva,
Ana Paula Cardozo Herscovici, Anderson Jair de Oliveira,
Antonio Cruz de Sousa, Arilsom Amorin, Carlos Eduardo
Borges, Carlos José Costa, Claudia Levental, Diva Elaine
da Fonseca Udinal, Dulce do Carmo Correa, Edson de
Sousa Costa, Eriovaldo Soares, Fábio Gomes Camanho,
Felipe Halliday, Fernando Santana Custódio, Fernando
Silveira, Flávia Watanabe, João Marques, José Nilton da
Silva, Juliana Lopes Bugana, Marcelo Araújo da Silva,
Marcelo Conversani, Marcos Rampazzo, Maria José de
Barros, Mariana Rotolo Martins, Marisa Breves dos Santos
Melli, Mikael Rohia, Nilson Garbarz, Renato Porto Júnior,
Saulo Galacio, Sebastião Gomes de Paula, Sofia Angeli,
Wilson Francisco Santos e a todos os outros funcionários
que colaboraram no evento.
Voluntários com muita vontade:
a participação do Colégio FAAP - São Paulo
Professor Henrique Vailati Neto, diretor do Colégio FAAP de São Paulo.

Convidar adolescentes para uma jornada de trabalho
voluntário, em meio às agruras de provas bimestrais,
num terceiro e quase definitivo bimestre, sem nenhum
incentivo que não fosse o de cidadania e, pasmem, para
trabalharem num sábado de primavera, seria um esforço
surreal de se garantir um conjunto de negativas na visão
de pessoas desconhecedoras de uma feliz realidade: a
enorme disposição dos alunos do Colégio FAAP em se
solidarizarem a causas nobres e, para tanto, cerrarem
fileiras e arregaçarem mangas.

Com menos de uma semana para o evento do Dia da
Responsabilidade Social da FAAP – 2011, as professoras
Marinez Brochi Rafaldini e Vera Lúcia Mendonça Africani,
respectivamente, orientadora educacional do Colégio
FAAP e professora de Artes e Criatividade, sabedoras da
possibilidade de participação dos alunos nessa iniciativa
tão valiosa, fizeram uma breve consulta que, apesar de
todos os senões anteriormente elencados, conseguiram
perto de duas dezenas de adesões e uma outra relação
bem maior e mais estridente de alunos que, pela impossibilidade de se programarem para vir, protestaram por
desejarem estar no mutirão social da FAAP.
Se a manhã de primavera, contrariando as expectativas da
estação, mostrou-se carrancuda e hibernal, reforçando a
desconfiança dos mencionados descrentes, estes teriam
que engolir suas previsões: os alunos do Colégio FAAP,
apesar de tudo, aqui estiveram dispostos e felizes, fazendo de seu sábado voluntário uma demonstração de muita
vontade e dedicação enquanto monitores das oficinas de
Animação do professor Eliseu Lopes e de Modelagem da
professora Vera Africani, estourando o tempo previsto e
enchendo de orgulho a todos nós que fazemos dos êxitos
de nossos alunos o oxigênio de nossas missões.
Aos descrentes e aos necessitados o nosso convite para
conhecerem nossos alunos e se valerem deles para causas maiúsculas.

Da esquerda para a direita, na primeira fila, os funcionários Gabriel Sanches, Ana Paula Cardoso, Mariana Rotolo Martins e Andrea Sendulsky. Os alunos Davi
Sommerfeld, Maritza Vargas, Camila Adriani Costa, Caroline Cuschnir e Bruna Galetti. No meio, os alunos - Raquel Pereira Silva, Katherine Cifali, Vi Thi Vo,
Bárbara Uetanabara Piai, Raquel Bittar e Fernando C. Rocha Neto. Na fila de cima, os alunos - Gihad Terra Arabi, Paula Nunes Ribeiro, Lavinia Delfante Alves
de Lima, Andre Fraga Moreira, Renan Oliveira Souza e Silva, Ariana Ortiz Monteiro, Gabriela Fernandes Rocha, Caroline Franquini, Paula de Godoy Fagnani e
Mariela de Souza Ribeiro.
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