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Desde 2007, a FAAP realiza em seu campus, em São 
Paulo, o Dia da Responsabilidade Social, em que alunos 
de escolas públicas participam de atividades culturais e 
educacionais.
Sua 9ª Edição ocorreu em 18 de setembro de 2014 e 
teve a presença de 150 alunos de escolas públicas do 
ensino médio das cidades de Santo André, São José dos 
Campos e São Paulo. Cerca de cinco professores das 
escolas EE Wanda Bento Gonçalves, ETEC Uirapuru e 
EE Edgar Mello acompanharam seus alunos no evento.
Dezesseis alunos da graduação da FAAP atuaram como 
voluntários durante todo o evento, auxiliando os partici-
pantes nas dúvidas, orientando-os sobre a programação, 
auxiliando os professores da FAAP e, principalmente, 
recebendo todos de braços abertos e apresentando a 
escola onde estudam.
A primeira atividade foi a visita ao Museu de Arte Brasi-
leira (MAB) da FAAP. Recebidos pela equipe do serviço 

educativo, que preparou uma visita específica aos alunos, 
puderam conhecer as exposições Pérolas, que reúne 
mais de 200 peças, mostrando a grande variedade de 
cores e formas de pérolas naturais e cultivadas; e In 
Your Face – Mario Testino, com 122 fotos do fotógrafo 
de celebridades.
Na sequência, os alunos se dividiram em equipes menores 
para participarem das oficinas ministradas por professo-
res e técnicos da FAAP. As oficinas foram:

á Criatividade – Abordou a descoberta do potencial 
criativo. Jogos e dinâmicas foram ministrados pelo prof. 
Humberto Massareto, para ampliar o autoconhecimento 
do potencial criativo.

á Argila – Foram desenvolvidas técnicas de argila com 
a profa. Vera Lúcia de Mendonça Africani para estimular 
o imaginário ao criar objetos. As produções serão en-
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De camiseta laranja, da esquerda para a direita, os alunos da FAAP 
que atuaram como voluntários: Nicole Cardoso, Renan Oliveira, Ele-
na Schmidt, Yosmery Sanchez, Hannah Kuntz, Ozge Biyik, Gabriela 
Hahn, Helena Tatizana, Mariana Cruz, Isabelle Wang, Juliana Cardo-
so, Willisa Roque, Juliana Matos, Isabella Ward, Laura Felicíssimo e 
Juan Jiménez. De camiseta cinza, da esquerda para a direita, as fun-
cionárias da equipe de eventos Mariana Cardoso, Camila Amarante, 
Andrea Sendulsky, Juliana Modaneze e Flavia Watanabe.



tregues para as escolas participantes. Os voluntários do 
Colégio FAAP, num total de 16, auxiliaram durante toda 
essa oficina.

á Animação – 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. Fato interessante 
dessa oficina é que qualquer pessoa pode continuar 
produzindo os vídeos em casa, desde que tenha um 
computador e uma webcam.

á Serigrafia – Técnicas variadas de estampas foram 
ministradas pelos técnicos Adilson Silva, Antonio Carlos 
Matheus, Juarez Távora e Marcelo de Oliveira, em cami-
setas e papel. Além da execução dos processos demons-
trados, os alunos puderam levar o que produziram.

Para encerrar, os participantes se reuniram no auditório. 
Foram sorteados livros adequados às faixas etárias dos 
estudantes: Divergente, de Veronica Roth; Quem é Você, 
Alasca? e O Teorema de Katherine, de John Green; A meni-
na que roubava livros, de Markus Zusak; Extraordinário, de 
R.J. Palacio; e A Seleção, de Kiera Cass. Na saída, todos 

receberam um kit com sanduíche, bolo, fruta e suco para, 
assim, seguirem de volta às suas escolas.
O FAAP Responsabilidade Social já começa a programar 
a 10ª Edição do evento, que ocorrerá provavelmente em 
setembro de 2015. Antes disso, fazem parte da progra-
mação do setor a 22ª Campanha de Doação de Sangue, a 
ação de Dia das Crianças, voluntariado do Trote Solidário, 
entre outras atividades. Acompanhe a agenda completa 
em: ww.faap.br/responsabilidadesocial/agenda.asp.

Voluntários auxiliam no credenciamento dos convidados no terraço do prédio 1.

Alunos da E.E. Wanda Bento conhecem a exposição Pérolas do MAB da FAAP.

Convidada estampa a cami-
seta com o auxílio do técnico 
na oficina de Serigrafia e 
Monotipia.

Professora Vera Africani mostra aos convidados 
como modelar na oficina de Argila.
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AVALIAÇÕES E DEPOIMENTOS SOBRE O 
DIA DA RESPONSABILIDADE SOCIAL 2014

Oficina de Animação com 
o Prof. Eliseu Lopes Filho
“Trouxe de volta lembranças da infância e permitiu 
que criássemos algo a partir da nossa imaginação.”
“Achei muito interessante, pois, além de estimular a 
criatividade, fez com que todos ficassem entretidos 
com a atividade.”

Tabela 1 – Avaliação 
dos participantes

Educadores do museu preparam os convidados para 
visitarem a exposição In Your Face, de Mario Testino.

Na oficina ministrada pelo professor 
Eliseu Lopes, alunos da ETEC Uirapuru 
fazem sua primeira animação.

Os alunos da E.E. Wanda Bento se concentram na oficina 
de Criatividade, ministrada pelo prof. Humberto Massareto. A voluntária Willisa 

Roque faz o sorteio de 
livros preparado para 
os convidados.



Oficina de Criatividade com 
o prof. Humberto Massareto
“Foi interessante porque me fez 
ver que a criatividade pode es-
tar na minha vida profissional e 
pessoal.”
“O professor é bem-humorado, faz 
a gente se divertir e aprender ao 
mesmo tempo.”

Oficina de Argila com  
a profa. Vera Africani 
“Pudemos fazer o que quisésse-
mos e levamos o que tínhamos 
feito para casa. Achei muito di-
vertida.”
“Gostei de aprender uma coisa 
nova. Também gostei dos volun-
tários, eles ajudaram bastante.”

Tabela 2: Nota geral do evento

Oficina de Serigrafia e Monotipia com os 
técnicos Adilson Silva, Antonio Carlos Ma-
theus, Juarez Távora e Marcelo de Oliveira
“Acho que a experiência foi muito interessante, já 
que não conhecia essa técnica de gravura, além 
de que pude participar ativamente da atividade.”
“A atividade foi legal porque a gente sai da rotina 
e ainda pode levar a camiseta que fizemos para a 
casa.”

Andrea Sendulsky, coordenadora do FAAP Responsabilidade Social, faz o encerramento do evento.

Os alunos da FAAP que atuaram como voluntários são levados ao palco para agradecimento.


