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A FAAP encerrou o primeiro semestre de 2014 após 
cumprir uma intensa agenda de atividades de responsa-
bilidade social. No primeiro dia de aula ocorreu o Trote 
Solidário, com a participação de mais de 800 alunos e 
doação de 954 latas de leite em pó ao projeto Criança/
AIDS, que atende famílias carentes responsáveis por 
crianças portadoras do vírus.
Complementando o Trote Solidário, o FAAP Responsa-
bilidade Social organizou um piquenique, no parque do 
Povo, com cerca de 30 assistidos da Abrace (Associação 
Brasileira para o Adolescente e a Criança Especial). Além 
dos comes e bebes, todos brincaram de futebol, queima-
da, rugby e malabares. A integração teve como objetivo 
desmistificar as limitações e restrições do deficiente 
intelectual.
Em fevereiro, foi realizada a tradicional Campanha de 
Doação de Sangue, que neste ano chegou em sua 21ª 
edição. Em parceria com os hospitais Sírio Libanês e Sa-
maritano, a coleta foi realizada no campus da FAAP nos 
dias 25, 26 e 27 de fevereiro de 2014, contando com os 

alunos, professores, funcionários e público externo. Nos 
três dias, participaram da campanha 286 pessoas, sendo 
que 239 se enquadraram nos pré-requisitos e puderam 
efetivar a doação. Esse número é bastante expressivo, 
superando as doações da última campanha.
O hospital Sírio Libanês reconheceu o apoio da FAAP 
em uma cerimônia em comemoração ao Dia Mundial 
do Doador de Sangue, entregando uma placa em agra-
decimento às mais de 750 doações feitas ao longo dos 
anos pela comunidade faapiana ao hospital.
Os alunos também desenvolveram projetos por conta 
própria. O diretório acadêmico (DA) de Economia reali-
zou um dia com jogos esportivos e caça ao tesouro na 
Fundação Julita, para 30 crianças de aproximadamente 6 
anos. Cada voluntário ficou responsável por uma criança, 
acompanhando-a durante as atividades.
A empresa Jr. FAAP Consulting, com o auxílio dos DAs 
de Economia e Engenharia, entregou 94 ovos de Páscoa 
para as crianças portadoras do vírus HIV do Instituto 
Menino Deus. 

FAAP RESPONSABILIDADE SOCIAL 
ENCERRA SEMESTRE COM CAMPANHA DE 
DOAÇÃO DE SANGUE, AGASALHO E 

VOLUNTARIADO EM ENTIDADES BENEFICENTES
Alunos da FAAP auxiliaram nas doações e nas ações com ONGs

 Alunos da FAAP com integrantes 
do Minha Rua Minha Casa.



A Campanha de Agasalhos teve arrecadação recorde em 
2014. Com caixas espalhadas pelos campi de São José 
dos Campos, São Paulo e Ribeirão Preto, concursos de 
incentivo a doações para funcionários e alunos e uma 
intensa participação do Colégio FAAP, que criou uma 
gincana entre as turmas. Foram entregues mais de 15 mil 
peças, conforme Tabela 1.

São Paulo 15650 peças

Ribeirão Preto 186 peças

São José dos Campos 96 peças

TOTAL 15.932 PEÇAS

Tabela 1

As instituições que receberam as doações foram CAMASF 
(Centro de Apoio Material e Assistencial à Família), de 
São José dos Campos; Creche Vovó Meca, de Ribeirão 
Preto; COTIC (Centro Organizado de Tratamento Inten-

Entrega na Casa do Zezinho.

Alunos do Colégio FAAP com parte das arrecadações feitas por eles.

Alunos da FAAP e da Abrace jogam futebol.

Jovens da Abrace aprenderam noções de rugby.

sivo da Criança), de São Paulo; Casa do Zezinho, de São 
Paulo; Anjos da Noite, de São Paulo; Associação Minha 
Rua Minha Casa, de São Paulo; Associação Beneficente 
Santa Fé, de São Paulo.
Para o segundo semestre de 2014, já estão programados 
mais um trote solidário, outra campanha de doação de 
sangue, voluntariado em ONGs (organizações não gover-
namentais) e Dia da Responsabilidade Social na FAAP.

Roda de violão com meninas da Abrace.

N
AT

H
AL

IA
 D

AM
AC

EN
O

PA
TR

IC
IA

 Z
EP

PE
LL

IN
I

PA
TR

IC
IA

 Z
EP

PE
LL

IN
I

PA
TR

IC
IA

 Z
EP

PE
LL

IN
I



PA
TR

IC
IA

 Z
EP

PE
LL

IN
I

RESPONSABILIDADE SOCIAL
0

5
6

Malabarismo foi uma das atividades 
oferecidas ao Abrace.

Alunos da FAAP e integrantes da Abrace.

Da direita para a esquerda, os alunos Gabriela Maço, Fernanda Oliveira, Fernando Maga-
lhães Bonfiglioli e  Hugo Lacerda Rocha (agachado), com crianças da Fundação Julita.

Da direita para a esquerda: as alunas Paula Cruz Franco, Julia Zamith, Esther Rafael Ghir-
ghi, Amanda Vilins e Silva e Maria Julia Fonseco, com crianças da Fundação Julita.

Alunos de Relações Internacionais e Economia 
com crianças da Fundação Julita.
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QUANDO O MENOR 
FOI O MAIOR: 
o Colégio na Campanha 
do Agasalho.
Professor Henrique Vailati Neto,  diretor do Colégio 
FAAP de São Paulo.

Quando nossa colega e amiga Andrea Sendulsky, como o 
faz todos os anos, convidou o Colégio FAAP de São Paulo 
para participar da muito meritória Campanha do Agasalho 
2014, a equipe do Colégio FAAP resolveu consultar os alunos 
sobre sua disposição em fazer algo  além do que depositar, 
ocasionalmente, algo nas caixas de doação. Assim, criou-
-se uma competição benigna entre as classes, com direito a 
placar diariamente atualizado, e com manequins produzidos 
pela equipe da secretaria do Colégio, a qual se desdobrando, 
contabilizava as doações e provocava a “suave batalha” entre 
os alunos: Idalina Ruiz Pellegrini, Rosângela Mendes da Silva e 
Juliana Simões de Andrade mostraram que uma boa equipe 
adere, voluntariamente, a qualquer iniciativa sem que precise 
ser convidada.
De igual maneira, toda a equipe do Colégio FAAP se empenhou 
para que os alunos entendessem o sentido e o valor de seus 
esforços. Cada turma teve professores tutores e, dos inspetores 
aos assistentes da diretoria, cada vez que sacos e mais sacos 
de agasalhos chegavam abarrotando todos os espaços livres 
do Colégio, percebia-se o orgulho de estarmos vendo nossos 
meninos dando uma verdadeira lição de cidadania e esforço 
conjunto. Vasculharam as ofertas de cobertores a preços mais 
baixos, esvaziaram as famílias de suas possíveis doações, de 
tal forma superavam as expectativas que chegávamos a temer 
que algum familiar acabasse por ficar desnudo...
Muito além dos resultados inimagináveis  da arrecadação, 
ficou a certeza de que basta atribuirmos responsabilidade 
a um jovem que veremos um espetáculo de superação, boa 
vontade e altruísmo que, a nós educadores, confirma nossa 
crença de que na educação começa ou fracassa qualquer 
projeto de desenvolvimento nacional.
Assim, os menores da FAAP se transformaram em gigantes 
da boa vontade.

21ª Campanha de Doação de Sangue. 21ª Campanha de Doação de Sangue.

21ª Campanha de Doação de Sangue.

 Caixa de coleta e manequim 
de divulgação da Campanha do 
Agasalho no campus São Paulo.

Crianças da Vovó Meca (Ribeirão 
Preto) com doações da Campanha 
do Agasalho.
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