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Alunos de todos os cursos da FAAP, tanto calouros como 
veteranos, doaram alimentos e fizeram questão de par-
ticipar da festa de Páscoa realizada na Casa do Zezinho.

PROJETO SUPER LIGA SOCIAL
Não é à toa que o Trote Solidário da FAAP já é um sucesso 
desde 2009. Intitulado Super Liga Social, o trote traz muita 
interação e descontração entre os calouros, além de incenti-
var os alunos a participarem de ações sociais, fazendo com 
que eles conheçam melhor o cotidiano da população mais 
excluída. Há também a arrecadação de alimentos que são 
entregues pelos alunos a instituições carentes.
A FAAP conta com a ajuda dos Diretórios e Centros 
Acadêmicos (DAs e CAs) para a divulgação do projeto, 

Calouros e veteranos da FAAP 
doam alimentos e realizam 

festa de Páscoa para crianças
Por Gabriel Sanches, auxiliar de Comunicação da FAAP.

como, também, para informar os alunos das penalidades 
aplicadas em caso de trotes violentos ou práticas que 
não estejam de acordo com os princípios da Fundação.
O projeto continua no segundo semestre de 2012, em 1º 
de agosto, com a previsão da presença de 400 alunos! 
Convidamos a todos a participar desse inesquecível 
primeiro dia na faculdade!

CALOUROS, SEJAM BEM-VINDOS!
Neste primeiro semestre de 2012, foi arrecadado um total 
de 2.284,5 kg de alimentos (Tabela 1). Toda a quantia 
foi doada para a Casa do Zezinho, entidade que oferece 
educação, arte e cultura para 1.200 jovens e crianças 
da comunidade do bairro do Capão Redondo e região.

Os palhaços Nariz e Orelha 
brincam com as crianças.
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ALIMENTO QUILOGRAMAS (KG)

Açúcar 54 

Feijão 716

Macarrão 267,7

Arroz 1.214

Farinha 32,8

TOTAL 2.284,5

Tabela 1.

FESTA DE PÁSCOA 
Complementando o projeto Super Liga Social, que, além 
da integração entre alunos na recepção de calouros, 
conta com a arrecadação de alimentos para instituições 
de caridade, foi realizada uma festa de Páscoa na Casa 
do Zezinho.
Uma comitiva de alunos da FAAP passou a manhã e a 
tarde com as crianças e jovens da instituição. Oficina de 
balões, de origami, de tatuagem e show de palhaços fo-
ram algumas das atividades desenvolvidas. Os alunos da 
FAAP também distribuíram 166 kg de chocolate (barras, 
bombons, ovos de Páscoa etc.).

OFICINAS
Como parte da festa, foi contratada uma empresa espe-
cializada em recreação com crianças, a qual desenvolveu 
algumas oficinas para as 1.200 crianças, que participa-
ram ativamente.

O aluno Igor Manto-
vani Frias participa 
da brincadeira com 

os palhaços.

Os palhaços Nariz e Orelha jogam futebol com as crianças.

064_RespSocial_RQ248.indd   65 17/05/2012   15:54:37



responsabilidade social
0

6
6

ORIGAMI
A equipe de recreação, juntamente com os alunos da 
FAAP, ensinou as crianças a montar uma camiseta uti-
lizando uma folha de papel sulfite. Depois de prontas, 
cada criança pintou sua camiseta da forma que mais 
lhe agradava. A oficina foi um sucesso e muito divertida!

BEXIGA
As crianças aprenderam a fazer esculturas de ba-
lões. Espadas, cachorros, flores, corações, foram 
algumas das criações feitas. Um fato interessante é 
que muitas das crianças que fizeram corações, logo 
após a oficina, deram seus balões de presente para 
os professores.

TATUAGEM
Cada uma das crianças recebeu um adesivo com imagens 
diferentes que, ao colocar na pele e pressionar com água, 
virava uma tatuagem que desaparecia quando o local 
fosse lavado. No final da oficina, cantaram e pularam 
com os recreadores.

DEPOIMENTOS SOBRE A AÇÃO DE PÁSCOA
“O que é a humildade? A humildade é a virtude que dá 
o sentimento exato da nossa modéstia, cordialidade, res-
peito, simplicidade, honestidade e passividade. Isso  foi o 
que eu consegui transmitir àquelas crianças ao adentrar 
a Casa do Zezinho, algo que quero lembrar para sempre.” 
Raquel Bittar, aluna do curso de Comunicação.

O aluno João Matheus Freire na oficina de tatuagem. As crianças da Casa do Zezinho recebem os chocolates da mão da aluna Yara Nogueira.

Criança exibe a camiseta feita na oficina de origami.Crianças da Casa do Zezinho na oficina de origami.
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“A experiência de fazer parte de um evento como esse 
gera diversos sentimentos em cada um de nós. Poder 
ajudar, não apenas materialmente, mas também emo-
cionalmente, crianças carentes, simbolizou o verdadeiro 
espírito da Páscoa. No final, quem nos ajudou foram 
eles, demonstrando que são as boas 
ações que transformam a vida de 
uma pessoa, e para transformar basta 
acreditar.”
João Matheus Freire, aluno do curso de Rela-
ções Internacionais.

“Após o almoço, caminhando pela par-
te externa da entidade, encontrei uma 
criança brincando e decidi conversar 
com ela. Seu nome era Felipe e ele 
tinha apenas seis anos. Papo vai, papo 
vem, perguntei se ele tinha comido o 
ovo de Páscoa que nós havíamos dado 
e sua resposta foi: ‘Ainda não.’ E eu, 
espantado com sua resposta, vendo 
que a maioria das crianças havia na 
hora da entrega comido o seu ovo, per-
guntei o porquê do não, e sua resposta 
foi: ‘Só vou abrir quando eu chegar em 
casa, pois tenho mais quatro irmãos e 

quero que todos eles tenham a mesma emoção que eu 
ao abrir este ovo e comê-lo’. E naquele exato momento 
tive a certeza de que aquela criança estava me ensinando 
uma lição de vida que jamais vou esquecer.”
Igor Mantovani, aluno do curso de Administração.

Da esquerda para a direita, de cima para baixo: Luciana Souza, Yara Nogueira, Gabriel Sanches (FAAP Social), Camilla Costa, Amanda Marcuci, Paulo Tavares, 
João Freire, Andrea Sendulsky (FAAP Social), Joyce Cristina, Raquel Bittar, Maritza Vargas, Mayara Ugucione, Amorina Amorim, Mayara Gazoni, Igor Frias, 
Victor Nishitani, Marcelo Mattos, Gabriel Charaf, Lucas Leone e Claudio Mello.

Crianças surpresas durante show de mágicas.
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“A experiência na casa do Zezinho foi excepcional. Uma 
tarde de alegria, interação e emoção num ambiente 
acolhedor. Gostaria de agradecer a oportunidade de ter 
podido fazer parte dessa ação. Certa vez meu avô me 
contou uma história sobre um menino que estava na 
praia jogando de volta ao mar algumas das centenas de 
estrelas-do-mar que estavam na areia, quando um homem 
parou e lhe disse que de nada adiantava jogá-las de volta, 
pois havia muitas e ele jamais poderia salvar a todas. O 
menino sabiamente respondeu que isso não importava, 

A aluna Joyce Cristina auxilia as crianças, juntamente 
com a recreadora, a montar uma escultura em bexiga.

Os alunos Claudio 
Mello e Yara Nogueira 
na entrega de chocola-
tes para cada criança.

pois, para aquelas ‘algumas’ que ele jogou de volta, ele 
teria feito a diferença. Foi exatamente assim que me senti 
na casa do Zezinho. Nada neste mundo pode ser mais 
gratificante que um sorriso no rosto de uma criança.”
Mayara Ugucione, aluna do curso de Relações Internacionais.

Convidamos a todos a participarem das próximas ações, 
dentre as quais a Campanha do Agasalho, a Campanha de 
Doação de Sangue e, no próximo semestre, a recepção 
de calouros! Participe, faça sua parte! Até lá!

Crianças com tatuagens feitas durante a oficina.

“Só vou abrir o ovo quando eu chegar em casa, pois tenho 
mais quatro irmãos e quero que todos eles tenham a 
mesma emoção que eu ao abrir este ovo e comê-lo.” 

Declaração do menino Felipe, de 6 anos, após ganhar seu ovo.

064_RespSocial_RQ248.indd   68 17/05/2012   15:56:15


