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Coleta VI Prêmio FAAP de Responsabilidade Social 

  
 Senhores Pais, 

  Os alunos do Ensino Médio estão participando nesse ano do XIII Fórum FAAP de discussão 
estudantil. O Fórum FAAP é um evento de simulações de organismos internacionais no qual alunos do 
Ensino Médio de todo o Brasil reúnem-se durante os quatro dias de evento (14/6 a 17/6), formando 
delegações que representarão determinados países. Na presente edição do Fórum, os alunos do Colégio 
Santa Clara representarão os países Colômbia, Países Baixos e Madagascar. Cada estudante será um 
diplomata e terá de discutir assuntos importantes da agenda internacional. 

O Fórum é um importante momento de aprendizado, de desenvolvimento de pensamento crítico, da 
argumentação e da compreensão de diferentes realidades do planeta. A interdisciplinaridade é uma 
característica marcante do evento, os alunos estão submetidos e inseridos em diversas áreas do 
conhecimento nos temas a serem debatidos. Adotam postura e comportamento de verdadeiros 
internacionalistas, sempre mantendo a diplomacia e a imparcialidade como suas principais características. 

Em paralelo à realização do Fórum, ocorrerá o VII PRÊMIO FÓRUM FAAP DE 
RESPONSABILIDADE SOCIAL que visa contribuir com Organizações Não-Governamentais (ONGs) 
voltadas ao atendimento de crianças carentes da cidade de São Paulo. Para contribuir com a campanha, 
haverá, em nosso Colégio, a arrecadação de alimentos não-perecíveis (Arroz, Feijão, Macarrão, 
Açúcar, Sal, Farinha e Óleo) para serem doados a estas instituições. Para 2017, ainda não foram 
definidas as Instituições mas, em anos anteriores, as instituições escolhidas foram: Saúde Criança São 
Paulo, Casas Taiguara e Instituto Sufrutoverdeus. 

Sendo assim, os alunos participantes do Fórum farão coleta dos mesmos, na própria escola, até o 
dia 6 de junho e, por isso, solicitamos a colaboração de pais e familiares de todos os alunos. 

A participação de toda a comunidade escolar é fundamental. O evento possibilita aos alunos 
aprofundar sua solidariedade e construir uma sociedade fraterna. É importante que pais e familiares 
trabalhem para o desenvolvimento desse olhar e reflitam com seus filhos sobre o seu gesto de doar. 
Sugerimos que os senhores, em companhia de seus filhos, entrem nos sites dessas organizações sociais, 
conheçam os tipos de projetos contemplados pela Campanha e os auxiliem na percepção da importância 
de seu ato solidário. 

Os itens coletados serão recolhidos nas salas de aula ou podem ser entregues 
diretamente na biblioteca do Colégio. 

                                                                                  
Fórum FAAP: http://www.faap.br/forum/ e http://www.faap.br/forum/premio-social.asp 

 
  

Gratos pela Colaboração, 

A Direção 
Orientação Pedagógica do Ensino Médio 


