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RELATÓRIO DE ATIVIDADES DO ANO DE 2015 DA 

 FUNDAÇÃO LUIZ ALMEIDA MARINS FILHO 
 

 

1. Introdução: 

 

O Ano de 2015 foi marcado por muitas dificuldades na área econômica gerando um 

significativo aumento do desemprego que atingiu sua maior taxa desde que começou a ser 

medido pelo IBGE em 2012. As pessoas mais afetadas foram as das camadas mais simples 

da sociedade. Dentro do seu foco “Ensinar a Aprender”, a Fundação Luiz Almeida Marins 

Filho realizou em 2015 um conjunto de atividades que visaram “educar a população, 

especialmente aquela menos privilegiada e mais carente em todos os sentidos, a aprender 

como aprender, principalmente no que respeita aos desafios de um mundo novo onde o 

conhecimento e uso da tecnologia da informação são de suma importância para o 

desenvolvimento pessoal e profissional do ser humano”, conforme reza o Art.4º. alínea g de 

seus estatutos. Nesse sentido realizou atividades mensais sob o título “OS DESAFIOS DA 

EMPREGABILIDADE” através dos mais modernos meios online existentes hoje e com total 

interatividade com participantes de todo o Brasil. A cada mês um novo tema foi tratado 

sempre com o objetivo de aumentar a empregabilidade dos participantes. 

Além dessas atividades mensais online a Fundação realizou palestras e debates 

presenciais no Espaço São Bento, centro cultural que fica na área mais central de Sorocaba, 

portanto de fácil acesso aos interessados. Essas atividades de temas diversos chamaram a 

atenção de muitos participantes com seguidos elogios. 

Igualmente não deixaram de ser realizadas inúmeras palestras para as quais a 

Fundação LAMF foi chamada, conforme poderá ser visto neste relatório.  

Ressaltamos também a grande atividade de nosso site www.fundacaolamf.org.br e 

de nossa página no Facebook www.facebook.com/fundacaolamf com milhares de acessos 

e plena interatividade.  

Assim, a Fundação LAMF tem utilizado os mais modernos meios e redes sociais para 

cumprir sua missão de “Ensinar a Aprender”. 

É sempre importante ressaltar que todas as atividades da Fundação foram realizadas 

sem custo algum para os participantes e de forma gratuita a quem coordenou a atividade 

http://www.fundacaolamf.org.br/
http://www.facebook.com/fundacaolamf
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ou realizou o curso ou palestra. Assim, todas as atividades da Fundação são gratuitas e sem 

qualquer remuneração.  

Neste ano de 2015, a Fundação realizou uma ação de crowdfunding através da 

Kickante. Nesta ação a Fundação conseguiu o valor de R$2.775,50 para suas atividades. 

 

 

2. Eventos realizados em 2015: 

 

 

Fevereiro 

  

USP – UNIVERSIDADE DE SÃO PAULO – FACULDADE DE ODONTOLOGIA 

 04 de fevereiro – das 08h00min às 12h00min 

 Aula inaugural a convite da direção da FOUSP 

 Docentes e alunos da FOUSP e convidados da faculdade 

 

OS DESAFIOS DA EMPREGABILIDADE 

 13 de fevereiro – 11 horas - online; 

 Tema: Invista em você 

o Por que vale a pena o investir em conhecimento para manter sua 

empregabilidade 

 

SEXTAS DE APRENDER NO ESPAÇO SÃO BENTO  

 13 de fevereiro – 16 horas – presencial 

 Tema: As origens do Carnaval 

 

 

 

 

 

Março 
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APAE DE GUARARAPES, SP 

 05 de março – 19 horas 

o Palestra sobre educação em benefício da APAE da cidade de Guararapes, SP 

FAMILY WORKSHOP – LIDE 

 14 a 16 de março; 

 Participação sobre o tema Educação da Vontade com a presença de mais de 300 

presidentes das maiores empresas brasileiras promovida pelo Grupo de Líderes 

Empresariais – LIDE no Guarujá, SP  

 

PALESTRA BENEFICENTE PARA CENTRO DE FORMAÇÃO PROFISSIONAL “OS PINHAIS” DE 

SÃO JOSÉ DOS PINHAIS, PR 

 17 de março – 20 horas – Teatro Guaíra, Curitiba 

 Palestra beneficente juntamente com os Rotary Clubs de Curitiba e São José dos 

Pinhais para 2.300 participantes que lotaram o Teatro Guaíra de Curitiba, PR 

 

OS DESAFIOS DA EMPREGABILIDADE 

 27 de março – 11 horas - online; 

 Tema: Eu pensei que estava seguro em meu emprego; 

o Discussão dos perigos da falta de interesse em se autodesenvolver no 

emprego 

 

SEXTAS DE APRENDER NO ESPAÇO SÃO BENTO  

 27 de março – 16 horas – presencial 

 Tema: A religiosidade do povo brasileiro e a Semana Santa explicada 

o Discussão sobre a religiosidade do homem brasileiro e suas manifestações 

especialmente na Semana Santa 

 

 

 

 

Abril 
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USP – FACUDADE DE VETERINÁRIA – CIDADE UNIVERSITÁRIA – SP 

 01 de abril – Das 19 às 22 horas 

 Discussão sobre Educação Profissional durante a Semana Acadêmica da Faculdade 

de Veterinária da USP-SP 

 

OS DESAFIOS DA EMPREGABILIDADE 

 24 de abril – 11 horas - online; 

 Tema: Agarre seu emprego! 

o Discussão de como se manter empregado em épocas de recessão 

econômica; 

SEXTAS DE APRENDER NO ESPAÇO SÃO BENTO  

 24 de abril – 16 horas – presencial 

 Tema: Quem foi Tiradentes? 

o Análise e discussão da figura de Tiradentes na história com base nas últimas 

pesquisas historiográficas; 

 

 

Maio 

 

INSTITUTO BRASILEIRO DA FAMÍLIA 

 16 de maio – 18h30min 

 Local: IICS – Instituto Internacional de Ciências Sociais – São Paulo 

 Palestra e debates sobre a Família na Sociedade Contemporânea 

 

OS DESAFIOS DA EMPREGABILIDADE 

 22 de maio – 11 horas - online; 

 Tema: Quem é o melhor funcionário? 

o Análise e discussão da pesquisa com empresários em que apontam quais as 

características principais do colaboradores considerados os melhores. 

 

SEXTAS DE APRENDER NO ESPAÇO SÃO BENTO  

 22 de maio – 16 horas – presencial 
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 Tema: Por que não temos mais tempo para nada? 

o Discussão da aceleração da história e os tempos atuais 

 

 

Junho 

 

PALESTRA BENEFICENTE EM GOIÂNIA, GO 

 08 de julho – 19 horas 

 Tema: Os desafios da contemporaneidade 

o Em benefício das entidades assistenciais e educacionais reunidas de 

Goiânia, GO 

 

PALESTRA BENEFICENTE EM UBERLÂNCIA, MG 

 09 de julho – 19 horas 

 Tema: Os desafios da contemporaneidade 

o Em benefício das entidades assistenciais e educacionais reunidas de 

Uberlândia, MG 

 

OS DESAFIOS DA EMPREGABILIDADE 

 12 de junho  – 11 horas - online; 

 Tema: Faça falta! Seja “imperdível”! 

o Análise e discussão de como se tornar um colaborador “imperdível” para 

sua empresa. 

 

SEXTAS DE APRENDER NO ESPAÇO SÃO BENTO  

 12 de junho  – 16 horas – presencial 

 Tema: São Pedro e São Paulo e as Igrejas do Ocidente e do Oriente 

o Discussão desse interessante tema da História e da História das Religiões 

 

 

ETEC PROF. ELIAS MIGUEL JR. – VOTORANTIM – SP 

 15 de junho – 19 horas – Escola Técnica Estadual 
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 Palestra para alunos e professores sobre “Ensinar a Aprender” 

 

ESCOLA BOSQUES MANANCIAIS – CURITIBA – PR 

 20 de junho – 11 horas 

 Palestra para pais, professores e comunidade sobre “Ensinar a Aprender” 

 

 

Julho 

 

A CRISE DA MODERNIDADE – I 

 14 de julho – 18h30min 

 Curso online com o Prof. Mariano Fazzio, filósofo e historiógrafo argentino; 

 

A CRISE DA MODERNIDADE – II 

 16 de julho – 18h30min 

 Curso online com o Prof. Mariano Fazzio, filósofo e historiógrafo argentino; 

 

A CRISE DA MODERNIDADE – III 

 20 de julho – 18h30min 

 Curso online com o Prof. Mariano Fazzio, filósofo e historiógrafo argentino; 

 

A CRISE DA MODERNIDADE – IV 

 21 de julho – 18h30min 

 Curso online com o Prof. Mariano Fazzio, filósofo e historiógrafo argentino; 

 

A CRISE DA MODERNIDADE – V 

 14 de julho – 18h30min 

 Curso online com o Prof. Mariano Fazzio, filósofo e historiógrafo argentino; 

 

 

OS DESAFIOS DA EMPREGABILIDADE 

 31 de julho  – 11 horas - online; 
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 Tema: As 10 coisas que fazem as pessoas realmente comprometidas 

o Análise e discussão de uma pesquisa que mostra a importância do 

comprometimento e o que isso significa na prática na visão de uma 

empresa em relação a seus colaboradores; 

 

SEXTAS DE APRENDER NO ESPAÇO SÃO BENTO  

 31 de julho  – 16 horas – presencial 

 Tema: O fim do Império Romano e o Monaquismo Ocidental 

o Análise e discussão dessa importante fase da história universal 

 

Agosto 

 

OS DESAFIOS DA EMPREGABILIDADE 

 14 de agosto – 11 horas - online; 

 Tema: Não perca seu emprego! 

o Análise e discussão de como manter seu emprego e o que fazer na prática 

para mantê-lo; 

 

SEXTAS DE APRENDER NO ESPAÇO SÃO BENTO  

 21 de agosto  – 16 horas – presencial 

 Tema: Baltasar Fernandes – o Fundador de Sorocaba: culpado ou inocente? 

o Análise e discussão da figura do fundador de Sorocaba; 

o Apresentação e discussão feita pelo historiador e jornalista Sérgio Coelho 

de Oliveira, autor de livro sobre o tema. 

 

COLÉGIOS SALESIANOS DO BRASIL – São Paulo, SP 

 22 de agosto – 08 horas 

 Palestra sobre o papel do professor na educação contemporânea e o uso das 

modernas tecnologias na educação; 

o Palestra a dirigentes de colégios salesianos do Brasil. 

AACD – ASSOCIAÇÃO DE AMPARO À CRIANÇA COM DEFICIÊNCIA 

 24 de agosto – 20 horas 
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 São José do Rio Preto 

 Palestra sobre a importância do voluntariado na sociedade contemporânea em 

benefício da AACD; 

 

 

Setembro 

 

OS DESAFIOS DA EMPREGABILIDADE 

 04 de setembro – 11 horas - online; 

 Tema: O quilômetro extra; 

o Análise e discussão da importância de se fazer mais do que simplesmente a 

sua súmula de atribuições para manter o emprego; 

 

INSTITUTO BRASILEIRO DA FAMÍLIA – IBF – SÃO PAULO, SP 

 03 de setembro – 16h30min 

 Palestra a pais e educadores sobre os desafios da contemporaneidade na educação 

 

SEXTAS DE APRENDER NO ESPAÇO SÃO BENTO  

 04 de setembro  – 16 horas – presencial 

 Tema: Estado, Nação, Pátria e Governo: afinal o que é a Pátria? 

o Análise e discussão da teoria geral do Estado e a importância de sua 

compreensão; 

 

ESCOLAS CATÓLICAS DE SÃO PAULO – SÃO PAULO, SP 

 22 de setembro – Auditório NS do Brasil – Avenida Brasil, SP 

 Palestra sobre educação e os desafios da contemporaneidade 

 Para dirigentes e professores de escolas católicas da cidade de São Paulo 

 

 

 

FAZENDA DA ESPERANÇA – FORTALEZA, CE 

 28 de setembro – Fortaleza, CE 
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 Palestra para voluntários educadores sobre como ensinar a aprender no mundo 

contemporâneo 

 

 

Outubro 

 

CIDADE DE PORTO FELIZ, SP 

 09 de outubro – 19 horas 

 Palestra a pais e educadores da cidade de Porto Feliz; 

 

OS DESAFIOS DA EMPREGABILIDADE 

 16 de outubro  – 11 horas - online; 

 Tema: Talento só, não basta! 

o Discussão da importância do estudo e do conhecimento e lembrar que sem 

o comprometimento com o fazer, pouco adianta o conhecimento na 

empregabilidade; 

 

SEXTAS DE APRENDER NO ESPAÇO SÃO BENTO  

 16 de outubro – 16 horas – presencial 

 Tema: O professor na história e a história do professor 

o Discussão sobre o papel do professor na história da humanidade 

 

PREFEITURA MUNICIPAL DE SALTO DE PIRAPORA 

 22 de outubro – 19 horas 

 Palestra a funcionários públicos sobre os desafios do aperfeiçoamento pessoal e 

profissional num mundo em mudança. 

 

 

 

 

Novembro 
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ESCOLA DE FORMAÇÃO PROFISSIONAL DO MOINHO – SÃO PAULO, SP 

 07 de novembro – 10 horas 

 A importância do estudo para vencer os desafios da modernidade 

o Palestra a alunos, professores e convidados. 

 

FACULDADE DE TECNOLOGIA – FATEC – DE TATUÍ, SP 

 18 de novembro – 19 horas 

 Aula inaugural da Semana de Inovação e Tecnologia; 

 Tema: Como a inovação ocorre em nosso cérebro 

 

ASSOCIAÇÃO BRASILEIRA DE EDITORES CIENTÍFICOS – FLORIANÓPOLIS, SC 

 22 de novembro – 20 horas 

 Palestra Magna de Abertura do XV ENEC – Encontro Nacional de Editores 

Científicos em comemoração aos 30 anos da ABEC  

 

OS DESAFIOS DA EMPREGABILIDADE 

 27 de novembro – 11 horas - online; 

 Tema: Não deixe a emoção dominar você! 

o Discussão da importância de não se deixar levar pela emoção na vida 

profissional 

 

SEXTAS DE APRENDER NO ESPAÇO SÃO BENTO  

 27 de novembro  – 16 horas – presencial 

 Tema: República: origem e significado 

o Discussão da história da república no mundo e no Brasil 

 

 

 

 

 

Dezembro 
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UFSCar – UNIVERSIDADE FEDERAL DE SÃO CARLOS – CAMPUS SOROCABA 

 12 de dezembro – das 13 às 17 horas 

 Participação como palestrantes e panelistas no GEITalks dentro do MBA de Gestão 

da Inovação Tecnológica da UFSCar 

 

OS DESAFIOS DA EMPREGABILIDADE 

 18 de dezembro – 11 horas - online; 

 Tema: As oito horas que fazem a diferença; 

o Discussão sobre o que fazer nas oito horas que não são nem de repouso e 

nem de trabalho. Como utilizar o tempo livre para o aperfeiçoamento 

pessoal e profissional 

 

SEXTAS DE APRENDER NO ESPAÇO SÃO BENTO  

 18 de dezembro – 16 horas – presencial 

 Tema: O Natal no mundo contemporâneo 

o Análise e discussão da mudança que a festividade do Natal vem tendo 

durante os anos. 

 

 

 

3. Site da Fundação e Página no Facebook: 

 

 O site www.fundacaolamf.org.br recebe uma média mensal auditada de 5.300/mês 

visitantes, o que resultou uma média de 60 mil visitas durante o ano. Sabe-se que este 

elevado número de visitas não é comum em sites de entidades ligadas à internet; 

 A página do Facebook – www.facebook.com/fundacaolamf tem aproximadamente 

dois mil seguidores o que o coloca entre os bem visitados na categoria.  

 A maior busca no site ou no Facebook da Fundação é por artigos sobre educação e 

ensinar a aprender e acompanhar nossos eventos. 

 

4. Recursos Financeiros: 

 

http://www.fundacaolamf.org.br/
http://www.facebook.com/fundacaolamf
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 A Fundação tem seus recursos provenientes de doações de empresas e pessoas 

físicas e também de direitos autorais doados pelos autores do livro “Superdicas para Ensinar 

a Aprender” através da Editora SARAIVA. O saldo positivo final da Fundação em dezembro 

de 2015 é de R$2.121,22. 

 

 

5. Conclusão: 

  

 A Fundação LAMF neste ano de 2015 realizou suas atividades sempre respeitando 

seu foco estatutário de “Ensinar a Aprender”.  

Ensinar a aprender consiste num conjunto de procedimentos pessoais (atitudes e 

comportamentos), métodos e técnicas que as pessoas devem aplicar na sua vida diária, para 

conseguir ter uma educação permanente ou continuada. A Fundação quer ensinar esses 

meios para as pessoas, para que elas apliquem na vida diária. 

A Fundação está à disposição de toda a comunidade, para colaborar com as 

atividades de aprendizagem, visando ensinar a aprender. 

 

 

 

        Sorocaba, SP, dezembro de 2015 

  

 

Prof. Mário Biazzi 

Presidente da Diretoria Executiva 

 

 

 

Prof. Antonio Carlos Bramante 

Presidente do Conselho Superior 
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